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 D-1  اللحام– Dسلسلة 

 الغاز) بالونات(  تخزين اسطوانات-اللحام والقص بالغاز

 
آما هو معلوم فان اللحام والقص بالغاز یتمان عادة بواسطة 

ینبغى تخزین بالونات . استعمال غازي األوآسجين واالسيتلين
 امتار على االقل من بالونات غاز 6غاز األوآسجين على بعد 

هما بواسطة حاجز االسيتلين واذا تعذر ذلك یجب الفصل بين
.  متر على االقل1.5من مادة غير قابلة لالشتعال بارتفاع 

باالضافة الى ذلك یجب تخزین البالونات خارج المبنى على 
قاعده ثابتة غير قابلة لالشتعال اما اذا آان ال بد من التخزین 

 داخل المبنى یتحتم توفير تهویة مناسبة 

 
مقود اللحام والقص، : ابعدوا البالونات عن مصادر النار مثل

الكهرباء ، شرار ) االقطاب الكهربائية(قابض اسياخ لحام 
من الجدیر ذآره ان تعرض البالونات . اللحام واسياخ اللحام

كنها التسبب في ارتفاع الشعة الشمس لفترات طویلة یم
الضغط لمستوى خطر داخل البالون حيث ا ن البالونات ليست 

  درجة مئویة54مصممة للتعرض لدرجة حرارة تزید عن 

 امتار على االقل عن المواد الكيماویة 6ابعدوا البالونات 
 .المشتعلة مثل الدهانات ، الزیوت والمذیبات

 

 الئحة الفحص
تاآدوا من تثبيت . اختاروا مكان التخزین المناسب •

 .البالونات وعدم امكانية تلویثها بالزیت ومواد التشحيم
ثبتوا البالونات الفارغة والمليئة عامودیا بشكل یمنع  •

 .سقوطها
ت الالزمة على البالونات عند تاآدوا من وجود اإلشارا •

استالمها من المسوق وامتنعوا عن قبول البالونات 
 .المجهولة الهویة

 .خزنوا البالونات الفارغة والمليئة آل على حدة •
عند نفاذ الغاز یجب تسكيرالمنظم ، ترآيب الغطاءالواقي ،  •

وترجيع البالون للمسوق بأسرع " mt" تعليم البالون بعالمة
 .وقت ممكن

موا البالونات من احوال الطقس القاسية مثل الثلج اح •
 .والجليد واشعة الشمس المباشرة

امتنعوا عن تخزین البالونات في وضع تكون فيه جزء من  •
 .دائرة آهربائية لئال تشتعل بفعل الشرارة الكهربائية

 .خزنوا البالونات بعيدا عن المصاعد والممرات •
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D-2  سلسلةD –اللحام  

 ونات معاملة البال-اللحام والقص بالغاز

 
یمنع التعامل مع البالونات بيدین وثياب ملطخة بالزیت 

ان من شأن ذلك منع سقوط البالونات . والرمل ومواد التشحيم
 .ودخول الرمل والزیوت الى فوهة خروج الغاز او المنظم

عند عدم .انقلوا البالونات بداخل عربات مخصصة لذلك
صمام استعمال هذه العربات یجب حل المنظم ، تسكير ال

 .وترآيب الغطاء الواقي

جر او دحرجة البالونات تسبب ضرر آبير لها لذا ینبغى 
 .الدحرجة على طرف قاعدة البالونات فقط

 

نقل البالونات بواسطة 
ة الروافع یحتم استعمال سل

خاصة او عربة واستعمال 
 .األغطية الواقية للصمامات

یمنع نقل البالونات بواسطة 
تعليقها باألسالك والسالسل 

خشية من انزالقها وسقوطها 
 .خالل الرفع والنقل

 
لون استيلين مخزن على جنبه بالخطأ یجب ایقافه اذا وجد با

بشكل عامودي ومكوثه في هذا الوضع ساعة على االقل قبل 
 .االستعمال

اذا آانت البالونات مثبتة لالرضية بفعل الجليد التحرروها 
 .بالقوة بل استعملوا الماء الفاتر لتحریر البالونات باليدین

 الئحة فحص

 :اعملوا
 .آلها آما لو آانت مليئة بالغاز عاملوا البالونات  •
 .حافظوا على البالونات من الضرر •
 .ثبتوا البالونات جيدا •
 .رآبوا واقيات الصمامات واحكموا اقفالها •
 .ال تنقلوا بالونات دون واقيات الصمامات •

یجب نقل البالونات في وضع عامودي مثبتة لمرآبة او  •
 . عربة مخصصة لهذا الغرض

 :ال تعملوا
 .شرار الكهربائي للبالوناتالتقربوا ال •
 .ال تنقلوا الغاز من بالون الى اخر •
 .التستعملوا آالب او مغناطيس لنقل وتحریك البالون •
ال تسموا االستيلين غازا واألآسجين هواء استعملوا االسم  •

 .الصحيح دائما
 .ال ترفعوا البالونات من االغطية الواقية •
 .ال تستعملوا البالونات للدعم •
 .لبالونات فقد تنفجر او تتضررالصماماتال تسقطوا ا •
 .ال تحنوا بالونات االستيلين على جنبها •

ال تكتفوا بلون البالون لتشخيصه بل افحصوا العالمات  •
 .واإلشارات الملصقة عليه
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 D-3  اللحام– Dسلسلة 

  تحضير البالونات للعمل–اللحام والقص بالغاز 

 
 ترآيب االجهزة 

لمنظمات لبالونات االوآسجين أسنان براغي یمنى في ا . 1
والوصالت بينما تكون االسنان یسرى في بالونات غاز 

 .االستيلين
ان . افتحوا صمامات البالونات بشكل خاطف واغلقوها .2

هذة العملية تنظف الغبار والرمل اللذین قد یسدوا مخرج 
 .الغاز وتمنع الضرر للمنظم

رآبوا منظمات غازي االوآسجين واالستيلين للبا لونات  .3
سكروا البراغي ). D04 وقایةINFOGRAM (المالئمة

یمنع التسكير بالقوة وصالت .بواسطة مفتاح مالئم
 .غيرسليمة

موانع اللهبة والشعلة (رآبوا اجهزة التيار الموجه  .4
 INFOGRAM(بالقرب من المنظم والمقود ) المرتدة
 ). D09وقایة 

لمنظم ) او االسود(اوصلوا األنبوب االخضر  .5
 .نبوب االحمر لمنظم االستيليناالوآسجين واأل

اوصلوا األنبوب االخضر لمدخل االوآسجين في المقود  .6
احكموا اقفال مثبتات . واألنبوب االحمر لمدخل االستيلين
ان استعمال المفتاح . االنابيب باليد قبل استعمال المفتاح
 .المباشر قد یسبب ضرر للبراغي

 

 الئحة الفحص

 :اعملوا
حافظوا على البالونات بشكل عامودي داخل عربات او من  •

 .خالل مثبت قوي
. تفحصوا االنابيب الآتشاف االضرار قبل االستعمال •

 .افحصوا احكام االنابيب والوصالت
افتحوا الصمام . وناتقفوا جانبا عند فتح صمامات البال •

 .برفق
ال . افتحوا صمامات البالونات بواسطة مفاتيح خاصه •

 .تستعملوا اليدین لفتح صمامات البالونات
اختاروا فوهات اللحام او القص المالئمة لماهية العمل  •

المنوى تأدیته وذلك وفق تعليمات المنتج، احكموا وصل 
 .الفوهات للمواقد جيدا

ان . بلة لالشتعال لطاوالت العملاستعملوا أغطية غير قا •
. غطاء عادي قد یتصدع او ینفجر بفعل الحرارة العالية
 .احترسوا على الباطون من المعادن الساخنة واللهبة

ان ذلك . ابقوا مفتاح الصمام معلقا  على بالون االستلين •
 . یمكن من اغالق الصمام وقت الخطر ومنع تسرب الغاز

 :ال تعملوا
تفادوا امكانية طي . بوبا  طویال بدون حاجةال تستعملوا أن •

 .األنبوب وتشابكة
 .التصلحوا األنبوب باي حال من االحوال •
ابعدوا الزیوت ومواد التشحيم عن آل اجهزة اللحام  •

ان تماس هذه المواد مع األوآسجين قد یسبب . والقص
 .االنفجار
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D-4  سلسلةD –اللحام  

  تحضير المنظم–اللحام والقص باألوآسجين 

 
مة اسنان محور برغي الوصل بين المنظم تاآدوا من مالئ

 .لصمام بالون الغاز ،اوصلوا المنظم لصمام البالون

ادیروا برغي الصمام ضابط الضغط عكس اتجاه دوران 
افتحوا المخرج لكي یتم افراغ الصمام من . عقارب الساعة

 .الغاز

افتحوا بلطف صمام البالون بحيث یتحرك عقرب الضغط في 
في بالونات األوآسجين ینبغى فتح . ببطئمؤشر ضغط البالون 

الصمام تماما ، اما في بالونات االستيلين فينبغى فتح الصمام 
 .دائرة ونصف فقط

عند االنتهاء من العمل سكروا صمام البالون وافتحوا صمام 
 .المقود قبل فتح برغي ضابط الضغط

 
المنظم التجاه ضغط عالي فعليكم تغيير "زحف"اذا الحظتم 
ان ظاهرة الزحف في المنظم یمكن رصدها عن . المنظم فورا

طریق مالحظة زیادة تدریجية بالضغط بعد تسكير صمامات 
لفحص هذه الظاهرة اقفلوا صمامات المقود بالوقت . المقود

ن فيها المنظم مفتوحا وافحصوا اذا ما آان هنالك الذي یكو
تصرفوا دائما وفق . ازدیاد بالضغط المبين على ساعة القياس

 .ارشادات المنتج

 الئحة الفحص

 :واافعل
قفوا جانبا بعيدا عن ساعة قياس الضغط في المنظم عند  •

 .فتح صمام البالون
لكي ابقوا مفاتيح صمامات البالونات معلقة على البالونات  •

 .یتسنى وقف تسرب الغاز في حاالت الخطر
 .تأآدوا من جودة التوصيل بين المنظمات والبالونات •
 .افحصوا بشكل دوري صالحية ساعات قياس الضغط •

 :ال تفعلوا
. ال تستعملوا مفتاح مواسير او آماشات لترآيب المنظمات •

 .استعملوا المفاتيح المالئمة لذلك
رغ المنظم من الغاز ویفتح ال تفتحوا صمام البالون حتى یف •

 .برغي منظم الضغط تماما
ال تذیبوا الثلج عن منظم متجمد بواسطة النار وانما  •

 .استعملوا الماء الفاتر
ال تبدلوا منظما لغاز االسيتلين بمنظمات مالئمة لغازات  •

 .اخرى
ان . ال تستعملوا الزیوت ومواد التشحيم لتوصيل المنظمات •

 .الى االنفجاروجود هذه المواد قد یؤدي 
ال تحرر برغي منظم الضغط دون فتح صمامات المقود  •

ان مثل هذا التصرف یسبب . وتحریر الضغط باالنابيب
 .الضرر للصمام
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 D-5  اللحام– Dسلسلة 

  حرارة زائدة وتسرب الغاز من البالونات–اللحام والقص بالغاز 

 
 تسرب

افحصوا بشكل دائم بواسطة االجهزة الخاصة تسربا للغاز من 
 INFOGRAM(صمامات، ووصالت المقود المنظمات ، ال

 ).D06وقایة 

 .ارجعوا البالونات للمسوق سليمة خالية من التسربات

 .على الصمامات ان تكون مغطاة جيدا بالغطاء الواقي

سكروا صمام البالون اذا ما اآتشفتم تسربا في محيط مجرى 
 .الغاز في الصمام

واوقفوا بشكل مؤقت تسرب بالصمام عن طریق توصيل 
 المنظم

اذا تعذر ایقاف التسرب اخرجوا البالون خارجا بعيدا عن 
ضعوا عالمة واضحة على البالون . مصادر الحرارة والنار
 .واتبعوا ارشادات المنتج

علقوا الفتة على متن البالون تمنع االقتراب منه لبعد یقل عن 
 .  امتار لمن یحمل سيجارة مشتعلة او اي مصدر اشتعال اخر6

ي فتح الصمام لكي یتسنى للغاز التحرر ببطئ من استمروا ف
 .البالون

 تسخين زائد لبالون االستيلين
) flashback(بالونات االستيلين قد تسخن بفعل الشعلة المرتدة

 :لمنع الحوادث ینبغي. او اي مصدر حرارة اخر غير متوقع

 .ابعدوا البالون عن مصدر الحرارة .1
 .سكروا صمام البالون والمنظم .2
 .ابعدوا العمال عن موقع البالون .3
 .استدعوا المسوق .4
رش الماء . بردوا البالون بواسطة آمية آبيرة من الماء .5

 . یتم من وراء حاجز واقي
اذا فتح جهاز الوقایة في الصمام واشتعل الغاز یجب  .6

اما اذا لم یشتعل . ال تحاولوا اطفاء اللهبة. التبرید بالماء
 مصادر االشتعال عن موقع البالون الغاز ابعدوا آل

 .بشكل آمن
 .اعملوا استراحات خالل فترة التبرید .7
 .افحصوا اذا ما آان یتسرب ماء من البالون او ال .8
اذا ظل البالون رطبا بعد التوقف عن رش الماء انقلوه  .9

 .الى مكان آمن مزود بتهویة مالئمة
ن بالماء حتى افتحوا الصمام واستمروا في تبرید البالو.10

 .یفرغ من الغاز
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D-6  سلسلةD –اللحام  

  فحص تسرب الغاز–اللحام والقص بالغاز 

 
 فحص وصالت األوآسجين

 .تأآد من آون صمام األوآسجين مقفال .1
ادیروا برغي منظم الضغط في منظم األوآسجين بحيث  .2

 .یتكون ضغط عمل عادي
راقبوا . قفوا جانبا وافتحوا برفق صمام بالون األوآسجين .3

ان فتح سریع . د الضغط في مقياس ضغط البالونازدیا
للصمام قد یؤدي الى ضرر للصمام وتسبب في نشوب 

 .حریق
اضبطوا الضغط بالمنظم الى القدر الموصى من قبل  .4

 .المسوق
افحصوا زحف لعقرب ساعة الضغط الخارجي نحو  .5

اذا ما زحف العقرب افحصوا نقص للضغط في . االعلى
 نقصان للضغظ یدل على تسرب ان آل. مقياس المنظم

 .بين صمام البالون وصمام المقود
 .افحصوا وجود تسربات في راس البالون .6
بعد تصليح آل التسربات افتحوا من جدید صمام البالون  .7

 .برفق

 فحص وصالت االستيلين
 المذآورة اعاله ما عدا المرحلة رقم 7-1افعلو وفق المراحل 

  بحيث یتكون ضغط قدره  ، ادیروا برغي منظم الضغط2
69 kPa. 

 فحص التسربات

 

بينما تكون صمامات المقود 
مقفلة غطسوا األنبوب 
. وطرف المقود في الماء
افحصوا وجود تسرب 
بواسطة ماء الصابون 

او ) يس الزیتالصابون ول(
محلول اخر مصادق عليه 

 .لغرض الفحص

تسربات الغاز من الوصالت 
تكو ن رغوة عند رش مادة 

 .خاصة لفحص التسرب

 

 

افحصوا تسربات في 
الوصالت بين البالون 

والمنظم في النقاط المشار 
 .اليها باألسهم
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 D-7  اللحام– Dسلسلة 

  اشعال المقود–اللحام والقص بالغاز 

 
ان طریقة استعمال مقود . استعملوا المقود وفق تعليمات المنتج

 .معين قد ال تناسب اخر

 ضغطضبط ال
 .افتحوا صمام بالون األوآسجين آليا وبرفق .1
 1½ دائرة الى ¾ -ادیروا صمام بالون االستيلين من .2

 .دائرة على االآثر
لنية اللحام ، افتحوا صمام االوآسجين في المقود ،  .3

ادیروا برغي ضابط الضغط بمنظم األوآسجين حتى 
الحصول على الضغط المطلوب وعندها سكروا صمام 

 .آسجين في المقوداألو
اما عند القص ، اضبطوا برغي ضابط الضغط في منظم  

األوآسجين في الوقت الذي یكون صمام األوآسجين في 
 .المقود وصمام األوآسجين للقص مفتوحين

 دائرة اضبطوا ¼افتحوا صمام االستيلين في المقود بقدر  .4
اعملوا ) وفق تعليمات المنتج(الغاز للضغط المطلوب 

 .منخفض قدر االمكانبضغط 
 

 تطهير
األوآسجين (ان عملية التطهير تنظف مزیج الغازات

ان بقاء هذا المزیج من شأنه التسبب . من االنابيب) واالستيلين
 .عند استعمال المقود) flashback(في ظاهرة الشعلة المرتدة 

ال تقوموا بتطهير االنابيب في اماآن مغلقة او بقرب  .1
 .مصدر لالشتعال

عند التطهير ، قوموا بفتح واغالق آل صمام من  .2
 متر من 3صمامات المقود تباعا لمدة ثانية واحدة لكل 

 .طول األنبوب
قوموا بعملية التطهير قبل االستعمال وبعد اطفاء المقود  .3

 .لمدة ال تقل عن نصف ساعة

 اشعال المقود
ال .  دائرة¼ادیروا صمام االستيلين في المقود بقدر  .1

. حوا صمامات األوآسجين واالستيلين في آن واحدتفت
تاآدوا من عدم توجيه المقود لشخص ما او اي مادة قابلة 

 .لالشتعال
اشعلوا فورا الغاز في مخرج المقود بواسطة الشرارة او  .2

یمنع استخدام عيدان الثقاب او . مصدر اخر صغير
المعادن الملتهبة او ماآنات اللحام الكهربائية لهذا 

 .غرضال

 
قوموا بزیادة تيار الغاز الى ان یتوقف صدور الدخان من  .3

 .اللهبة

 

 
افتحوا صمام األوآسجين في المقود ووجهوا اللهبة وفق  .4

 .ما یلزم حسب نوع العمل المنوى تنفيذه
 .افحصوا المنظم واضبطوا الضغط حسب الحاجة .5
اللهبة وفق تعليمات المنتج ورغم ذلك في حال ضبطت  .6

) باردة(او قصيرة ) ساخنة(حصلنا على لهبة طویلة 
 .ینبغى مالئمة ثقب فوهة المقود
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D-8  سلسلةD –اللحام  

  اطفاء المقود –اللحام والقص بالغاز 

 
 اطفاء المقود

اقفلوا صمام الغاز في المقود ومن ثم اقفلوا صمام  .1
صيرة ان هذا یكفي إلطفاء اللهب ولمدة ق. االوآسجين

تأآدوا من تعليمات المنتج (لالستراحة في موقع العمل 
 ).فإن منهم من یوصي بتسكير صمام االوآسجين اوال

 او اشتعال مرتد ) back fire(في حالة ارتداد اللهبة  .2
)(flashbackان من .  سكروا اوال صمام االوآسجين

 .شان ذلك ایقاف وصول االوآسجين للهبة داخل االنابيب

 التسكير
 .اطفئوا المقود آما هو مبين اعاله .1
سكروا صمام بالون الغاز ومن ثم صمام بالون  .2

 .االوآسجين
. افرغوا أنبوب الغاز بواسطة فتح صمام الغاز في المقود .3

الداخلي (عندما تصل عقارب ساعتي الضغط 
 .الى الصفر اقفلوا صمام الغاز في المقود)والخارجي

ن بواسطة فتح صمام افرغوا أنبوب االوآسجي .4
عندما تصل عقارب ساعتي . االوآسجين في المقود

الى الصفر اقفلوا صمام ) الداخلي والخارجي(الضغط 
 .االوآسجين في المقود

ادیروا إلقفال برغي ضابط الضغط في المنظم الى ان  .5
 .تشعروا بشد في القوس

عندما یتم ترك العدة لالستراحة او حل جزء من  .6
ال تنس . المنظم او االنابيب لغرض الصيانةالمكونات آ

 .ترتيب وتعليق االنابيب قبل المغادرة

 الئحة الفحص

 :افعلوا
لغرض تغيير الموقد ینبغي ایقاف تزوید الغاز في  •

امتنعوا عن طي االنابيب ، سكروا صمامات . المنظمات
رآبوا االغطية الواقية على . البالون عند االنتهاء من العمل

وحرروا الضغط في المنظمات قبل تحریك الصمامات 
 .البالونات لمكان تخزینها

علموا بواسطة الطبشورة االماآن الساخنة بسبب اللحام او  •
 .القص

 :ال تفعلوا
 .ال تترآوا مقود قبل تسكير الصمامات •

ال تعلقوا المقود على المنظم بحيث یكون تالمس بين  •
م انطفاء في حالة تسرب من المقود وعد. المقود والبالون

 .اللهبة تماما یؤدي ذلك الى تسخين البالون

 ال تترآوا األنابيب مضغوطة فينبغي تفریغ األنابيب قبل  •
 .نهاء العملإ

ان عدم . ال تشعلوا الموقد من جدید بواسطة مادة ملتهبة •
 .االشتعال الفوري قد یؤدي الى اشعال خطر
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  مخاطر التشغيل-اللحام و القص بالغاز

 
، )backfire( صغيرة بسبب اللهبة المرتدة "انفجارات"

قد تحدث خالل عملية اللحام ) flashback(واالشتعال المرتد 
 :األسباب المشترآة لذلك هي.والقص بالغاز

انسداد في فوهة المقود او قربها من المعدن الذي یتم العمل  •
 .عليه

ازدیاد الضغط عن قدرة فوهة المقود على االستيعاب مما  •
 .رتداد الغاز لداخل أنبوب الضغط االسفلیؤدي الى ا

األنبوب او الوصالت، یؤدي الى .تسرب من المنظم •
انخفاض الضغط في األنبوب مما یؤدي الى تيار معاآس 

 .للغاز
تسرب في الصمامت یؤدي الى دخول الغاز خاللها في  •

 .االوقات التي ال یتم فيها االستعمال
ن وصمام احد اشعال في حالة آون صمامي المقود مفتوحي •

 .البالونات مقفال
یمكن تسرب الغاز الى أنبوب ومنظم األوآسجين في حالة  •

اذا ما رآب المنظم على بالون . فروغ بالون األوآسجين
اوآسجين جدید وفتح الصمام بسرعة فإن ازدیاد الضغط 

المفاجئ قد یؤدي الى ازدیاد درجة حرارة مزیج الغازات 
 .الى حد یكفي الشتعاله

 ارتداد اللهبةالى داخل المقود –) backfire (رتدةلهبة م
اللهبة تنطفأ او تشتعل من جدید . یترافق مع صوت انفجار

 .بفوهة مخرج المقود

 :آيف نتصرف

 .سكروا صمام األوآسجين في المقود .1
 .سكروا صمام الغاز في المقود .2
 .افحصوا الضغط في البالونات .3
 .افحصوا واضبطوا المنظمات .4
 .بردوا المقود ونظفوا فوهة مخرج المقود .5
 .اشعلوا ثانية عند انتظام تيار الغاز .6

 لهبة مرتدة خالل المقود الى –) flashback (اشتعال مرتد
یتسبب ذلك نتيجة وجود مزیج من . داخل االنابيب والمنظمات

 ان االشتعال المرتد . الغاز واألوآسجين في االنابيب
)flashback (ر ألدوات اللحام هذه ویجعلها غير یسبب الضر

 .آمنة

 :آيف نتصرف

 .سكروا صمام األوآسجين في المقود .1
  سكروا صمام الغاز في المقود .2
 .سكروا صمامات البالونات .3
 اطفأوا النار  .4
اذا ما آان البالون . افحصوا المقود والمنظمات واألنابيب .5

 INFOGRAM -ساخنا ، برده حسب التعليما ت في 
 .D05وقایة 

عند .  الجهاز صمم لمنع ارتداد الغازات- صمام التيار الموجه
ترآيب هذا الجهاز على األنابيب بالقرب من المقود فإنه یمكن 
انسياب الغاز من البالون خارجا الى المقود فقط ویمنع اي تيار 

إن هذا الجهاز ليس بإمكانه منع . قادم من المقود نحو البالون
 .رتد والناتج عن مزیج الغازات في األنبوباالشتعال الم

 
 -مانع االشتعال المرتد

جهاز لمنع ارتداد تيار الغاز او االشتعال المرتد نحو البالونات 
من الجدیر .  بعد المنظمیرآب هذا الجهاز مباشرة. والمنظمات

 .للتأآد من صالحيته) وفق تعليمات المنتج (فحصه باستمرار

ان إستعمال أجهزة منع االرتداد ال تغني عن اتباع تعليمات الوقایة 
 .المفصلة اعاله
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D-10  سلسلةD –اللحام  

  صيانة وفحص–اللحام بالكهرباء 

 
تأآدوا من قدرة الجهاز على تزوید الجهد الكهربائي الكافي  •

). موصول لألرضي(مفرغ الشحنة وآونه موصول ل
یسمح فقط لكهربائي مؤهل صيانة والتعامل مع االجهزة 

 .الكهربائية
رآبوا قواطع ذات قدرة تيار مالئمة او وسائل للحمایة من  •

ینبغى مالئمة أجهزة الحمایة لمواصفات . الجهد الزائد
 .الجهاز المستعمل

وا ثبتوا وصالت الكوابل داخل غالف جهاز اللحام وتأآد •
 .من عدم إمكانية الوصول اليها بدون استعمال أدوات عمل

 
 تعليمات لفريق الصيانة

 .افحصوا الجهاز باستمرار ووثقوا آل فعالياتكم •

في المحوالت افحصوا مستوى الزیت ومقدار الرطوبة  •
 .الكهربائيةالمبردة بالزیت

امنعوا التسخين الزائد، افحصوا بواسطة مقياس للتيار  •
للتأآد من ان مستوى التيار ال یزید عن ) امبير(الكهربائي 

القدرة القصوى لجهاز اللحام، الكابل او قابض اسياخ 
 .اللحام

 .نظفوا االجهزة وفق تعليمات المنتج •
 التهویة الداخلية لجهاز اللحام تأآدوا من صالحية أجهزة •

 .وتهویة آافية في مكان العمل

 عمال اللحام
 ابلغوا فور اآتشاف اي خلل في آل مرآبات جهاز اللحام  •

 ).آوابل قابض و مولد الجهد(
 .افحصوا یوميا الوصالت الخارجية •
 . تأآدوا من سالمة الوصالت ونظافة التماس •
 .افحصوا خلو مبنى الكوابل من األضرار •
 تأآدوا من عدم وجود أي تسرب للوقود في االجهزة  •

المشغلة بالمحرك، وتأآدوا من تصریف الغازات 
 .المنبعثة

 .امتنعوا عن تسرب الوقود عند ملئ الخزانات •
 .الئموا آوابل اللحام للحد األقصى للتيار المستعمل •

 فحص قابض اسياخ اللحام
 :  تأآدوا من عدم وجود •

 .ابضبراغي محررة في مبنى الق 
 .تشقق او انصهارفي الغالف العازل للقابض 
 .تسخين زائد وضرر في وصالت الكوابل 

بواسطة آماشة خاصة او اي ) أرضي(ثبتوا آابل التفریغ  •
 .وسيلة مصادق عليها من قبل المنتج

 .الئموا مقایيس الكابل للقدر األعلى من التيار الالزم للحام •
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  ترآيب-اللحام بالكهرباء 

 
 ام مشغلة بواسطة محركاجهزة لح

ثبتوا . رآزوا الجهاز على أرضية مستویة خالية من الرطوبة
قد یلزم وقایة خاصة لألجهزة . العجالت لمنع الحرآة
 .المستعملة في العراء

تأآدوا من عدم وجود تسرب للوقود من الخزان وآون الهوایة 
 ).أرضي(موصولة لسلك تفریغ 

المحرك خارجا في وجهوا ماسورة الغازات الصادرة عن 
 .حاالت استعمال الجهاز في الداخل

 )أرضي(التفريغ الكهربائي 
 .وصلوا السلك المفرغ وفق تعليمات المنتج •
افحصوا آون مبنى الجهاز المعدني موصل بسلك التفریغ  •

 .وصالحية وصالت التفریغ

ال توصلوا أنابيب غاز او سوائل قابلة لالشتعال او معادن  •
 .ك التفریغموصلة للكهرباء لسل

 
حافظوا على نظافة وجفاف الفيشات والبرایز والوصالت  •

 .الكهربائية

اطفئوا المفتاح الكهربائي الرئيسي لجهاز اللحام عند  •
 .ائيةالتوصيل او الفصل عن الشبكة الكهرب

ابتعدوا عن الفيش والبریزة عند تشغيل مفتاح التشغيل  •
 .للجهاز

 .استعملوا النظارات الواقية •
 .غطوا البرایز الكهربائية اذا لم تكن مستعملة •

 وصالت وآوابل
على مفتاح تشغيل الجهاز ان یكون قریبا من الجهاز لكي  •

 .یتسنى قطع التيار الكهربائي بسرعة وبسهولة عند الحاجة
وا آوابل الكهرباء عاليا واوصلوها لمكان تواجد جهاز ثبت •

 .اللحام
مدوا آابل اللحام قبل االستعمال وتأآدوا من عدم وجود اي  •

ضرر لمبنى الكابل وخاصة سالمة الغالف العازل 
 .والوصالت

تأآدوا من مالئمة طول الكابل لمقدار التيار المنوي تمریره  •
تيار من قيمته خالل فكلما آان الكابل أطول فقد ال. خالله

مروره بالكابل لذا في بعض الحاالت یكون ال بد من 
 .استعمال آابل ذو قطر أآبر للتغلب على هذه المشكلة

 م من 3استبدلوا آابل لحام ذو وصلة على بعد یقل عن  •
 .قابض اسياخ اللحام

افحصوا تسرب الغاز من اأانابيب عند استعمال غاز عازل  •
 او غاز تونجستن ) MIG(أثناء لحام المعادن 

)TIG.( 
افحصوا بشكل دوري الآتشاف وصالت محررة او  •

، آماشات وسخة او تالفة في القابض او ) صدأ(مؤآسدة 
 .طرف آابل التفریغ

استعملوا فيشات مالئمة لتوصيل المحرك او المولد  •
 .الكهربائي

 .ال تستعملوا البراغي لتثبيت الكوابل فهي عادة ما تتحرر •

 .ت خاصة لتطویل الكوابلاستعملوا وصال •
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D-12  سلسلةD –اللحام  

  تحضير الئحة فحص-اللحام بالكهرباء

 
 :افعلوا

ابعدوا آوابل اللحام عن آوابل الكهرباء الرئيسية لمنع  •
 .تماس مع جهد عالي

غطوا وصالت اطراف  
الكوابل لمنع التماس مع 

 .اي جزء معدني

 
 .امنعوا صيانة االجهزة بأیدي طاقم غير مؤهل •
 قللوا من تعرض جهاز الحام للغازات المؤآسدة او شرار  •

 .اللحام وآمية آبيرة من الغبار

ثبتوا مفتاح التيار الرئيسي، قریبا بحيث یتسنى استعماله  •
 .السریع وقت الحاجة

الئمة فقط او وصلة أخرى استعملوا آماشة تفریغ م •
 .مصادق عليها من قبل المنتج

 .تأآدوا من وجود طفایة بالمقربة من مكان العمل •

 ).أرضي(تأآدوا من آون جهاز اللحام مفرغ الشحنة  •

 :ال تفعلوا
على الكوابل ان تكون ممدودة في مسار . ال تسدوا المعابر •

علوي او تغطى على االرض بحيث ال تشكل خطر على 
جدین في مكان العمل، انتبهوا لئال تسد الكوابل المتوا

 .المعابر والساللم والدرج

 
 .ابعدوا اجهزه اللحام عن الروافع ومعابر ورشة العمل •
و روافع او آوابل ال تعلقوا اجهزة اللحام بواسطة سالسل ا •

 .المصاعد
ال تقربوا اجهزه اللحام من الماء فاذا ما وصل الماء الجهاز  •

 .ینبغي تنشيفه جيدا وفحصه قبل االستعمال
ال تجهدوا جهاز اللحام اآثر من طاقته او توصلوا الكوابل  •

 .لتيار یزید عن المسموح به
ال ابعدوا الكوابل عن انابيب الغاز والسوائل القابلة لألشتع •

 .واسالك الكهرباء الرئيسية ذات الجهد العالي
 .ال تلفوا الكوابل على جسمكم •
 امنعوا وصول سائل التبرید لنظام جهاز اللحام ذلك عن  •

 .طریق اتباع طریقة حلقات التنقيط
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  الئحة فحص الستعمال العدة-اللحام بالكهرباء

 
 :افعلوا

ارتداء قناع اللحام . انتعلوا حذاء متينا  واستندوا لمبنى ثابت •
 .الذي یغطي وجوهكم یزید من امكانية فقدان التوازن

امسكوا آابل اللحام بيد واحدة وقوموا باللحام باليد  •
 .االخرى

عيدا عن العمال خزنوا قابض اسياخ اللحام في مكان ب •
 .والوقود او الغازات المضغوطة

عند التوقف عن العمل حرروا سيخ اللحام من القابض  •
واقطعوا التيار الكهربائي عن الجهاز بواسطة مفتاح 

في حالة استعمال سلك اللحام ینبغي ادخاله الى . التشغيل
داخل القابض او قصه لمنع االرتطام الغير مقصود بطرفه 

 .الحاد
.  ملم50 الى 38قوا اسياخ اللحام الى طول یقل عن ال تحر •

حرق یزید عن هذا القدر یسبب حرق الغطاء العازل 
 .للقابض مما یؤدي الى تماس آهربائي

اذا ما . حافظوا على جفاف قابض اسياخ اللحام واالسياخ •
تعرضت للماء او البخار ینبغي تنشيفها قبل مواصلة 

 .االستعمال

 خزنوا اسياخ اللحام في •
وعاء خاص لمنع سقوطها 

 على العمال في الموقع

 
 

اثناء اللحام اختاروا موقع وقوفكم بحيث ال تتعرضوا للغاز  •
 .المنبعث من المعادن المنصهرة

من األشعة الصادرة عن حذروا عمال آخرین في الورشة  •
 .الشرار الكهربائي

البسوا مالبس واقية بضمنها واقيات للعينين والقدمين  •
 ).D17 - وD16 وقایة INFOGRAM -اتبعوا ال(

استعملوا الطبشورة لإل شارة الى المعادن الساخنة بسبب  •
 .اللحام

ازیلوا الغطاء المعدني الواقي بحيث ال یتطایر على  •
اد القابلة لالشتعال عن مكان تناثر ابعدوا المو. وجوهكم

 . الشظایا المعدنية

 

 :ال تفعلوا
ال تستعملوا اسياخ اللحام باليد العاریة او لدى ارتداء  •

او اسطح الكفوف المبللة او الوقوف على أرضية رطبة 
 .ذات تفریغ آهربائي

ال تلحموا قریبا من مواد التشحيم النها تصدر بفعل  •
 .الحرارة غازات سامة

ال تلحموا او تقطعوا براميل او خزانات قبل تنظيفها جيدا  •
اتبعوا قوانين وتعليمات الوقایة . من محتویاتها وتهویتها

 .بهذا الشأن
 .الماءال تبردوا قابض اسياخ اللحام بواسطة غمره ب •
ال تشغلوا مفتاح االقطاب الكهربائية بينما یكون جهاز  •

قبل تحریك مفتاح االقطاب یجب قطع التيار . اللحام مشغال
 .الكهربائي عن جهاز اللحام
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D-14  سلسلةD –اللحام  

  ظروف صحية للعمل–اللحام 

 
 اضاءة

ان اللحام بالغاز او الكهرباء یمنحنا ظروف اضاءة  •
ن توفير االضاء موضعية اال ان ذلك غير آافي ، فال بد م

العامة لكي یتسنى التعامل مع عدة اللحام والتنقل اآلمن في 
 . موقع العمل

امنعواالضاءة الشدیدة الصادرة عن اللحام او اي مصدر  •
 .اضاءة آخر

امنعوا تباین آبير بين اضاءة موقع العمل ومستوى  •
 .االضاءة العام في الورشة

 دهان
ارتداد شدید لالضاءة اختاروا دهانات غير مالسة بحيث تمنع 

ال . وتمنح ورشة العمل مستوى مالئم من االضاءة العامة
ابتعدوا عن االزرق (ینصح باستعمال االلوان الغامقة 

 ).واالخضر

على مواسير التصریف ودعائم المبنى ان تدهن بدهان الموقع 
 .ما عدا الحاالت التى تحتم استعمال لون خاص

 وضعية الجسم عند العمل 
بالعمل خالل وجود الجسم في وضعية صعبة یؤدي الى القيام 

 .التعب وقلة الترآيز

 .ینبغي الوقوف بشكل ثابت وفي وضع غير متعب

 .انصبوا السقایل بشكل مالئم یفضل القيام بالعمل جلوسا •
 .امتنعوا عن العمل في وضع جسم ثابت لمدة طویلة •
مستوى ارتفاع المعدن المنوى لحامه او قصه یجب ان  •

 .اقل من مستوى الكوعیكون 
 .حافظوا على حریة حرآة الذراع في موقع العمل •
استعملوا وسيلة دعم للقدمين اذا ما اضطررتم للوقوف  •

 .لمدة طویلة
ضعوا المواد والعدة في مكان یسهل الوصول اليه في  •

 .موقع العمل

 المعاملة اليدوية
 .احموا ایدیكم واقدامكم من خطر سقوط االجسام •
 .رفع حموالت ثقيلة استعينوا بأحد من رفاقكمعند الحاجة ل •

 سبل الرفع

 

افتحوا القدمين ما عدا الحاالت  •
التى یتعذر بها ذلك لغرض 

 .التوازن
ضعوا القدم االمامية بجانب  •

ن اتجاهها الحمولة بحيث یكو
 .نحو الحرآة

اثنوا الرآبتين بقدر ال یزید عن  •
 .درجة) °90-

 .تاآدوا من مسك الجسم جيدا •
 .حافظوا على الظهر مستقيما •
 .ارفعوا بواسطة القدمين •
حافظوا على الحمولة قریبة من  •

 .الجسم

 سبل رفع االسطوانات العالية
 .ضعوا قدمكم االمامية حول االسطوانة •
ى الورك بواسطة ضغط على راسها احنوا االسطوانة عل •

 .باليد الخلفية وامسكوها من اسفلها باليد االمامية
 .ارفعوا الطرف السفلي لالسطوانة الى المستوى المطلوب •
 .ادفعوا االسطوانة الى االمام بواسطة اليد الخلفية •
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  تهوية–اللحام 

 
یصدر الدخان عن اسياخ اللحام والمقود والمعادن المنصهرة 

 .خالل عملية اللحام او القص

من . ان هذا الدخان یحتوي على غازات سامة وضارة للجسم
هنا ینبغى التقيد بالقوانين والمواصفات لتوفير قدر آاف من 

ذ العمل في مكان مغلق یتحتم في حالة تنفي. الحمایة للعمال
 .توفير التهویة المالئمة

على العمال استغالل آل وسائل التهویة المتاحة مثل النوافذ 
 .وابعاد الرأس عن غيمة الدخان المتطایرة من مكان العمل

هذا النوع من التهویة یكون اآثر نجاعة لضمان صحة العامل 
اد مصدر الغاز من التهویة العامة وذلك بفعل قدرته على ابع

 .عن العامل

 .وجهوا مداخل التهویة قریبا قدر االمكان من موقع العمل •
وجهوا مخارج التهویة بحيث ال تلوث الهواء الداخل لغرفة  •

 .العمل

 سبل التهوية المحلية
 .ماسورة شفط موجهة

 
یتم شفط الدخان والغازات المنبعثة عن موقع العمل بواسطة 
ماسورة موجهة بحيث یكون بمقدورها شفط الدخان بسرعة 

ینبغى توجيه الشفاطة قریبا من موقع . ثانية على االقل/م0.5
 .العمل بحيث یبعد الدخان عن الجهاز التنفسي للعامل

 غرفة مغلقة

 
یتم . مبنى مغلق من األعلى ومن جهتين اضافيتين على االقل

ادخال الهواء النقي لشفط مكان العمل بحيث یكون مسار 
سرعة . خروجه مالئما إلبعاد الغازات والدخان عن العامل

 .ثانية/م0.5ن الهواء ال تقل ع

 طاولة عمل مزودة بوسائل شفط للدخان

 
طاولة عمل مزودة بمشبك معدني یتم خاللة شفط الدخان 

والغاز المنبثق عن اللحام والقص واخراجه بواسطة أنبوب 
من شأن سرعة الشفط ان تكون مالئمة لشفط . اشفط خارج

ان هذه الطریقة مالئمة . الدخان ومنع وصوله لوجه العامل
 .الماآن عمل صغيرة ، فكلما آبرت قلت نجاعة الشفط

 مخارج الدخان

 
تم شفط الدخان والغازات عبر قناة المخرج المؤدیة الى نظام ی

 .تسریب الغاز
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D-16  سلسلةD –اللحام  

  المالبس الواقية–اللحام 

 
 صوف او نسيج غير قابل 100%البسوا ثياب مكونة من 

البسوا قمصانا  ذات اآمام طویلة وسكروا آافة . لالشتعال
ان االلوان . االزرار بحيث یمنع وصول الشرار الى الجسم

الجيوب تشكل مشكلة لدخول .  تمتص شعاع الضوءالغامقة
 .الشرار فيها ، لذا ینبغى ازالتها او تسكيرها

استعملوا بنطال طویال یغطى الحذاء بشكل یمنع دخول الشرار 
 .اليه

 .امتنعوا عن لبس الثياب البالية ذات ثقوب او رقع

على مبنى . انتعلوا حذاء عال لمنع دخول الشرار لداخله
كون مالسا لتسهيل انزالق الشرار عنه وعدم الحذاء ان ی

 .دخوله بين الوصالت والنتوءات

 
یتحتم على واقيات الكعب ان تكون مربوطة حول البنطال 

 .لمنع تسرب الشرار للحذاء

ان دخول . يدان الثقاب والقداحات من الجيوبتخلصوا من ع
 .الشرار الساخن قد یؤدى الى اشتعالها والتسبب بضرر آبير

البسوا آفوف من الجلد . یعتبر الجلد واق جيد من الحرارة
ان الكفوف الخالية . طویلة لحمایة آفوف األیدي والذراعين

 من الخياطة البارزة مناسبة اآثر من غيرها لصعوبة تضررها
 .من الشرار المنبعث خالل العمل

 
البسوا سراویل من الجلد لوقایة الصدر والخصر خالل 

ارتداء جاآيتات الجلد ذات اآمام طویلة ووقایة للعنق .العمل
 مل خارجيةضروري للعمل في مواقع ع

 
البسوا قبعة غير قابلة لالشتعال تحت القبعة الواقية لمنع 

 .الحروق بالرأس

حافظوا على ثياب نظيفة خالية من الزیوت ومواد التشحيم 
من المهم الحفاظ على ثياب جافة . لمنع الحریق او االنزالق

 .لمنع التكهرب
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 D-17  اللحام– Dسلسلة 

  وقاية العينين والوجه-اللحام 

 
الحاجز الخارجي المعمول من . یشمل قناع اللحام ثالثة اجزاء

البالستيك الشفاف او الزجاج المقوى ووظيفته حمایة العدسات 
العدسة الوسطى الغامقة ووظيفتها منع دخول . من الضرر

 . والعدسة الداخلية البالستيكية الفاتحةاالشعاعات الضارة

 
 .استعملوا صمامات االذن واالقنعة الواقية او النظارات •

 . استعملوا القناع الواقي المالئم لنوعية العمل المنفذ •

 . النظارات الواقية عند القيام باللحام بألكهرباءال تستعملوا •

البسوا نظارات واقية مزوده بوقایة جانبيه خالل تواجدآم  •
 .في غرفة اللحام حتى مع استعمال القناع الواقي

 .غيروا عدسات تالفة او مخدوشة •

احموا العينين من القطع المعدنية المتطایرة عند ازالة  •
 .الغطاء المعدني ا لواقي للحام

ال تكتفوا باستعمال نظارات عادیة او نظارات شمس  •
 .عوضا عن القناع الواقي المالئم

ان وصول االشعة فوق بنفسجية غير . استبدلوا اقنعة بالية
من شأن لعدسات منع دخول . مرئيةالى العينين ضار جدا

تراآم األجسام الغریبة تحت العدسات . الغبار والشظيا للعينين
 .نينیسبب قلق وضرر للعي

 اختيار العدسات 
 رقم االنفاذية للعدسات نوع اللحام
 2 اللحام بالموقد
 4 او 3 طالء البليز

 :القص باألوآسجين
 4 او 3  ملم25اقل من 

 5 او 4  ملم150 حتى 25
 6 او 5  ملم150فوق 

 :اللحام بالغاز
 5 او 4  ملم3.2-تحت ال

 6 او 5  ملم12.7 حتى 3.2
 8 او 6  ملم12.7فوق 

 :معدن مطلي–آهربائى لحام 
 10  ملم4 حتى 2.5سيخ لحام 
 12  ملم 6.4 حتى 4سيخ لحام 

 14  ملم6.4سيخ لحام اآبر من 
 : لحام بالكهرباء مع غاز التونغستين

 10  امبير50اقل من 
 12  امبير150 حتى 50

 14  امبير500 حتى 150
 :الغاز والمعدن–لحام بالكهرباء 

 11  امبير160 حتى 60
 12  امبير250 حتى 160
 14  امبير500 حتى 250

 14 فحم–لحام بالكهرباء 
  CSA-W117.2 -لمعلومات اضافية حول هذا الموضوع طالعوا في 

 حواجز متحرآة

 

لمنع تعرض باقي العمال في  •
عمل إلشعاع اللحام ورشة ال

بالكهرباء تستخدم حواجز 
 .متحرآة

تأآدوا من آون هذه الحواجز  •
معمولة من مادة غير قابلة 

على . لالشتعال او الكسر
الحواجز ان تكون عازلة 

یجب رفع . للضوء تماما
 سم 50الحواجز عن االرضية 

. على االقل لتسهيل التهویة
نبهوا العمال في الورشة 

 .بل اخرىبواسطة الفتات وس
 


