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 E-1 ماآنات النجارة – Eسلسلة 

  بشكل عام–ماآنات النجارة 

 
 اقرأ.  صحيحة بطریقة إذا لم تستخدم النجارة خطرة أدوات تكون
 أداة أیة استعمال قبل التعليمات فهم من تأآد.  بعنایة االستخدام دليل
 . آلة أو

 :قائمة فحص

 :إعملوا
ضعوا نظارات . استخدام معدات السالمة المالئمة للعمل •

لنظارات الطبية ليست نظارات ا. حمایة أو عوینات آل یوم
. حمایة ألنها تحتوي فقط على عدسات مقاومة للصدمات

 .ضعوا أقنعة ضد الغبار حين الحاجة
عندما ال تستطيعوا سماع . ضعوا واقي للسمع حين الحاجة •

شخص یتحدث عن بعد ثالثة أقدام، فذلك یعني أن مستوى 
 الضجيج الناتج عن اآللة عال جدا وبالتالي فقد یحدث

 .ضرر بالسمع
تأآدوا أن الواقي في موضعه، یعمل بصورة مناسبة،  •

 .ویعمل جيدا قبل تشغيل أیة آلة
 .تأآدوا من أن اآللة مثبتة بشكل مناسب •
افحصوا أن المفاتيح ومفاتيح التعيير قد تم إزالتها من اآللة  •

 .قبل تشغيلها
افحصوا إذا ما احتوت قطعة الخشب على مسامير أو مواد  •

 .بدء القطعأخرى قبل 
تأآدوا من أن العامل على اآلالت یمكنه الوصول ألزرار  •

 .التشغيل واإلیقاف بكل سهولة
تأآدوا من أن الشفرات ومواد القطع األخرى نظيفة وحادة  •

 .حتى تستطيع القطع بحریة بدون ضغط زائد
 .افحصوا وعيروا آل أجهزة السالمة •
يح الشفرة اطفئوا اآللة قبل تغيير؛ تنظيف، تعيير، أو تصل •

 .أو اآللة
ابقوا . استخدموا عصا لدفع المواد داخل منطقة القطع •

 .األیدي خارج مجال الرأس القاطع
تجنبوا العمليات الغير صحيحة ووضع اليدین في منطقة  •

یمكن أن یحدث بها انزالق مفاجئ ليدیك داخل أداة القطع 
 .أو الشفرة

. جيداابقوا منطقة العمل نظيفة؛ مكنسة جيدا؛ ومضاءة  •
یجب أن تكون المنطقة حول اآللة مالئمة لكل عمل .

 .؛األرض یجب أن تكون مستویة وغير مزحلقة

 :ال تعملوا
ال تزیلوا النشارة أو مخلفات القطع من الرأس القاطع باليد  •

 .استخدموا عصاة أو فرشاة. أثناء عمل اآللة
. ال تترك اآلالت تعمل بدون أن یكون هناك أحد یراقبها •

 .اأطفئوه
ال تحاولوا أن تخلصوا شفرة عالقة قبل قطع الكهرباء عن  •

 .اآللة أوال
یمكن أن . ال تصرفوا انتباه العامل على اآللة عن عمله •

یؤدي المزاح بدون داع إلى اإلصابة ولهذا یجب أن یمنع 
 .منعا باتا

ال ترتدوا مالبس فضفاضة؛ قفازات؛ ربطات عنق؛ أساور  •
مكن أن تعلق بالقطع أو أیة مجوهرات أخرى والتي م

 .المتحرآة
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E-2  سلسلةE – ماآنات النجارة 

  منشار الطاولة–ماآنات النجارة 

 
. یكون منشار الطاولة خطرا إذا لم یستخدم بطریقة صحيحة

تعلموا تطبيقات وحدود .  اقرأوا دليل االستخدام بعنایة
SAFETY INFOGRAM E01 استعينوا ب . االستعمال

 .للوقایة بشكل عام 

 :قائمة فحص

 :إعملوا
 .ات حمایة أو واقي للوجهضعوا نظار •
انتبهوا بشكل خاص لتعليمات المصن ع فيما یتعلق بتخفيف  •

 .مخاطر االرتداد
استخدموا واق عال بما فيه الكفایة لتغطية جزء الشفرة  •

المرتفع عن قطعة الخشب وعریض بما فيه الكفایة لتغطية 
 .الشفرة المائلة

 .هاختاروا شفرات مالئمة لنوعية العمل المقرر إنجاز •

 
تأآدوا من أن الشفرات ومواد القطع األخرى نظيفة وحادة  •

 .حتى تستطيع القطع بحریة بدون ضغطها لذلك
 .ابقوا الواقيات في مكانها وجاهزة للعمل •
ادیروا اآلالت فقط في منطقة .ةابقوا منطقة العمل نظيف •

 .غير مكتظة وإنارتها جيدة
 .أدخلوا قطعة الخشب عكس اتجاه دوران الشفرة •
 .ابقوا اليدین خارج مجال شفرة المنشار •

استخدمزا واق مع موس ع وأصابع ضد االرتداد لكل  •
 .عمليات الشق أو القطع العرضي

ابقوا الجسم والوجه على جهة واحدة من شفرة المنشار  •
 .خارج مجال االرتداد المحتمل

استخدموا عصاة للدفع عند شق قطعة خشبية قليلة  •
. ارجعوا إلى تطبيقات الشق في دليل التعليمات. العرض
 . SAFETY INFOGRAM E09 أنظروا 

ال . أزیلوا حاجز الشق من الطریق عند القطع العرضي •
 .تستخدموه آعيار للفصل

ر الطاولة لقطع وفروا دعم مالئم من خلف وجوانب منشا •
 .ةالخشب العریضة أو الطویل

.  توخوا أقصى درجات الحذر عند تنظيف أو تلميع الطاولة •
 .أطفئوا وأقفلوا المنشار قبل تلميع الطاولة

استعملوا نظام جيد إلزالة الغبار من المنشار آما تتطلب  •
 .العملية

 

 :ال تعملوا
وا بأیة عملية نشر باستخدام اليدین فقط دون دعم مال تقو •

امسكوا قطعة الخشب بقوة عكس مقياس . قطعة الخشب
 .الرأس أو حاجز الشق لتوجيه القطع

ال تحاولوا تناول شيء من حول أو من فوق الشفرات  •
 .المتحرآة

  یعمل بدون أن یكون هناك أحد یراقبهال تترآوا المنشار •
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 E-3 ماآنات النجارة – Eسلسلة 

  منشار الحزام–ماآنات النجارة 

 
اقرأوا .    یكون المنشار الحزام خطرا إذا لم یستخدم بطریقة صحيحة        

.  تأآدوا من فهم التعليمات قبل االستعمال          .    دليل االستخدام بعنایة    
للوقایة بشكل   SAFETY INFOGRAM E01 استعينوا ب       

 .عام

 :قائمة فحص

 :ملواإع
 .ضعوا نظارات حمایة أو واقي للوجه •
 .تأآدوا من وجود آل وسائل السالمة •
تأآدوا من أن الشفرة تعمل بحریة داخل اسطوانات األمان  •

 .العليا والسفلى
 .تأآدوا من أن اآللة قد تم تزیتيها بالطریقة الصحيحة •
 .تأآدوا من أن شد الشفرة صحيحا •
ألرض لتقليل تأآدوا من أن اآللة مثبتة جيدا على ا •

 .االرتجاج
 .تأآدوا من أن جميع الدواليب موجودة •
 .تأآدوا من أن اآللة مجهزة بمفتاح شد آلي •
 .ابقوا األرضية حول اآللة خالية من المعوقات •
 . إنش من المواد\⅛عيروا علو الواقي بمقدار  •
 .استعملوا شفرات حادة؛ مثبتة جيدا، ومالئمة للعمل •
. قوها مثبتة على الطاولةامسكوا قطعة الخشب بقوة وأب •

 .یمنع هذا قطعة الخشب من سحب أصابعكم باتجاه الشفرة
اترآوا القطع قبل االنحناءات عند عمل أشغال مزخرفة  •

 .وصعبة

یمكن لضوء مثبت .  وفروا إضاءة مالئمة على طاولة اآللة •
 .مع وصلة متحرآة أن یوفر اإلضاءة الالزمة

 

 :ال تعملوا
ال تحاولوا إرجاع قطعة الخشب من الشفرة والمنشار  •

 .یتحرك إذا علقت بالشفرة
ال توقفوا منشار الحزام عن طریق دفع قطعة الخشب  •

عكس حافة القطع أو طرف الشفرة بعد قطع الكهرباء عن 
 .اآللة فورا

.  باليدة تزیلوا النشارة أو مخلفات القطع عن الطاولال •
 .استعملوا عصاة أو فرشاة

. ال تترآوا المنشار یعمل بدون أن یكون هناك أحد یراقبه •
 .أطفئوا الكهرباء عنه وتأآدوا أن اآللة توقفت عن العمل
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E-4  سلسلةE – ماآنات النجارة 

  المنشار النصف قطري اليديوي–ماآنات النجارة 

 
ا إذا لم یستخدم بطریقة یكون المنشار النصف قطري خطر

تأآدوا من فهم .  اقرأوا دليل االستخدام بعنایة. صحيحة
 SAFETY استعينوا ب . التعليمات قبل االستعمال

INFOGRAM E01للوقایة بشكل عام . 

 :قائمة فحص

 :إعملوا
 .ضعوا نظارات حمایة أو واقي للوجه •
 .أدخلوا قطعة الخشب عكس اتجاه الشفرة •
ات المالئمة للعمل بسرعة أعلى من استعملوا فقط الشفر •

 .سرعة محور المنشار
استخدموا اإلضافات المصممة لهدا المنشار أو العمل  •

 .بالذات
 :نتأآدوا أن الواقي یتكون من جزیئي •

 .غطاء علوي یغطي الغطاء 1.

 واقي سفلي یرآب على قطعة الخشب ویعدل آليا  2.
 . لمالئمة سماآة ما یراد قطعه

مقبض عند القطع العرضي، اسحبوا قفوا على جهة ال •
الرأس القاطع بيدآم القریبة من المقبض واعملوا مع قطعة 

 .الخشب بيدآم األخرى
أرجعوا الرأس القاطع آليا للوراء خلف الحاجز بعد آل  •

 .قطع
سواء (تأآدوا عند الشق أن طول طاولة المنشار الكلي  •

 هو ضعف طول أطول قطعة) الداخل إليها أو الخارج منها
 .خشب یراد قطعها في العملية العادیة

تأآدوا عند الشق الطولي أن القطعة الخشبية تدخل مقابل  •
یجب أن تمتد . الشفرة التي تدور ألعلى باتجاه العامل

یجب تثبيت رأس المحرك . الشفرة قليال على الطاولة
 .بالزاویة والعلو الصحيحين

فرة شدوا قطعة الخشب للطاولة على جانب من جوانب الش •
. عند القطع بشكل رأسي، رأسي مائل، أو رأسي مرآب

هذا یخفف من قابلية قطعة الخشب لالنزالق على طول 
 .الحاجز خالل القطع

أطفئوا المنشار عند عمل أیة تعدیالت أو تغيرات على  •
 .إعداد اآللة

قيسوا عن طریق وضع قطعة الخشب المنوي قطعها ضد  •
 الضروري القياس في الحاالت التي من. مقياس اإلیقاف

فيها باستخدام المسطرة، أطفئوا المنشار حتى االنتهاء من 
 .القياس

 

 :ال تعملوا
ال تستعملوا المنشار النصف قطري للشق إلى إذا آان  •

 .تداد موجودین ومثبتين جيداالموسع والمانع لالر
 .ال تترآوا المقبض إال إذا آان الرأس القاطع خلف الحاجز •
ال تحرآوا قطعة الخشب عن طاولة المنشار إال إذا عادت  •

استعملوا عصاة أو فرشاة . الشفرة إلى مكانها آخر الطاولة
 .إلزالة المخلفات عن طاولة المنشار

ن تكون القطعة یجب أ.  ال تقطعوا دون استعمال اليدین •
 .الخشبية ثابتة على الطاولة ضد المؤشر الخلفي

 .ال تستخدموا شفرات مشروخة أو ثلمة •
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 E-5 ماآنات النجارة – Eسلسلة 

  مخرطة الخشب–ماآنات النجارة 

 
.  تكون مخرطة الخشب خطرة إذا لم تستخدم بطریقة صحيحة

تأآدوا من فهم التعليمات قبل .  اقرأوا دليل االستخدام بعنایة
SAFETY INFOGRAM E01 استعينوا ب . االستعمال

 .للوقایة بشكل عام

 :قائمة فحص

 :إعملوا
اسمحوا فقط للعمال المدربين والمؤهلين على مخرطة  •

 .الخشب لتشغيلها
 .ضعوا نظارات حمایة أو واقي للوجه في جميع األوقات •
 .استخدموا الخشب الخالي من العيوب •
 .امسكوا األدوات بقوة وبيدیكم على مسند اآللة •
الخشب بالضبط على القرص أو بين ضعوا قطعة  •

 .المرآزین
 .استخدموا فقط األدوات التي تم توفيرها أو الموافقة عليها •
 .استخدموا األزاميل الصالحة لالستعمال •
أدیروا المخرطة على سرعة منخفضة مع سماآة قطع  •

. مناسبة لتفادي تطایر الشظایا خالل عمليات التخشين
لخشب، قطر قطعة تعتمد سرعة المخرطة على نوعية ا

 . العمل ونوعية األدوات المستعملةةالخشب، نوعي

عيروا مساند األداة بحيث تكون موازیة وأقرب ما یكون  •
لقطعة الخشب وعالية بما فيه الكفایة بحيث تقطع األدوات 

 . الخشب قليال فوق المرآز
 .فكوا مساند األداة عند السنفرة أو الجلخ •
ا ورقة السنفرة باألصابع في حالة السنفرة الخشنة، ثبتو •

بحيث تكون ضاغطة قليال على المنطقة الصغيرة أعلى 
هذا سيمنع ورقة السنفرة من سحب . األسطوانة الدائرة

 .یدآم حول قطعة الخشب

 :ال تعملوا
المالبس یجب أن . ال ترتدوا قفازات، مالبس فضفاضة، أو خواتم

 .تكون مریحة، القمصان مرفوعة األآمام
 .ا أدوات غير أصليةال تستخدمو •
وا أي قطعة خشب تحتوي على عوائق، شروخ، مال تستخد •

 .شقوق، أو عقد

 

اجعلوا ألقرص یدور، ثبتوا األزميل باليد المتحكمة بالحافة 
انتبهوا أن .  توجه اليد األخرى اآللةعكس مسند اآللة بينما

 رأس األزميل أعلى من المقبض
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E-6  سلسلةE – ماآنات النجارة 

  الفأرة–ماآنات النجارة 

 
اقرأوا . تكون الفأرة خطرة إذا لم تستخدم بطریقة صحيحة

تأآدوا من فهم التعليمات قبل استعمال .  دليل االستخدام بعنایة
للوقایة SAFETY INFOGRAM E01 استعينوا ب . الفأرة

 م بشكل عا

 :قائمة فحص

 :إعملوا
 .ضعوا نظارات حمایة أو عوینات •
اسمحوا فقط للعمال المؤهلين والمدربين على الفأرة  •

 .بتشغيلها
 .استخدموا فقط شفرات حادة، موزونة، ومتصلة •
استبدلوا الرؤوس القاطعة القدیمة المربعة برؤوس دائریة  •

 .بما أنها آمنة أآثر
زرار اإلیقاف تأآدوا من سهولة وصول العامل إلى أ •

 .والتشغيل

 :قبل تشغيل اآللة، یجب على العامل مراعاة ما یلي •
بعد الشفرات المناسب، سماآة القطع، حدها وميزانها  

 .وتثبيتها المحكم
 . أن الحاجز مثبت بالمكان المناسب 
حر الحرآة فوق ) المتحرك أو المعلق(أن الواقي  

 .الرأس القاطع
 . أنا الفأرة جيدة التشحيم 
 لقطع واإلضافات جاهزة للعملأن ا 

تأآدوا أن واقي الحرآة یضغط بجانب قطعة الخشب عند  •
مرورها فوق الرؤوس القاطعة ویعود عكس الحاجز بعد 

 .إزالة قطعة الخشب
أبعدوا آل العدة واألدوات التي استعملت في عملية اإلعداد  •

 .عن الطاولة
د اجعلوا سرعة العمود توازي سرعة العمل تدریجيا عبر م •

بالقوة بسلسلة من عمليات تشغيل وإیقاف قصيرة خالل 
 .عملية البدء

وفروا مسافة ال تقل عن ثالثة أقدام أطول من أطول قطعة  •
 .خشب المراد العمل بها

رآبوا قوالب تثبيت ضاغطة لعمل شطب للحواف أو  •
 SAFETY INFOGRAMأنظروا . عمليات التعدیل

E09 
هذه الطریقة . اليدینأستعملوا قوالب تثبيت ضاغطة بكلتا  •

 .تبقي اليدین بعيدا عن الرأس القاطع

ابقوا قوة آافية ألسفل وألعلى مع القوالب الضاغطة بما  •
أن الشفرات المثبتة على الرأس القاطع الدوار ممكن أن 

 .تسحب قطعة الخشب من أیدي العامل

 

 :ال تعملوا
. ال تترآوا اآللة تعمل بدون أن یكون هناك أحد یراقبها •

أطفئوا الكهرباء عنها وتأآد أن الرأس القاطع قد توقف عن 
 .الدوران

 . إنش بالمرة الواحدة16/1ال تقطعوا أعمق من  •
 12ال تحدوا قطعة الخشب المكونة من قطع طولها أقل من •

 .إنش¼ إنش وسماآتها أقل من ¾  وعرضها أقل من إنش
 إنش وعرضها 12ال تعدلوا قطع الخشب وطولها اقل من  •

  إنش أو سماآتها أقل من6إنش أو أآثر من ¾ أقل من 
 . إنش8/5

 .ال تمرروا أیدیكم فوق القواطع •

ال تزیلوا النشارة أو قطع الخشب الصغيرة عن الطاولة  •
 .رشاةاستخدموا عصاة أو ف. باليدین
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 E-7 ماآنات النجارة – Eسلسلة 

  مشكالت الخشب–ماآنات النجارة 

 
.  تكون مشكالت الخشب خطرة إذا لم تستخدم بطریقة صحيحة

تأآدوا من فهم التعليمات قبل . اقرأوا دليل االستخدام بعنایة
SAFETY INFOGRAM E01 استعينوا ب . االستعمال

 :للوقایة بشكل عام

 :قائمة فحص

 :إعملوا
 .وجهضعوا نظارات حمایة أو واقي لل •
اسمحوا فقط للعمال المؤهلين والمدربين على المشكالت  •

 .بتشغيلها
أبعدوا آل العدة واألدوات التي استعملت في عملية اإلعداد  •

 .عن الطاولة
 .تأآدوا من آل الواقيات في أماآنها الصحيحة •
تأآدوا قبل التشغيل أن رأس األزميل والشفرات معدة  •

يل حر قبل وصل بطریقة صحيحة ومثبتة جيدا وأن األزم
 .الكهرباء

اجعلوا سرعة العمود توازي سرعة العمل تدریجيا عبر  •
مده بالقوة بسلسلة من عمليات تشغيل وإیقاف قصيرة خالل 

 .عملية البدء

 
ثبتوا . ة وقوالب تثبيت ضاغطةاستخدموا أدوات هزاز •

عند استعمال زر توجيه الطاولة . العمل جيدا في الهزاز
 .تأآدوا من أنة مثبت ولن ینزلق

 .اقطعوا مع تعریقة الخشب وليس عكسها •

أزیلوا آل الشفرات األخرى عندما تزال شفرة من عمود  •
هذا سيمنع الشفرات األخرى من االندفاع من . المشكل

 .ارت اآللةالعمود في حال د
اطفئوا اآللة وأمنوها عند القيام بإعدادها أو أیة عملية  •

 .أخرى جاریة على أو في العمود
 .شكلوا فقط قطعة خشب واحدة آل مرة •
اتبعوا مزیدا من الحرص عند العمل بقطع خشبة تحتوي  •

على تعریقات أو عقد ألنه ممكن لهذه القطع أن تسحب 
 .یدي العامل للشفرات أو تسبب ارتداد

 . إنش فقط10شكلوا قطع الخشب التي أطول من  •

 :ال تعملوا
تأآدوا من قطع الكهرباء عنها وأن .  ال تترآوا اآللة دائرة •

 .الرأس القاطع قد توقف عن الدوران
 .ال تضعوا أیدیكم قرب حافة الخشب الجاري قطعها •
 .ال تلعبوا باألمانات أو تجعلوها ال تعمل •
تأآدوا من أن اتجاه (راء ال ترجعوا قطعة الخشب إلى الو •

أدخلوا قطعة الخشب دائما عكس ). الدوران آما هو متوقع
 .اتجاه دوران القاطع

ال تقصوا بسماآة عالية أو تدخلوا قطعة الخشب بسرعة  •
 .آبيرة

 .ال تصرفوا انتباه العامل عن اآللة عند عملية التشكيل •
ال تزیلوا النشارة أو قطع الخشب الصغيرة حول الشفرات  •

 .استخدموا عصاة أو فرشاة. ليدینبا
 .ال تنظفوا الطاولة والقاطع یدور •
ال تجعلوا قطع الخشب أو العمل الذي تم إنهاؤه من التجمع  •

 .على الطاولة

 .ال تقفوا بطریق قطعة الخشب وهو یدخل للقطع •
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E-8  سلسلةE – ماآنات النجارة 

  المسنفرات–ماآنات النجارة 

 
. تكون المسنفرات خطرة إذا لم تستخدم بطریقة صحيحة

تأآدوا من فهم التعليمات قبل . ا دليل االستخدام بعنایةاقرأو
SAFETY INFOGRAM E01 استعينوا ب . االستعمال

 :للوقایة بشكل عام

 :قائمة فحص

 :إعملوا
 .ضعوا نظارات عند تشغيل المسنفرة •
 .ابقوا اليدین بعيدا عن السطح المجلوخ •
افحصوا أقشطة الجلخ قبل استعمالهم واستبدلوا األقشطة  •

 .أو المهترئة جدا في بعض المناطق, ترئة، المنحلةالمه
 .سنفروا باتجاه الجانب السفلي من القرص •
أو قشاط آللة السنفرة داخل غطاء , قرص, أدخلوا آل عود •

شفط النشارة الذي یغطي آل أجزاء اآللة ما عدا الجزء 
 .المخصص إلدخال ما یراد عمله

مجال بين عيروا المسند بالمسنفرات اليدویة بحيث تعطي  •
 .یجب أن یتم هذا حتى یمكن القيام بالعمل. القشاط والمسند

 

ثبتوا قطع خشب صغيرة في مقبض أو جهاز االمتصاص  •
 .االرتجاج

 .ثبتوا قشاط الجلخ بنفس عرض قرص البكرة •
 .عيروا شدة قشاط الجلخ إلبقائه بنفس سرعة قرص البكرة •
أم نوا أسطوانات إدخال ألواح الخشب للسماح لها بالمرور  •

 .ولكن أبقوا أصابع وأیدي العامل بعيدة

 :حددوا األمانات على المسنفرة ذات القشاط على آل من •
 . نقطة االنطالق- 
 . ناقل الحرآة وقطع أسطوانات اإلدخال- 
لغير مستعمل من قشاط الجلخ من جهة  الجزء ا- 

 . العامل لمنع أیة احتكاك مع األشخاص
 

 

 :ال تعملوا
 .ال تشغلوا المسنفرة بدون أن یكون العادم یعمل •
 .ؤمنة بما فيه الكفایة تكن ممال تشغلوا المسنفرة ما ل •

 یكن المسند معيرا بالشكل مال تشغلوا المسنفرة ما ل •
 .المناسب
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 E-9 ماآنات النجارة – Eسلسلة 

  وسائل الدفع–ماآنات النجارة 

 
یجب استعمال عصى أو قوالب ضاغطة عند تشغيل آالت  •

النجارة التقليدیة بما فيها منشار الطاولة، منشار الحزام، 
 .المنشار النصف قطري، الفأرة، والمشكالت

ي هذه العصي اليد بينما تعطيها التحكم بقطعة الخشب تحم •
یجب أن تكون .عند إدخالها للرأس القاطع أو الشفرة

القوالب الضاغطة بالفأرة مصممة الستعمال اليدین 
 . االثنتين

 :یجب أن تكون القوالب الضاغطة ألسفل مصممة •
 . لتكون صلبة- 
 . لتحمى اليدین االثنتين- 
 .بكلتا اليدین لتسمح بضغط قوي وثابت - 
 التالي عينات من القوالب الضاغطة 

 
تكون مفيدة في منشار الطاولة عندما : عصى ضاغطة بسيطة

 .المسافة بين الشفرة والحاجز ضيقة
 

 
 استخدم قالبي الضغط في العمل الواحد

 
 قالب ضاغط يمسك بكلتا اليدين ألسفل

 
 قالب ضاغط أمامي

 
 قالب ضاغط جانبي

 



ألمانالمهنية الدولية ل
 مرآز اإلعالم–والصحة 

معهد الوقایه 
 والسالمة

 منظمة
 العمل
  الدولية

 
ILO-CIS CH-1211 22 جنيف 

 استمارة بيانات تقنية
 

E-10  سلسلةE – ماآنات النجارة 

  المنشار الرأسي–ماآنات النجارة 

 
. یكون المنشار الرأسي خطرا إذا لم یستخدم بطریقة صحيحة

تأآدوا من فهم التعليمات قبل . االستخدام بعنایةاقرأوا دليل 
SAFETY INFOGRAM E01 استعينوا ب . االستعمال

 SAFETY INFOGRAM E06للوقایة بشكل عام وب
 .لمعلومات عن المناشير المستدیرة

 :قائمة فحص

 :إعملوا
إذا آان العمل ینتج . ضعوا نظارات حمایة أو واقي للوجه •

 . قناع ضد النشارةنشارة، ضعوا جهاز التنفس أو
رآبوا المنشار بطریقة صحيحة على طاولة العمل أو على  •

أیة قاعدة صلبة وأدیروا المنشار على علو موازي لعلو 
ممكن أن یؤخذ المنشار إلى أماآن بعيدة عن . الخصر

( مم  13طریق ترآيبه على قطعة من الخشب سماآتها 
 بعلو یجب أن تربط قطعة الخشب هذه. .أو أآثر)  إنش1/2

 .آبيرة" C"الخصر على سطح في منطقة العمل بمرابط  
ابقوا ید على مفتاح التشغيل واستخدموا اليد األخرى  •

 .لإلمساك بقطعة الخشب ضد الحاجز
 .ابقوا أیدیكم بعيدة عن مجرى الشفرة •
 .ابقوا األمانات في أماآنها وجاهزة للعمل •
 .ابعدوا أزرار ومفاتيح التعيير •
ص العرضي أو شفرة متعددة استعملوا شفرة للق •

 .االستعماالت
 .تأآدوا أن الشفرة تدور باالتجاه الصحيح •
یجب أن .تأآدوا أن الشفرة وطوق الغطاء مثبتين ونظيفين •

 .یكون طرفي الطوق عكس الشفرة
ابقوا الشفرة مشدودة، نظيفة، حادة، ومثبتة جيدا حتى تقطع  •

 .بحریة وسهولة
 . قبل القطعاجعلوا المحرك یصل إلى سرعة آاملة •
 .اتبعوا التعليمات فيما یتعلق بتشحيم وتبدیل اإلضافات •
ممكن أن تسبب الفوضى في .  ابقوا منطقة العمل نظيفة •

 .أماآن العمل والطاوالت الحوادث
 .ابقوا منطقة العمل مضاءة بشكل جيد •
فتأآد من أن زر .قللوا من مخاطر التشغيل غير المقصود  •

 .نشار بالكهرباء قبل وضع المOFFالمنشار على 

انزعوا أسالك األدوات من الكهرباء قبل الصيانة أو عندما  •
 .ال تكون تعمل

 .أصلحوا أو أبدلوا القطع الغير صالحة. افحصوا األضرار •
 .ابقوا فتحات الهواء بالمحرك نظيفة وخالية من الشوائب •

 

 :ال تعملوا
 .ال تشغلوا المنشار على األرض •
 ). إنش8( سم 20ال تقطعوا قطع خشب طولها أقل من  •
یجب أن تكون قطعة .  ال تقطعوا بدون استعمال اليدین •

 .الخشب ثابتة على الطاولة ضد الحاجز
 .ال تمدوا أیدیكم حول أو خلف شفرة المنشار •
دیكم عن مفتاح التشغيل والمقبض حتى یغطي ال ترفعوا أی •

 . واقي الشفرة السفلي الشفرة آليا
ابقوا توازنكم في جميع . ال تحاولوا مد أیدیكم فوق الالزم •

 .األوقات
یقطع المنشار بشكل أفضل . ال تضغطوا على المنشار •

 .وبأمان أآثر بالسرعة التي صمم عليها
وا عنه الكهرباء أطفئ. ال تترآوا المنشار حتى یتوقف آليا •

 .وأنزعوا أسالآه من الكهرباء
ال تستخدموا األدوات الكهربائية في األماآن الرطبة أو  •

 .المبتلة
ال تستعملوا األدوات الكهربائية قرب السوائل القابلة  •

ممكن .لالشتعال أو في محيط مليء بالغازات أو المفرقعات
 .لهذه الشرارات أن تشعل االبخرة


