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 H-1 مناشير ذات السلسلة – Hسلسلة 

  لمناشير ذات السلسلةالوقائياالستخدام 

 
 الحظوا جدول البيانات . إلبسوا عدة الوقایة الشخصية •

)INFOGRAM ( الوقایةH06. 
شغ لوا، عي روا وقوموا بصيانة المناشير وذلك حسب  •

) المناشير ذات السلسلة" (CSA" Chain Sawsتعليمات 
Z62.1-M-77وتعليمات المنتج . 

ایة واألمان المناسبة قبل الشروع إقرأوا تعليمات الوق •
قوموا بتشغيل المناشير ذات . بتشغيل المنشار ذات السلسلة

 .السلسلة فقط في مناطق ذات تهوءة جي دة
 تزوید بالوقود

 .زیت/تابعوا تعليمات المنتج لتكوین خلطة وقود •
وقوموا بتحضير . أخلطوا الوقود في منطقة مهو ئة جي دا  •

امتنعوا عن التدخين وأبعدوا . مطفاة حریق على مقربة
 .مصادر إیقاد أثناء تعبئة الوقود

 .ال تقوموا بتعبئة وقود لمنشار ذات سلسلة أثناء تشغيله •
استخدموا . إحفظوا الوقود في حاویة وقائية مصد ق عليها •

 .قوموا بتنشيف الرشح. محقان او أنبوبة تعبئة للتعبئة
 تشغيل المنشار

 :إعملوا
ال تستخدموا . الشروع بالتشغيلإفحصوا المنشار قبل  •

. منشارا  متضررا ، أو ما آانت أجزائه متحررة أو ناقصة
 H04الوقایة ) INFOGRAM(الحظوا جدول البيانات 

 ".صيانة وخدمة"
تأآدوا من أن النصل األمامي مقو ى وأن السلسة مناسبة  •

 .جي دا 
إعرفوا آيفية استخدام المتحك مات قبل تشغيل المنشار ذات  •

تأآدوا من أن المنشار خالي من المص دات قبل . لسلةالس
 .تشغيله

أبعدوا المنشار عن . إضبطوا المنشار بقوة الى األرض •
استخدموا حبل التشغيل . جسمكم ومن مقربة مصد ات

 .بحرآات سریعة وحادة
ینبغي أن یعمل المنشار . حم وا المنشار قبل الشروع بالقص •

في حال استمر ت . بسرعة العادم دون أن تدور السلسلة
السلسلة بالدوران بعد تحریر قابس الصم ام الخانق، أوقفوا 

ثم بعد ذلك قوموا بتعيير سرعة العادم . عمل المنشار
 .حسبما یرد في آتي ب التعليمات للمشغ ل

 

 
 :ال تعملوا

عملية آهذه تترك . ال تقوموا بتشغيل المنشار وهو ممسكا  بيدیكم •
یدا  واحدة فقط للتحكم بمنشار یعمل والنتيجة قد تكون إصابات 

 .باألرجل
)  أقدام10( أمتار 3ل المنشار إال إذا آان یبعد ال تقوموا بتشغي •

 .عن حاویة الوقود الوقائية المصد ق عليها
 .ال تقوموا بتعيير السلسلة أو النصل أثناء عمل المنشار •

 القص
 :إعملوا

تأآدوا من حصولكم على معونة . برمجوا العمل قبل الشروع به •
 .إذا احتجتم ذلك

 . الذین یعملون معكمآونوا مدرآين في آل حين موقع الناس •
وزنه وقو ته وطول النصل ینبغي . إستخدموا المنشار المناسب •

 .أن تتناسب مع نوعية العمل الذي تنف ذونه
قوموا بتشغيل المنشار بواسطة مسكة قویة بكلى اليدین  •

. واألصابع الغليظة وبقية األصابع ممسكة بأیدي المنشار
 .ار ذات السلسلةحافظوا على وقفة ثابتة أثناء تشغيل المنش

 .حافظوا على القوة القصوة أثناء القص •
 . خالي من النشارة، األوساخ والزیوت–إحفظوا المنشار نظيفا   •

 :ال تعملوا
 .ال تقفوا مباشرة وراء المنشار •
 .ال تترآوا منشارا  یعمل دون مراقبة •
 .ال تحملوا منشارا  ذات سلسلة أثناء عمله •
 .ال تقوموا بالقص وأنتم لوحدآم •
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H-2  سلسلةH – مناشير ذات السلسلة 

  قواعد أساسية لتشغيل المنشار-المنشار ذات السلسلة 

 
  قص وأیقاع الشجرة–قطع األشجار 

تأآدوا من الحصول على اإلذن المناسب قبل الشروع  •
 .بقطع األشجار بجوار مباني، خطوط آهرباء وطرق

 .قد روا قطر الشجرة واتجاه سقوطها قبل القص •
يل الشجرة اختاروا اتجاه السقوط حسب اتجاه الریاح، م •

 .تأآدوا من وجود مكان شاغر للسقوط به. وشكلها
نظ فوا منطقة العمل من األغصان والنفایات قبل قطع  •

 .الشجرة
 من 45oأعدوا مسارا  للهروب الى الوراء بزاویة قوامها  •

 .اتجاه سقوط الشجرة

 
. قوموا بتحذیر الناس في المنطقة من سقوط الشجرة •

 .وج هوهم للوقوف في مسافة تقد ر بضعف طول الشجرة
على األقل عندما )  قدما 25( مترا  7.5ابتعدوا الى مسافة  •

 أطفىءوا المنشار، وضعوه وراء –تبدأ الشجرة بالسقوط 
 .قاعدة الجذع

 وطرقابة على اتجاه السق
قوموا . تأآدوا من أن القصة تتوج ه نحو اتجاه السقوط •

 . قطر الشجرة⅓بقص 
تأآدوا من ان القص الخلفي یتوق ف قرب القص األمامي  •

من الشجرة )  بوصة1( سم 2.5وتتبقى لحمية قدرها 
یتحتم على القص الخلفي . للمساعدة في رقابة اتجاه السقوط

 .يفوق القص األمام)  بوصة2( سم 5أن یكون 

 
استخدموا الحبال أو األسافين لتوجيه السقوط باتجاه آخر  •

 .غير الميل الطبيعي للشجرة

 تنظيف األغصان من شجرة مقطوعة

 

.  قفوا بثبات على األرض• •
أقطعوا أوال  األغصان في 
الجهة البعيدة، ومن ثم  في 

إن آانت . الجهة القریبة
األرض مائلة، قفوا في 

ال تقطعوا . الطرف العلوي
عم جذع أغصانا  مم ن تد

 دحرجوا الجذع –الشجرة 
 .أوال 

 قصوا جذوع األشجار الى شرائح قصيرة
القص العامودي یمنع . نظفوا منطقة العمل وبرمجوا القص •

إن أمكن، إدعموا الجهة التي تقص بواسطة . حریة الحرآة
 .جذع آخر

 .قصوا أوال  الطرف المشدود، الطرف المدعوم للنهایة •
 .لجذع أثناء القصإحفظوا رجليكم بعيدا  عن ا •

 
 قطع أغصان في شجرة منتصبة

أمسكوا بكال یدیكم بالمنشار، وآال رجليكم على األرض  •
إعملوا بارتفاع الكتف أو ما , وآونوا ثابتين طوال الوقت

 . ومن ثم  ما فوقه–ا أوال  القص بالغصن نف ذو. دونه
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 H-3 مناشير ذات السلسلة – Hسلسلة 

  ردود الفعل المضادة–المنشار ذات السلسة 

 
رد  الفعل المضاد هو مصطلح یصف حرآة غير إرادیة 

یحصل رد  الفعل المضاد عندما تضرب . للنصل نحو األعلى
 .مقد مة النصل شيئا  ما والسلسلة تتوقف الى لحظة

 
رد  الفعل المضاد األآثر شيوعا  أو األآثر عنفا  یحصل عندما 

یتالمس النصل والسكاآين بشيء آخر، بقصد أو بغير قصد ب 
 ".منطقة رد  الفعل المضاد "–

 منطقة رد  الفعل المضاد

 

 آيفية تصغير خطر رد  الفعل المضاد
األمر من شأنه . تفادوا تالمس مع منطقة رد  الفعل المضاد •

منع السلسلة من القفز نحو األعلى والتحرر من مكان 
 .لقصا

ال تتيحوا للنصل التالمس مع . حافظوا على مقد مة النصل •
 .الجذع، األغصان، أو إصابة األرض أثناء العمل المنشار

 .ال تقصوا في منطقة رد  الفعل المضاد •

ال تعتمدوا على فرامل السلسلة ودرع اليد أن یمنعوا  •
قوة الفرملة لفرامل السلسلة من شأنها أن تتأث ر . اإلصابة
هتراء، الزیوت، األوساخ أو النشارة في أجزاء من اإل
 . المفرمل

 آيفية تقليل خطر رد  الفعل المضاد
 .قصوا قصة واحدة في آل مر ة •

 .شغ لوا المنشار في آامل قوته أثناء القص •

 .حافظوا على حد ة السلسلة آما یظهر في التصميم •

 .لتعيير مدق ق الئموا السلسة والنصل ومسطرة القياس •

 .طرة العمق حسب تعييرات المنتجحد دوا مس •

 .حافظوا على الشد ة الصحيحة للسلسلة •

 .إمسكوا المنشار بصورة وقائية بكال یدیك •

 .إعلموا في آل حين أین تتواجد مقدمة النصل •

ال تقصوا قص ات متقاربة أآثر منا الالزم واحدة عن  •
واألمر . األمر من شأنه الكشف عن النصل. األخرى

 .شيء آخریعر ضه للتالمس مع 

تأآدوا من أن مفرمل السلسة یعمل جيدا  بحيث یستطيع  •
 .أیقاف السلسلة

رآ بوا طرف الوقایة الذي یغطي مقدمة النصل للمنشار،  •
ینبغي إزالة . لتفادي التالمس مع منطقة رد  الفعل المضاد

أو أثناء ) فتحات جيبية(الطرف أثناء تنفيذ قصات اختراق 
 .قص جذع شجرة أغلظ من النصل

 
 طرف الوقایة
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H-4  سلسلةH – مناشير ذات السلسلة 

  صيانة وخدمة–المنشار ذات السلسلة 

 
 مناطق ذات مشاآل في المناشير ذات السلسلة

 
صيانة متكررة وخدمات من شأنها تقليص األخطار المرتبطة 

 .بالعمل مع المناشير ذات السلسلة

 المحر ك
إحفظوا أنبوبة التفریغ، ومرش ح االمتصاص بينما هي  •

 .نظيفة ومتلقي الشرار موجود في مكانه
یلوا وعالجوا المشغ ل إن آان خيط التشغيل ال یلتف أز •

 .حسنا  حول القرص الداخلي
 .ال تستخدموا منشارا  یستلزم تصليحه •
. أخلطوا الوقود وزیوت المحر ك حسب تعليمات المنتج •

زیادة في الزیوت من شأنها التسبب بتوسيخ المحر ك، 
 .القليل من الزیوت تسبب األذى لقطع المحرك

 نصلالسلسلة وال
 :تفقدوا تواجد أضرار بفقرات التحریك، السكاآين والمسار •

 .أصلحوا وأبدلوا الفقرات المنتصبة بصورة سيئة 
إن احتاجت السكاآين التبدیل اشحذوها على طول  

 .السكاآين الموجودة
 .ابدلوا النصل إن آان ممزقا  أو متضررا  
 .أبدلوا النصل والسلسلة إن آان النصل متضررا  
رص المسن ن الذي یحر ك إن آان مهترءا  أو أبدلوا الق 

 .متضررا  قبل التسبب بالضرر للسلسلة
لشحذ السلسلة یتطل ب . استخدموا المبراة بالقياس المناسب •

 :نوعين من المبراة

مبراة مسط حة لمالئمة عمق مسطرة  )1
 .القياس

مبراة مستدیرة لتنفيذ القطر الموح د لشحذ  )2
 . تحریكالسكاآين وصيانة فقرات ال

.  دقائق10 حتى 5شد وا المنشار بعد استخدامه لمدة  •
السلسلة تتمد د أثناء تسخ ينها وتتطل ب تعييرات في المواقيت 

 .حسب االستخدام
 .إحفظوا السلسلة مزی تة •

 تعيير شد ة السلسلة
سلسلة متحررة تزید اهتراء القرص المسن ن المحر آة، فقرات 

شغ ل إذا خرجت من التحریك والنصل وتسبب الخطر للم
سلسلة مشدودة أآثر من الالزم تزید من اهتراء . مسارها
 .االجزاء

 :أثناء تعيير شد ة السلسلة
 .أوقفوا عمل المنشار 
حر روا . البسوا قفازات لتفادي الجروح في اليدین 

ضعوا طرف النصل على قطعة خشب . عزقات النصل
ة شد د السلسل. صغيرة لكي ترفعوا الطرف نحو األعلى

باستدارة براغي التعيير حتى تتشد د مقابل النصل 
 .وتتيح تحر آها الحر 

شد وا عزقات النصل للسلسلة بواسطة شد  النصل نحو  
 .األعلى باليدین او بواسطة دعم قوي نحو األسفل

إفحصوا الشد ة بفترات متقاربة وقوموا بتعييرها  
بعد الشد ، تأآدوا من ان السلسلة تستدیر . آالمطلوب

 .صورة سلسةب
قد تسد  . نظ فوا مدخل الزیت للسلسلة أثناء معالجة النصل •

 .النشارة معبر الزیت لسلسلة القص
 فرامل السلسلة

 .إفحصوا المنشار قبل القص •
شغ لوا فرامل السلسلة فيما أنتم ممسكون بالنصل بكال  •

إن آانت . اليدین والمحر ك یعمل بقوة العمل االعتيادیة
 .ن الدوران فورا ، عالجوا المشكلةالسلسلة ال تتوقف ع

أزیلوا حاویة الفرملة بالمواعيد الثابتة نظفوا االوساخ،  •
 .الزیوت والنشارة

 H01الوقایة ) INFOGRAM(الحظ جدول البيانات 
 ".االستخدام الوقائي للمنشار ذات السلسلة"
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 H-5 مناشير ذات السلسلة – Hسلسلة 

  استخدام، نقل وحفظ–المنشار ذات السلسلة 

 
لتفادي اإلصابة لنفسك عالجوا المنشار بشكل وقائي  •

 .ولآلخرین

 .إوقفوا عمل المنشار لدى نقله لمسافات طویلة •

 .دعوا المنشار یبرد قبل الشروع بنقله •

 .استخدموا الغمد او واقي النصل أثناء نقل المنشار •

 

إحملوا المنشار في حين  •
یكون النصل متجها  نحو 

تأآدوا من أن . الخلف
الغمد بعيدا    عن أنبوبة 

 .العادم

 
وق حمل لتفادي األضرار للمنشار أثناء استخدموا صند •

 .النقل أو التخزین

 .مك نوا المنشار وصندوق الحمل اثناء نقله لمنع الحرآة •

 
زین فر غوا الوقود الى حاویة وقائية مصر ح بها قبل التخ •

لفترات زمنية طویلة، ثم شغ لوا المنشار لتفریغ 
 .الكاربوراتور من الوقود

 .إحفظوا المنشار في مكان بارد وجاف •

ال تحملوا المنشار على الكتف إال إذا آانت السلسلة مغطاة  •
 .جيدا  أو أنها قد أزیلت

ال تنقلوا منشار ذات سلسلة في مقصورة المسافرین في  •
 .السيارة

 

 H01الوقایة ) INFOGRAM( البيانات الحظوا جدول
 ".االستخدام الوقائي للمنشار ذات السلسلة"
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H-6  سلسلةH – مناشير ذات السلسلة 

  معدات الوقایة الشخصية–المنشار ذات السلسلة 

 
أثناء تشغيل ) PPE(یوص ى بمعد ات الوقایة الشخصية التالية . استخدموا مالبس الوقایة المناسبة للتقليص من خطر اإلصابة

 .المنشار ذات السلسلة

 وقایة الرأس
قب عة وقایة مصر ح بها بواسطة  

CSAبلون مرد د النور . 

 قایة العينينو
نظارات وقایة مصر حة بواسطة  

CSAوقناع للوجه . 
قناع للوجه مالزم للقبعة الواقية بدون 

نظارات وقایة ال تزود وقایة آافية 
 .للعينين

 وقایة لألذنين
واقيات لألذنين مصر ح بها 

منشار ذات . (CSAبواسطة 
السلسلة یصدر ضجيجا  عاليا  

   حتى 95بمستویات ما بين 
115  dBA.( 

 
 

 قف ازات
قف ازات جلدیة مقوى بنایلون  

تزو د القفازات . يستي من الخلفبال
مسكة جيد ة بالمنشار، وتوف ر 

حمایة لليدین وتمتص نسبة عالية 
 .من االرتجاج

 

 وقایة لكفوف األرجل
ر ح حذاء عمل وقائي وثقيل مص 

 .CSAبواسطة 

أحذیة مصنوعة من نایلون بالستي  
 .تزو د وقایة أفضل من اإلصابات

أحذیة مطاطية الواقية من الطقس  
الممطر والمثلج، وأحذیة 

ممسمرة، أحذیة مالزمة أو أحذیة 
 .فل ينية للتضاریس الصعبة

 
 

 وقایة األرجل
سروال ذات تنضيدات من نایلون 

 .بالستي
مالبس ضيقة بدون أآمام،  

مصنوعة من قماش ذات نسيج 
 .متراص

 


