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 M-1  عموميات- Mسلسلة 

 عموميات

 
ماآينات لتصنيع المعادن قد تكون خطيرة إذا استخدمت بشكل 

تأآدوا من . إقرأوا آتي ب تعليمات التشغيل بتمع ن, غير صحيح
أنكم قد حصلتم على آل التعليمات وتم تدریبكم صحيحا  قبل 

 .ألشروع باستخدام أداة او اي ماآينة ما

 :إعملوا
البسوا نظ ارات . أستخدموا عدة الوقایة المناسبة للعمل •

. CSAوقائية او نظ ارات حمایة المصر ح بها بواسطة 
النظ ارات االعتيادیة قادرة فقط أن تصد الضربات، وهي 

 .ليست نظارات وقائية
 .رآ بوا آمامة غبار عندما یتطل ب األمر •
إن آنتم ال . رآ بوا وقایة لألذنين عندما یتطل ب األمر •

 من على ب عد متر واحد، تسمعون حسنا  عندما یكل مكم أحد
قد . یدل ذلك على أن ضجيج الماآينة عال  أآثر من الالزم

 .یتسبب األمر بضرر لألذنين
 ذات آعاب CSAإنتعلوا أحذیة مصر ح بها بواسطة  •

الوقایة ) INFOGRAM(الحظوا جدول البيانات . مناسبة
K04بالنسبة الى معلومات عن األحذیة الوقائية . 

روع موجودة في مكانها وهي في حالة تأآ دوا من أن الد •
تأآدوا من توف ر حمایة آافية من الماآينة قبل . عملية حسنة

 .الشروع بتشغيلها
 .إفحصوا وعي روا جميع أدوات الوقایة قبل بدایة آل عمل •
إطفاء بمكان /تأآدوا من أن لجميع الماآينات قابس تشغيل •

 .سهل الوصول
لماآينة قبل الشروع تأآدوا من أن المفكات قد أزیلت من ا •

 .بتشغيلها
تأآدوا من أن أدوات القص والشفرات نظيفة ومشحوذة آي  •

 .تستطيع القص بسهولة دون تفعيل قوة
 .أوقفوا الماآينة  قبل تنفيذ القياسات، تنظيفها او تعييراتها •
 .إعلموا آيفية إیقاف الماآينة  في حالة الطوارىء •
ال . لشظایااستخدموا فرشاة او مجرفة خاصة إلزالة ا •

 .تعالجوها باليدین آونها حادة جدا 
 .إحفظوا أیدیكم بعيدا  عن رأس القص وآل القطع المتحر آة •
انزالق فجائي قد . تفادوا أعمال وحرآات یدین عشوائية •

 .یتسبب لليد الدخول داخل جهاز القص او الشفرة

إعيدوا جميع األدوات المتنقلة الى مكان الحفظ المناسب  •
 .البعد االستعم

 .نظ فوا جميع األدوات بعد االستعمال •
حافظوا على نظافة منطقة العمل، واضاءة جي دة، آما  •

 .ینبغي أن تكون األرضية مستویة وغير منزلقة
تأآدوا من وجود فسحة آافية حول األجهزة آيما تتيح تنفيذ  •

 .األعمال بصورة صحيحة
 .إحصلوا فورا  على األسعاف األولي لكل إصابة •

  :ال تعملوا
 .ال تشغ لوا ماآينة مع شخص آخر •
 .ال تزیلوا شظایا من الماآينة باليدین أثناء عملها •
 .ال تترآوا ماآينة تعمل بدون رقابة •
 .ال تفك وا شفرة غير صالحة قبل إیقاف عمل الماآينة أوال  •
أعماال  غير مراقبة قد تسبب إصابات . ال تزعجوا المشغ ل •

 .وهي ممنوعة منعا  باتا 
ا مالبسا  متحررة، قف ازات، ربطات عنق، خواتم، ال تلبسو •

سالسل او حلي أخرى التي من شأنها أن تعلق في األجزاء 
 .قوموا بتغطية الشعر الطویل. المتحر آة

 .ال تغسلوا أیدیكم بسائل القص •
 .ال تستخدموا الخ ر ق بجانب أجزاء متحرآة •

ال تستخدموا الهواء المضغوط  •
 .البسإلزالة بقایا او لتنظيف الم

 
 Fالوقایة طاقم ) INFOGRAM(الحظوا جدول البيانات 

 . بالنسبة الى معلومات عن أدوات العمل اليدویةGوطاقم 
 Aالوقایة طاقم ) INFOGRAM(انات الحظوا جدول البي

 .بالنسبة الى معلومات عن عجالت الشحذ
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M-2  سلسلةM -عموميات  

 )القص بارد( مناشير المعادن 

 
مناشير المعادن قد تكون خطيرة إذا ما استخدمت بطریقة غير 

تأآدوا من أنكم . إقرأوا آتي ب تعليمات التشغيل بتمع ن. صحيحة
 قبل الشروع بتشغيل قد فهمتم التعليمات وتلق يتم إرشادا  وتدریبا 

) INFOGRAM(الحظوا جدول البيانات . منشار المعادن
 . بالنسبة الى الوقایة العامةM01الوقایة طاقم 

مناشير القص البارد تشمل مناشير للمعادن یدویة وآهربائية، 
 .مناشير ذات حزام، ومناشير دائریة وعامودیة

اشير في المناشير للقص الحار یستخدمون قرص الشحذ او من
 الحظوا جدول البيانات ). احتكاك(دائریة بدون أسنان 

)INFOGRAM ( الوقایة طاقمM03 بالنسبة الى معلومات 
 .عن المناشير للقص الحار

 :إعملوا
 .رآ بوا نظ ارات وقائية •
اإلیقاف للمنشار موجود في مكان /تأآدوا أن قابس التشغيل •

 .سهل الوصول
 .نهاتأآدوا من أن الدروع موجودة في مكا •
ضعوا واقي على مواد طویلة من الطرفين لتفادي من  •

 .االصطدام
 .تأآدوا من ان الشفرة تتوقف توق فا  تام ا  قبل إزالة المادة •
 .استخدموا سائل القص او التشحيم أثناء القص •
 .إفحصوا بشكل مستدیم اهتراء وأضرار في الشفرات •
 .إحفظوا الشفرات نظيفة وحادة •

 

أختاروا الشفرة المناسبة وسرعة المنشار من أجل المادة  •
 .تابعوا مالحظات المنتج. المنوي قصها

استخدموا مقياس التوقف المزو د مع أغلب المناشير حينما  •
 .یتطل ب قص عدة قطع بأطوال متساویة

أطيلوا طول المادة . أم نوا على المادة على الملزمة •
 .المقصوصة عبر شفرة القص

 .إدعموا المادة الطویلة بمسند أرضي •

 
ات إحفظوا مسط ح المادة بينما هو نظيف من الشظایا، أدو •

 .والمواد

حافظوا على األرضية حول المنشار بينما هي نظيفة من  •
 .الزیوت والشحم

 :ال تعملوا 
ال ترآ بوا، تقيسوا او تزیلوا المادة المصن عة قبل إطفائكم  •

 .عمل المنشار

 .ال تشغلوا قوة زائدة على شفرة المنشار •

 .ال تترآوا منشارا  یعمل دون رقابة •
 E03الوقایة طاقم ) INFOGRAM(الحظوا جدول البيانات 

 .بالنسبة الى معلومات عن مناشير ذات حزام
 G05الوقایة طاقم ) INFOGRAM(الحظوا جدول البيانات 

 .بالنسبة الى معلومات عن مناشير یدویة
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 M-3  عموميات- Mسلسلة 

 )القص حار(مناشير المعادن 

 
مناشير المعادن قد تكون خطيرة إذا ما استخدمت بطریقة غير 

تأآدوا من أنكم . ليمات التشغيل بتمع نإقرأوا آتي ب تع. صحيحة
قد فهمتم التعليمات وتلقيتم إرشادا  وتدریبا  قبل الشروع بتشغيل 

) INFOGRAM(الحظوا جدول البيانات . منشار المعادن
 . بالنسبة الى الوقایة العامةM01الوقایة طاقم 

مناشير القص الحار، ی قصد بها عادة مناشير قص او مناشير 
الماآينة قد تكون جافة أو . ة عجالت احتكاكحارقة بواسط

 .رطبة، ذات سرعة عالية او بطيئة وتشغ ل یدویا  او تلقائيا 

 :إعملوا
 .البسوا نظ ارات وقائية •
 .رآ بوا وقایة لألذنين •
 .عالجوا وخز نوا أقراص القص حسب تعليمات المنتج •
 .إفحصوا احتمال أضرار في األقراص قبل الترآيب •
عة الماآينة مناسبة لسرعة العمل تأآدوا من أن سر •

 .المذآورة على القرص
تأآدوا من أن مثب تات القاعدة متوازیة وأن القطر صحيح  •

 ). من قطر القرص¼على األقل (
 .استخدموا اسفنجات عندما یتم تزویدها مع األقراص •
شد وا المادة بقوة في المكان أثناء استخدام أقراص القص  •

 .غير مشدودة

 
استخدموا واقي وقائي مرآ ب بصورة صحيحة الذي یغطي 

 .على األقل نصف قرص القص

اتيحوا لألقراص المرآ بة أن تدور بسرعة العمل، حينما  •
. قصالواقيات في مكانها لمدة دقيقة على األقل قبل ال

المسوا القرص بالمادة المنوي قص ها دون خبطات او 
 .ضربات

أوقفوا سيولة سائل التبرید قبل أیقاف القرص لتفادي  •
 .ظروف عدم توازن

إحفظوا مسط ح المادة بينما هو نظيف من الشظایا، أدوات  •
 .والمواد

حافظوا على األرضية حول المنشار بينما هي نظيفة من  •
 .الزیوت والشحم

اإلیقاف للمنشار موجود في مكان /أن قابس التشغيلتأآ دوا  •
 .سهل الوصول

 :ال تعملوا 
ال تستخدموا قرصا  متصدعا  او ما قد سبق ووقع او  •

 .تضر ر
ال تدخلوا قرصا  بالقوة داخل الماآينة او تغي روا قطر ثقب  •

أن آان القرص غير مناسب للماآينة، خذوا . الترآيب
 .قرصا  آخر مناسب

رعة العمل القصوى المشار اليها على ال تجتازوا س •
 .القرص

ال تستخدموا مثب تات للترآيب التي من شأنها التسبب  •
بالمسط ح أن ال یكون، مستقيم، نظيف، مستوي وبال 

 .شظایا
 .ال تشد وا عزقة الترآيب أآثر من الالزم •
 .ال تسب بوا احتكاك جانب القرص •
 .كانهال تشغ لوا الماآينة حتى یكون واقي القرص في م •
 .ال تقفوا مقابل قرص القص أثناء عمل الماآينة •
 .ال تعو جوا، تلووا او تضغطوا على القرص •
 .ال تقص وا بشدة بحيثية یقل ل المحر ك من سرعته •
 .ال تقص وا بدون تهوئة مالئمة •

 Aالوقایة طاقم ) INFOGRAM(الحظوا جدول البيانات 
 .بالنسبة الى معلومات عن أقراص الشحذ
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M-4  سلسلةM -عموميات  

 مودي ومثقاب ملزمةمثقاب عا

 

 

المثقاب عامودي ومثقاب 
الملزمة قد تكون خطيرة 
إذا ما استخدمت بطریقة 

إقرأوا . غير صحيحة
آتي ب تعليمات التشغيل 

تأآدوا من أنكم قد . بتمع ن
م التعليمات وتلقيتم فهمت

إرشادا  وتدریبا  قبل 
. الشروع بتشغيل المثاقب
 الحظوا جدول البيانات 

)INFOGRAM ( الوقایة
 بالنسبة الى M01طاقم 

 .الوقایة العامة

 :إعملوا
 .رآ بوا نظ ارات وقائية •
 .غط وا شعرا  طویال  لتفادي علقها بأجزاء متحر آة •
إطفاء / مقبس تشغيلتأآ دوا من أن لمثقاب الملزمة هنالك •

 .في مكان سهل الوصول
 .استخدموا فرشاة أو مجراف خاصة إلزالة الشظایا •
 .أزیلوا شظایا من الثقب •

 
ألمر ا. قل لوا ضغط الث قب في لحظة اختراق المثقاب للمادة •

 .من شأنه منع جذب المثقاب الى داخل المادة وآسرها

) الجزء اللولبي الحاد من المثقاب(حافظوا على اللقمات  •
 .وهي نظيفة وحادة

حافظوا على األرضية حول المثقاب وهي نظيفة من  •
 .الزیوت والشحم

حافظوا على منطقة العمل نظيفة من الشظایا، األدوات  •
 .والمواد

 .ات في مكانها وحسب ترتيب العملحافظوا على الواقي •

 

 :ال تعملوا 
إطووا . ال تلبسوا مالبسا  متحررة أو تربطوا ربطات عنق •

فادي علقها باألجزاء األآمام الى ما فوق الكوع لت
 .المتحر آة

ال تتزی نوا بالخواتم، الساعات، سالسل او تلبسوا قفازات  •
 .غط وا الشعر الطویل. أثناء العمل بمثقاب الملزمة

ال تعي روا السرعة أو تجروا قياسات وتعييرات حتى تتوقف  •
 .الماآينة عن العمل تماما 

 .ال تترآوا مفتاح اللقمة في عالقة المثقاب أبدا  •
 12ال تمسكوا المادة بيدآم إثناء إجراء ثقب أآبر من قطر  •

 .ميليمترا 
 .ال تضعوا األیدي تحت المادة التي یجري ثقبها •
 .ال توقفوا دورة المغالق في المحور باليدین •
 .ال تزیلوا لقمة مكسورة بالمثقب او بالمطرقة •
 .ال تترآوا مثقاب ملزمة یعمل دون رقابة •

  M07الوقایة طاقم ) INFOGRAM(الحظوا جدول البيانات 
 .بالنسبة الى معلومات عن سرعات القص
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 M-5  عموميات- Mسلسلة 

 الفأرات

 
الفأرات قد تكون خطيرة إذا ما استخدمت بطریقة غير 

تأآدوا من أنكم . إقرأوا آتي ب تعليمات التشغيل بتمع ن. صحيحة
قد فهمتم التعليمات وتلق يتم إرشادا  وتدریبا  قبل الشروع بتشغيل 

الوقایة ) INFOGRAM(حظوا جدول البيانات ال. الفأرات
 . بالنسبة الى الوقایة العامةM01طاقم 

 :إعملوا
 .رآ بوا نظ ارات وقائية •

إطفاء في مكان سهل /تأآدوا من أن للفأرة قابس تشغيل •
 .الوصول اليه

أم نوا المادة التي یتم شحذها بملزمة الفأرة، الموازیات،  •
 .المقابض او المثبت ات والبراغي

 
 .تأآ دوا من أن المادة مرآ بة بزاویة قائمة •

 

لملزمة، العد ة وجهاز الدفع موصولة بشكل تأآ دوا من أن ا •
 .آمن

تأآ دوا من أن طاولة التمریر، تمر ر رأس األداة والقطع  •
 .العاملة بالشكل الصحيح

 .لحرآة القص وليس أمامها) موازي(قفوا الى جانب  •

استخدموا واقي معدني او شاشة . تفادوا تطایر الشظایا •
 .شبكية دائما 

 .معدة لذلك إلزالة الشظایااستخدموا فرشاة او مجرفة ال •

حافظوا على األرض حول المثقاب في حالة نظيفة من  •
 .الزیوت والشحم

حافظوا على منطقة العمل خالية من الشظایا، األدوات  •
 .والمواد

 :ال تعملوا 
ال تزیلوا شظایا او تميلوا على الطاولة أثناء تحرك جهاز  •

 .الدفع

 .ال تعي روا الماآينة أثناء عملها •

تخدموا براغي وعزقات ذات لولبة مهترئة لضبط ال تس •
 .مثب تات العمل

 

 

 ال تترآوا ماآينة الفأرة تعمل دون رقابة

  M07الوقایة طاقم ) INFOGRAM(الحظوا جدول البيانات 
 .بالنسبة الى معلومات عن سرعات القص
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M-6  سلسلةM -عموميات  

 المشاحذ

 
المشاحذ قد تكون خطيرة إذا ما استخدمت بطریقة غير 

تأآدوا من أنكم .  آتي ب تعليمات التشغيل بتمع نإقرأوا. صحيحة
قد فهمتم التعليمات وتلق يتم إرشادا  وتدریبا  قبل الشروع بتشغيل 

الوقایة ) INFOGRAM(الحظوا جدول البيانات . المثاقب
 . بالنسبة الى الوقایة العامةM01طاقم 

تعمل ماآينات الشحذ مثل ماآينة الفأرة، عدا أن طاولة العمل 
 .ك نحو األمام والخلف بينما جهاز القص ثابتتتحر

 :إعملوا
 .رآ بوا نظ ارات وقائية •
إطفاء في مكان /تأآ دوا من أن لماآينة الشحذ قابس تشغيل •

 .سهل الوصول اليه
 .استخدموا فرشاة او مجرفة المعدة لذلك إلزالة الشظایا •
 .تأآدوا من أن جميع الواقيات في مكانها وهي بحالة جي دة •
 من أن مسامير التوقف موجودة في مكانها على تأآ دوا •

 .طاولة ماآينة الشحذ
 .أم نوا المالزم الوقائية في أماآنها الصحيحة •
وتأآ دوا من أن . تأآدوا من أن آل الجهاز یعمل بحر یة •

 .هنالك فسحة آافية بين المادة وإطار ماآينة الشحذ
ن أم نوا قابض الجهاز، الجهاز والمسار العرضي في األماآ •

 .الصحيحة الخاصة بهم
تأآ دوا من أن قضيب الدفع وق ط ع ه  موجودة في مكانها  •

 .وبحالة جي دة
تأآ دوا من أن الماآينة تعمل أثناء استخدام فاصل التروس  •

 .المغناطيسي
 .استخدموا أدوات القص المناسبة •
 .حافظوا على الماآينة مزی تة جي دا  •
حالة نظيفة حافظوا على األرض حول ماآينة الشحذ في  •

 .من الزیوت والشحم
حافظوا على منطقة العمل خالية من الشظایا، األدوات  •

 .والمواد
. استخدموا أجهزة رفع لنقل المادة على ماآينة الشحذ •

 .Bالوقایة طاقم ) INFOGRAM(الحظوا جدول البيانات 

 تثبيت المادة على الطاولة
 :تأآدوا من أن

 بالمادة بحيثية ال تتيح المثب تات موجودة بمكانها وهي تمسك •
 .لها اإلفالت والخروج من المعيار

 
 . على المادةUإمسكوا طرف الملزمة على شكل  •

 .ینبغي رمي البراغي والعزقات التي اهترئت لولبيتها •

 .بة بزاویة قائمةالمادة مرآ  •

 :ال تعملوا 
 .ال تلبسوا قف ازات، خواتم، ساعات او مالبس متحررة •

 .ال تجروا تعييرات أثناء عمل ماآينة الشحذ •

 .ال تترآوا ماآينة الشحذ تعمل دون رقابة •
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 M-7  عموميات- Mسلسلة 

 ماآينات الفرز

 
ماآينات الفرز قد تكون خطيرة إذا ما استخدمت بطریقة غير 

تأآدوا من أنكم . ات التشغيل بتمع نإقرأوا آتي ب تعليم. صحيحة
قد فهمتم التعليمات وتلق يتم إرشادا  وتدریبا  قبل الشروع بتشغيل 

الوقایة ) INFOGRAM(الحظوا جدول البيانات . المثاقب
 . بالنسبة الى الوقایة العامةM01طاقم 

 :إعملوا
 .رآ بوا نظ ارات وقائية •
اء في مكان إطف/تأآ دوا من أن لماآينة الفرز قابس تشغيل •

 .سهل الوصول اليه
تأآ دوا من أن المادة وأداة القص مرآ بة بالطریقة الوقائية  •

 .قبل الشروع بإجراء الفرز
 .استخدموا فرشاة او مجرفة المعد ة لذلك إلزالة الشظایا •
 :قبل الشروع تأآدوا من أن •

 .جميع الواقيات في مكانها 
 .المادة مرآ بة بطریقة آمنة في مكانها 
ي التي تمسك المادة موجودة بعيدة عن أداة البراغ 

 .القص
 .األدوات والداعمات مثبتة جيدا  في مكانها 
 .ضوابط الطاولة مؤم نة جي دا  
 .األذرع وجميع براغي الدفع موجودة بحالة الحياد 
الطاولة خالية من المواد، األدوات ومادة أخرى غير  

 .منضبطة
 .ة قابض أداة القص وداعمها قریبين من الماد 

 
رآ بوا المادة بالملزمة التي تم برغيتها او أنها مقبوضة  •

 الحظوا جدول البيانات . بواسطة مغناطيس الى الطاولة
)INFOGRAM ( الوقایة طاقمG بالنسبة الى األدوات 
 .يدویةال

إمسكوا أداة القص للفر ازة بخرقة لتفادي التخدیش أثناء  •
 .المعالجة

أبعدوا الطاولة قدر المستطاع عن المادة أثناء تثبيتها لتفادي  •
 .الجروح بأیدیكم

إحفظوا األیدي، الفراشي، والخ ر ق بعيدا  عن السكين أثناء  •
 .دورانها

 .ظایااستخدموا فرشاة او مجرفة المعدة لذلك إلزالة الش •
 .أبدلوا بشكل مستدیم أسطح معي نة للقص •
 .حافظوا على أدوات القص مشحذة وبحالة جي دة •
حافظوا على منطقة العمل خالية من الشظایا، األدوات  •

 .والمواد
حافظوا على األرض حول ماآينة الفرز في حالة نظيفة  •

 .من الزیوت والشحم
. استخدموا أجهزة رفع لنقل المادة على ماآينة الفرز •

 .Bالوقایة طاقم ) INFOGRAM(الحظوا جدول البيانات 
 :تأآ دوا من أن األمور التالية تؤخذ بالحسبان •

 .المادة التي تود ون تصنيعها 
 .اإلنجاز المطلوب 
 .قوة الماآينة وصالبة المادة المصن عة 
 .نوع أداة الفرز 
 .عمق الفرز 

 :ال تعملوا 
رات حتى ال تحاولوا الترآيب، أو تجروا قياسات وتعيي •

 .تتوقف ماآينة الفرز عن العمل تماما 
. ال تشغ لوا قوة زائدة على ماآينة الفرز أو أثناء دفع المادة •

أجزاء  متطایرة قد . األمر من شأنه التسبب بكسر آلة الفرز
 .تسبب جروحا  بالغة

حافظوا . ال تتكؤا او تقتربوا من أداة الفرز أثناء دورانها •
نتيمترا  على األقل من أداة الفرز  س30على ایدیكم على بعد 

 .أثناء دورانها
 .ال تضعوا األیدي على الطاولة المتحر آة •
 .ال تعي روا الماآينة أثناء عملها •
ال تستخدموا صفحات الفراغات من الورق لفحص الفراغ  •

 .بين أداة الفرز والمادة
ال تزحزحوا أذرع التشغيل دون أن تعرفوا ما هي وظائفها  •

 . بواسطتهاوأي عمل یجرى
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M-8  سلسلةM -عموميات  

 المخارط

 
المخارط قد تكون خطيرة إذا ما استخدمت بطریقة غير 

تأآدوا من أنكم . إقرأوا آتي ب تعليمات التشغيل بتمع ن. صحيحة
قد فهمتم التعليمات وتلق يتم إرشادا  وتدریبا  قبل الشروع بتشغيل 

الوقایة ) INFOGRAM(الحظوا جدول البيانات . المثاقب
 .ة الى الوقایة العامة بالنسبM01طاقم 
 :إعملوا

 .رآ بوا نظ ارات وقائية •
إطفاء في مكان /تأآ دوا من أن لماآينة الفرز قابس تشغيل •

 .سهل الوصول اليه
مرآزوا العمل لثقب مرآزي آافي العمق لتلقي دعم جي د  •

 .أثناء الدوران
عي روا االداة وقابض األداة بكيفية یكونون بها أعلى قليال   •

 .لمصن عةمن المادة ا
استخدموا أجهزة رفع لنقل رأس الخراطة والمادة على  •

) INFOGRAM(الحظوا جدول البيانات . ماآينة الخراطة
 .Bالوقایة طاقم 

تابعوا تفاصيل العمل بالنسبة الى السرعة، الدفع وعمق  •
 .قص المواد أثناء الدوران

 .أزیلوا مفتاح رأس ملزمة للمخرطة فورا  بعد تعيير الرأس •
موا واقي أثناء تشغيل المخرطة تلقائيا  او نصف استخد •

 .تلقائي
 .حافظوا على اجزاء نقل الطاقة •
أزیلوا جميع األدوات، أجهزة القياس واشياء أخرى من  •

 .القاعدة او طاولة المخرطة قبل تشغيل الماآينة
تأآ دوا من أن الواقيات الثابتة ضد الشظایا ووسائل التبرید  •

 .موضوعة في مكانها
ا تزوید الطاقة الكهربائية للمحر ك قبل ترآيب أو إفصلو •

 .إزالة قطع
 .أوقفوا عمل المخرطة قبل إجراء أي قياسات •
 .استخدموا فرشاة او مجرفة المعدة لذلك إلزالة الشظایا •
حافظوا على منطقة العمل خالية من الشظایا، األدوات  •

 .والمواد
ة حافظوا على األرض حول ماآينة الخراطة في حالة نظيف •

 .من الزیوت والشحم

 البرادة
احذروا  بشكل خاص آون األمر یؤدي . هذه المرحلة تتم یدویا 

 .الى الوصول فوق المادة أثناء دورانها
 .غط وا طاولة المخرطة بالورق .1
عي روا سرعة تشغيل المخرطة ضعف السرعة أثناء  .2

 .دورانها االعتيادي
ن أمكن، استخدموا إ. عي روا المادة بحری ة بين المراآز .3

 .نقطة مي تة آمرآز أثناء دورانها
إفصلوا البرغي المتقد م بواسطة وضع ذراع المرحلة الى  .4

 .الخلف في وضع الحياد
 .اختاروا مخرطة مناسبة او مبرد ذات مقبض مثب ت حسنا  .5
إمسكوا المبرد باليد  .6

اليسرى، مع استخدام 
اصابع اليد اليمنى 

لموازنة وقيادة المبرد 
األمر من . الى النقطة

شأنه التسبب أن األذرع 
واألیدي تكون بعيدة من 
 .رأس ملزمة المخرطة

عد آل مرحلة بحيثية حر آوا المبرد على طول المادة ب .7
 .یكون آل قص مشارآا  لنصف عرض المبرد

استخدموا حرآات مبرد طویلة، بتفعيل الضغط نحو  .8
 .االمام فقط

 . مرحلة للدقيقة40استخدموا حوالي  .9
نظ فوا المبرد المسدود بواسطة فرشاة مبارد او مبرد  .10

 .یدوي وحك وا أسنان المبرد بقليل من الكلس
 :ال تعملوا 

. ال تلبسوا قفازات، خواتم، ساعات او مالبس متحررة •
 .غط وا الشعر الطویل

قفوا منتصبين، مع الحفاظ على . ال تتكئوا على الماآينة •
 .الوجه والعينين بعيدا  عن الشظایا المتطایرة

 .ال تضعوا األیدي على المادة أثناء دورانها على المخرطة •
دة أثناء عمل ال تستخدموا الساعات والمقایيس على الما •

 .الماآينة
األمر من . ال تجروا قواطع عميقة في مادة رفيعة وطویلة •

 .شأنه التسبب بالتواء المادة وإطارتها من المخرطة
  M07الوقایة طاقم ) INFOGRAM(الحظوا جدول البيانات 

 .بالنسبة الى معلومات عن سرعات القص
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 M-9  عموميات- Mسلسلة 

 المشاحذ

 
بطریقة غير المشاحذ قد تكون خطيرة إذا ما استخدمت 

تأآدوا من أنكم . إقرأوا آتي ب تعليمات التشغيل بتمع ن. صحيحة
قد فهمتم التعليمات وتلق يتم إرشادا  وتدریبا  قبل الشروع بتشغيل 

الوقایة ) INFOGRAM(الحظوا جدول البيانات . المثاقب
 . بالنسبة الى الوقایة العامةM01طاقم 

 :إعملوا
 .رآ بوا نظ ارات وقائية •

إطفاء في مكان /ا من أن لماآينة الشحذ قابس تشغيلتأآ دو •
 .سهل الوصول اليه

الحظوا جدول البيانات . إفحصوا قرص الشحذ قبل ترآيبه •
)INFOGRAM ( الوقایة طاقمM01. 

. تابعوا تعليمات المنتج بالنسبة لترآيب قرص الشحذ •
الوقایة طاقم ) INFOGRAM(الحظوا جدول البيانات 

A02. 

 . على آل القرصحافظوا على واقي •

تأآ دوا من أن واقي القرص یغطي على األقل نصف  •
 .القرص الشاحذ

 
نظ فوا الشظایا من على أسطح المادة التي تتالمس مع  •

 .الملزمة المغناطيسية

ة المغناطيسية بخرقة ومن ثم  امسحوها بكف نظ فوا الملزم •
 .یدیكم

 .ضعوا قطعة ورق أطول من المادة في مرآز الملزمة •

 .ضعوا المادة على الورق وشغ لوا الملزمة المغناطيسية •

تأآدوا من أن الملزمة المغناطيسية بالحقيقة تعمل بواسطة  •
 .محاولة إزالة المادة من الملزمة

 .مادة قبل الشروع بشحذهاتأآدوا من أن القرص ینظف ال •

دعوا قرص شحذ جدید أن یدور لمدة دقيقة على األقل قبل  •
 .دمج القرص داخل المادة

 .قفوا بجانب واحد من القرص قبل بدایة الشحذ •

أوقفوا سيولة سائل التبرید قبل إیقاف القرص لتفادي  •
 .التسبب بخلل بالتوازن

وات حافظوا على منطقة العمل خالية من الشظایا، األد •
 .والمواد

حافظوا على األرض حول ماآينة الشحذ في حالة نظيفة  •
 .من الزیوت والشحم

 :ال تعملوا 
ال تشغ  لوا قرص شحذ بسرعة أآبر من السرعة الموصى  •

 .بها المشار اليها على القرص

ال تنظ فوا الملزمة المغناطيسية، رآ بوا أو أزیلوا المادة حتى  •
 .یتوق ف القرص توق فا  آامال 

 .ال تقوموا بشحذ مادة لم یعد  القرص من أجلها •

 .ال تقوموا بشحذ بدون تهوئة مناسبة •

 .ال تشغ لوا الماآينة حتى یوضع الواقي في مكانه •

 .ال تقفوا مباشرة مقابل القرص الشاحذ أثناء بدایة الشحذ •

 .ال تقحموا المادة داخل القرص •
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M-10  سلسلةM -عموميات  

 معالجة حراریة

 
تبریدا  آجزء أساسي من عملية المعالجة الحراریة تتطل ب 

تحتوي سوائل التبرید عادة على زیوت معدنية، أو . المرحلة
وسائط التبرید أقل . محاليل ملحي ة م ذابة على أساس مائي

تأثيرا  تستخدم تيارا  غازیا  او تيار  هوائيا ، أو ببساطة هواء  
الوقایة طاقم ) INFOGRAM(الحظوا جدول البيانات . عادیا 
M01ة الى الوقایة العامة بالنسب. 

. عملية التبرید تبدي مختلف األخطار على صحة العاملين
 .وهي تشمل العمل بحرارة عالية وأخطار الحریق واالنفجار
ینبغي األخذ بالحسبان ميزات المبر د، إضافة الى البرمجة، 
المبنى، المكان، الرقابة، المحفاظة والصيانة على الضاغط 

 . األخطاربذاته، للتقليل من هذه
تجري عمليات التبرید أحيانا  متقاربة بعد إذابة الشحم بمذیبات 

 .التي تحتوي على الكلور او مرآ بات مذیبة مائية
أجهزة المعالجة الحراریة ینبغي تشغيلها فقط بواسطة عم ال 

 .مدر بين جيدا 
تابعوا تحذیرات األمان هذه أثناء جميع أعمال المعالجة 

 :الحراریة

 :إعملوا
أثناء العمل مع معادن ساخنة قوموا بترآيب واقي للوجه،  •

زیوت . نظ ارات وقائية، قف ازات ومالبس مضادة  للنار
آون حرارة الزیت ) o100أآثر من (التبرید قد حار ة جدا  
رش  الزیوت والتالمس مع البشرة . ترتفع أثناء التبرید

 .یسبب الكي 

لبس قفازات تفادوا تالمس الزیوت مع البشرة بواسطة  •
آریمات لحمایة البشرة تمنح حمایة إضافية . ومالبس واقية

 .معي نة

قبل تشغيل الفرن، إفحصوا أن جميع وسائط الوقایة، مثل  •
صم امات فصل تلقائية، مقابس هوائية ومنافذ اإلنبعاث 

 .تعمل آما یرام

تأآ دوا أنه في منطقة التبرید هنالك تهوئة آافية للحفاظ على  •
 .وت في المستویات المنصوح بهاأبخرة الزی

 .تابعوا تعليمات المنتج بالنسبة إلشعال الفرن •

قفوا الى أحد الجوانب أثناء إشعال فرن الغاز أو الزیت  •
 .الثقيل

أي رطوبة . تأآ دوا من الماء ال یلو ث الزیت أثناء التبرید •
 .تتالمس مع الزیت قد تسب ب اإلنفجار

العمل تأآ دوا من ان استخدموا زر دی ات مناسبة إلجراء  •
 .الزر دی ات جافة قبل إزالة مادة التبرید من اإلناء الفحمي

تأآ دوا من إضافة مواد مبيدة للبكتيریا وللفطریات لسائل  •
 .التبرید

 .قوموا بتغطية أواني التبرید حال عدم استخدامها •

نظ فوا تسر بات زیت فورا ، بواسطة اسفنجة غير قابلة  •
 .لالشتعال

 منطقة العمل، القوالب، السالل واألواني وهي حافظوا على •
 .نظيفة من تلو ث الزیت قدر المستطاع

إغسلوا األیدي باهتمام بعد العمل، في اإلستراحات  •
، قبل االنتقال الى عمل آخر او )خصوصا  قبل الوجبات(

 .قبل الذهاب الى المراحيض

. إحصلوا على مساعدة لكل حالة جرح أو خدش في البشرة •
 .على البشرة من التلو ث بواسطة آریمات مناسبةحافظوا 

أعد وا تقریر لمدیر العمل وتلق وا مساعدة طبية عندما یكون  •
 .شك أو أنكم تعانون من مشاآل بالجلد

 :ال تعملوا 
 .ال تتنف سوا الدخان المنبعث من تسخين السائل •

هذه المحاليل قد تحتوي على سيانيد الصودیوم، الذي یسبب  •
 .تسم ما  قاتال 

ال ترتدوا مالبس متشر بة بالزیوت او تضعوا خ ر قا  مع  •
 .زیوت في جيوبكم

ال ت دخلوا مأآال  أو مشربا  الى مناطق یتم فيها تخزین أو  •
 .تستخدم فيها زیوت التبرید

ال ت دخلوا مالبسا  ملو ثة بالزیوت الى مناطق فيها مأآل  •
 .ومشرب


