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 F-1  اجهزة العمل الكهربائية– Fسلسلة 

  أسس الوقایة األساسية–اجهزة العمل الكهربائية 

 
وأسالك الكهرباء، والتجهيزات  افحصوا األدوات •

 ي على أي عطل قبل استعمالها فتالكهربائية إذا ما احتو
 . أو استبدلوهاةأصلحوا األجزاء المعطل. آل مرة

ال ترتدوا؛ قفازات، مالبس فضفاضة؛ أو مجوهرات عند  •
 .ربائية الدوارةاستعمال األدوات الكه

 األدوات
 .اطفئوا األدوات قبل وصلها بمصدر للكهرباء •

 .اطفئوا األدوات قبل عمل أیة تعدیالت •
. تأآدوا أن األدوات مثبتة جيدا أو معزولة بشكل مضاعف •

یجب أن تحتوي األدوات المثبتة على سلك مرخص یتكون 
یجب أن تدخل هذه الفيشة في .  من ثالثة أسالك مع فيشة

 . من ثالثة فوهات مثبت بسلك أرضي جيداإبریز
افحصوا آل األدوات للتأآد من تثبيتها بسلك أرضي جيدا  •

 قبل GFCIعن طریق مفك فحص استمراریة التيار أو 
 .االستعمال

ال تتجاهلوا زر التشغيل وتشغلوا األدوات بوصل وقطع  •
 . الكهرباء

قع وا األدوات الكهربائية في أجواء مبتلة أو موالال تستعم •
رطبة إال إذا آانت األدوات موصلة بقاطع أوتوماتيكي 

 ).GFCI(للدائرة الكهربائية 
 .وا األدوات بسوائل سامة أو قابلة لالشتعالفال تنظ •
ال تشغلوا األدوات في منطقة تحتوي على أبخرة أو  •

 . قابلة لالنفجارتغازا

 أسالك الكهرباء 
 .الستعمالابقوا أسالك الكهرباء بعيدة عن األدوات خالل ا •
علقوا أسالك الكهرباء فوق الممرات أو مناطق العمل لمنع  •

 .أي تعثر أو وقوع قد یشكل خطر
.  استبدلوا الفيشة المفتوحة من األمام بأخرى مغلقة آليا •

تكون الفيش المغلقة آليا مختومة وتمثل خطر أقل لصعقة 
 .آهربائية أو قطع الكهرباء

 . الضغط الكثيرل تتحموا أسالك الكهرباء التي اللال تستعم •

ال تربطوا أسالك  •
الكهرباء وتجعلوا بها 

ممكن أن تسبب . عقد
العقد قطع الكهرباء أو 

. صعقات آهربائية
لفوا األسالك على 

شكل دائرة أو 
استعملوا فيشة مع 

 مانع لاللتواء

 :قائمة فحص
 افحصوا األسالك والفيش •

تخلصوا منها إذا .  یومياافحصوا األسالك والفيش  
اجعلوا الكهربائي یفحص أي . آانت مهترئة أو تالفة

 .سلك إذا شعرت أنه حار أآثر من الالزم

 ) األخطبوطية(امنعوا الوصالت المعقدة  •
 . األسالك في إبریز واحدال تشبكوا العدید من 

 اسحبوا الفيشة وليس السلك  •
. ال تقطعوا الكهرباء بسحب أو هز السلك من اإلبریز 

یسبب سحب السلك إهتراء السلك وممكن أن یسبب 
 .صعقة آهربائية

 ال تكسروالقطب الثالث من الفيشة •
 وتأآد أن ةاستبدلوا الفيشة الثالثية األقطاب المكسور 

 .رضيا جيداالقطب الثالث مثبت أ

 وا أسالك الوصالت  آأسالك دائمة مال تستخد •
استخدموا الوصالت فقط آحل مؤقت لمد الكهرباء إلى  

 . بها إبریزدمنطقة ال یوج
ابعدوا أسالك الكهرباء عن الحرارة ، الماء والزیت  

حيث تدمر هذه العازل الموجود باألسالك وممكن أن 
 .تؤدي إلى صعقة آهربائية

آبات بالمرور فوق األسالك الغير ال تسمحوا للمر 
یجب أن توضع األسالك داخل قناة أو حمایتها .  محمية

 .بتغطيتها بألواح على جميع طولها
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F-2  سلسلةF –اجهزة العمل الكهربائية  

 )ارجونوميا( تاثير مبنى اداة العمل على صحة العامل–اجهزة العمل الكهربائية 

 
 .اثنوا األدوات وليس رسغكم •
. ثني الرسغاختاروا األدوات التي یمكن استعمالها بدون  •

یجب أن تصمم األدوات اليدویة بحيث یستطيع العامل 
 إمساآها واستعمالها بأقل قدر ممكن من ثني الرسغ 

 

 طریقة خاطئة

 

اختاروا األدوات ومكان  •
. وطبيعة العمل في ذهنكم

بعض األدوات تكون جيدة 
لعمل معين وبعضها األخر 

 .غير جيد لعمل أخر

 
األدوات . ناجعلوا وزن األدوات الكهربائية اقل ما یمك •

التي تستعمل مرارا وتكرارا وتزن أآثر من نصف آغم 
یجب أن تكون .  یجب وضع وزن مقابل لها) رطل واحد(

 . لمرآز القبضةنمرآزثقل األداة أقرب ما یمك

یقلل هذا من .  ا یمكن إلنهاء العملقللوا معيار القوة ألقل م •
 .ارتجاج اآللة عند المصدر

اختاروا األدوات ذات المقبض الكبير مقارنة مع حجم اآللة  •
 .لتقليل االرتجاج

اختاروا األدوات اليدویة المغطاة بفلين، مطاط، بالستيك  •
 .أو بالستيك مرتبط بفوالذ لتقليل االرتجاج

 

اختاروا األدوات  •
اليدویة ذات 

المقبضين وذلك 
للحصول على 
معالجة أفضل 
باليدین وتحكم 
 .أسهل باألداة

اختاروا األدوات  •
بمقبض تحكم بدال من 

یسمح هذا .  زر التحكم
بقوة أآبر من مساحة 

 من اليدین وبالتالي أآبر
 ..تقليل إجهاد العضالت

 
یقلل هذا من .  تأآدوا من أن مقبض التحكم یعمل بسهولة •

 .الجهد المطلوب لتشغيله
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 F-3  اجهزة العمل الكهربائية– Fسلسلة 

  مقادح–ادوات العمل الكهربائية 

 
 . نظارات حمایة أو قناع للوجهضعوا •

 قائمة فحص

 :إعملوا 
 .ابقوا فتحات الحفار خالية لتوفير تهویة مناسبة •
 .أبقوا مقادح الحفار حادة دائما •
ابقوا أسالك الكهرباء بعيدة عن منطقة القطع خالل  •

 .االستعمال
 .اقطعوا الكهرباء قبل تغيير أو تعدیل المقادح أو الملحقات •
أزیلوا مفتاح الرأس قبل تشغيل . يداشدوا رأس الحفار ج •

 .الحفار

 
 .أمنوا منطقة العمل التي یجري فيها الحفر لمنع أیة حرآة •
 .قللوا سرعة اإلدخال مباشرة قبل النفاذ خالل السطح •
 .صغير إرشادي قبل حفر ثقوب آبيرةاحفروا ثقب  •

 :ال  تعملوا 
 .وا مقادح حفار مثنيةلال تستعم •
 .وا طاقة الحفر التي أوصى بها المنتجزال تتجاو •
 .وا منشار ثاقب بدون حفار التجربةلال تستعم •
بدون تبرید ) HSS(ال تستعملوا مقادح فوالذیة سریعة جدا  •

 .وتشحيم
ة الخشب الجاري ال تحاولوا الوصول أسفل أو حول قطع •

 .ثقبها
ابقوا موطئ قدمكم . ال تحاولوا االقتراب زیادة عن الالزم •

 .وتوازنكم في جميع األوقات

 العمل مع القطع الصغيرة
 .ثبتوا قطعة الخشب بحيث ال تلتوي أو تلتف •
 .ال تثقبوا بيد واحدة وتمسكوا المراد ثقبه باليد األخرى •

 اختيار المقدح أو الملحقات الصحيحة
تاروا المقدح أو الملحق المناسب لحجم الثاقب والعمل اخ •

 .المراد القيام به
 . استخدموا فقط المقادح والملحقات التي تعمل فعال •
تأآدوا من أن المقدح أو الملحقات مثبتة بإحكام وبالوضع  •

 .الصحيح في رأس الثاقب
اتبعوا تعليمات المصنع عند اختيار واستعمال المقدح أو  •

 .ت بالثاقبات أو األعمال الغير مألوفةالملحق وبالذا

 
لألعمال الكبيرة أو ) ثانوي(استعملوا مقبض خارجي  •

 .العمليات المستمرة
 

 ة للسالمة الكهربائي SAFETY INFOGRAM F01الحظوا 
 .سيةاألسا
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F-4  سلسلةF –اجهزة العمل الكهربائية  

  مسنفرات القشاط–ادوات العمل الكهربائية 

 
 قائمة فحص

 :إعملوا 
 .ضعوا نظارات حمایة أو واقي للوجه •
 .ضعوا آمامة عند القيام بأعمال ینتج عنها غبار •
اقطعوا الكهرباء قبل تغيير قشاط السنفرة، عمل تعدیالت  •

 .أو تفریغ مجمع الغبار
 .رةثبتوا أقشطة السنفرة بنفس عرض قرص البك •
عيروا شدة قشاط السنفرة لجعل القشاط یدور بنفس سرعة  •

 .قرص البكرة
تأآدوا أن القشاط یدور بنفس االتجاه المذآور على القشاط  •

 .واآللة
استبدلوا األقشطة . افحصوا أقشطة السنفرة قبل استعمالهم •

 .المهترئة أو المنسلة
 .ابقوا اليدین بعيدا عن قشاط السنفرة •
ین لتشغيل المسنفرات، واحدة على زر استعملوا آلتا اليد •

 .التشغيل واألخرى على المقبض األمامي
 .ابقوا األسالك بعيدا عن منطقة القطع •
 .نظفوا المحرك وفتحات التهویة من الغبار بشكل منتظم •

 :ال تعملوا 
 .ال تضغطوا آثيرا على المسنفرة المتحرآة •
. ال تستخدموا مسنفرة بدون نظام عادم أو مجمع للغبار •

 .أفرغوا المجمع عند امتالء ربع مخزونه
ال تعملوا بقطعة خشب غير مثبتة إال إذا آانت ثقيلة بما فيه  •

ثبتوا قطعة الخشب أو استعملوا .  الكفایة لتبقى ثابتة بمكانها
 .قالب إیقاف لمنع الحرآة

 قدمكم موطئابقوا . ال تحاولوا االقتراب زیادة عن الالزم •
 .توتوازنكم في جميع األوقا

 .ال تغطوا فتحات التهویة •
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 F-5  اجهزة العمل الكهربائية– Fسلسلة 

 مناشير عامودیة و مناشير النصل متعددة االستعمال, مناشير النصل–ادوات العمل الكهربائية 

 
 .ضعوا نظارات حمایة أو واقي للوجه •
 .الكهرباء قبل تعيير أو تغيير الشفراتاقطعوا  •
 .استعملوا مواد التشحيم عند قطع المعادن •
 .ابقوا األسالك بعيدا عن منطقة القطع •
ضعوا المنشار قبل القطع وتجنب اإلدخال مرة ثانية  •

 .والشفرة تتحرك
ال تدخلوا الشفرة للقطع أو الثقب أو تسحبها والشفرة  •

 .تتحرك
 .ف المحرك آلياال تضعوا المنشار حتى یتوق •

 القطع
تذآروا أن المناشير ذات النصل تقطع عند حرآتها الى  •

 .أعلى
ثبتوا وادعموا قطعة الخشب ألقرب ما یكون لمجال القطع  •

 .لتفادي االرتجاج
ابقوا قاعدة أو حذاء المنشار باتصال وثيق مع قطعة  •

 .الخشب الجاري قطعها
عها اختاروا الشفرة الصحيحة لقطعة الخشب الجاري قط •

 .ودعوها تقطع بثبات دون الضغط عليها
استعملوا الشفرات المصممة لمواد عدیدة حسب توصية  •

 سم / سن2-12تتراوح الشفرات الموجودة من . المنتج
للخشب الخفيف أو األلواح , للقطع الخشن).  أنش/32-7(

للقص ).  أنش/7(سم / سن2الخشبية، استخدموا شفرة 
سم / سن4تكون الشفرة ب المنحني بمعظم أنواع الخشب، 

 .آافية) أنش/15(
 .ال تبدأوا القطع حتى یبلغ المنشار طاقته القصوى •
دعوا .  ال تضغطوا على المنشار عند القص بخط منحنى •

 .اآللة تنحني بسالسة
ال تحاولوا الوصول أسفل أو حول قطعة الخشب الجاري  •

 .قطعها

 عمل قطع من الخارج
 .اآللة على قطعة الخشب) حذاء(ضعوا مقدمة قاعدة حذاء  •
تأآدوا أن الشفرة ليست بموقع احتكاك مع قطعة الخشب  •

 .وإال سيعلق المنشار عند تشغيل المحرك

 
 عمل قطع من الداخل

أدخلوا ,  من شفرة المنشاراثقبوا ثقب إرشادي أآبر قليال •
الشفرة والمنشار مطفئ في الثقب حتى تجلس القاعدة في 

 .ثبات على قطعة الخشب
ال تجعلوا الشفرة تلمس قطعة الخشب حتى یتم تشغيل  •

 .المنشار

 
 ة للسالمة الكهربائي SAFETY INFOGRAM F01وا الحظ

 .األساسية

 ضعوا الحذاء االمامي على المادة
 
إمسكوا المنشار تجاة األسفل مقابل •

 .المادة واضغط على التشغيل

 المادة مع أدخلوا النصل ببطء في •
 .مراعاة الضغط نحو االمام
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F-6  سلسلةF –اجهزة العمل الكهربائية  

  مناشير دائریة–ادوات العمل الكهربائية 

 
العمل باليد , المناشير الدائریة مصممة للعمل باليد اليمنى

 .اليسرى یتطلب المزید من الحرص للعمل بأمان

 قائمة فحص
 :إعملوا 

 .ضعوا نظارات حمایة أو واقي للوجه •
 مصرحة عند التعرض لغبار مؤذي أو ضعوا آمامات •

 .آریه
 .استعملوا شفرة حادة مالئمة للعمل •
افحصوا أمان الشفرة السفل المنكمش للتأآد من أنه یعمل  •

یجب أن یحتوي على األسنان آاملة قدر اإلمكان .  بحریة
 .ویغطي الجزء الغير مستعمل من الشفرة عند القطع

 
تأآدوا من أن أمان الشفرة السفلي المنكمش في مكانه قبل  •

 .وضع المنشار
 .اقطعوا الكهرباء قبل تعيير أو تغيير الشفرة •
 .ابقوا األسالك بعيدا عن منطقة القطع •
زر استعملوا آلتا اليدین لتشغيل المنشار، واحدة على  •

 .التشغيل واألخرى على المقبض األمامي
ابقوا أمان الشفرة العلوي والسفلي نظيفين وخاليين من  •

 .النشارة

 .ابقوا المحرك نظيفا من أي تجمع للغبار والنشارة •
اختاروا الشفرة الصحيحة لقطعة الخشب المراد قطعها  •

 .واجعلوها تقطع بثبات دون الضغط عليها
 .دوران الشفرة بشكل صحيحافحصوا المنشار للتأآد من  •
 .أمنوا ما یتم قطعه لتفادي تحرآه •

 :ال  تعملوا 
ال تمسكوا أو تثبتوا أمان الشفرة السفلي المنكمش في وضع  •

 .مفتوح
 .ال تضعوا أیدیكم تحت قاعدة أو أمان المنشار •
 .ال تشدوا صامولة قفل الشفرة زیادة عن الالزم •
 .حص التعييرال تثنوا المنشار للتغيير أو القطع أو ف •
ال تستعملوا المنشار الذي یرتج أو یظهر أنه غير آمن بأي  •

 .شكل من األشكال
 .ال تضغطوا المنشار بأي وقت عند القطع •
ال تقطعوا أیة مادة بدون فحصها أوال لمعرفة إذا ما  آانت  •

تحتوي على معوقات أو أجسام غریبة آالمسامير 
 .والبراغي

 .زر التشغيلال تحملوا المنشار وإصبعكم على  •
ابقوا موطئ قدمكم . ال تحاولوا الوصول زیادة عن الالزم •

 .وتوازنكم في جميع األوقات
ال تشقوا قطعة الخشب بدون استعمال إسفين أو موجه  •

 .مثبت أو مدقوق في قطعة الخشب

 
 ة للسالمة الكهربائي SAFETY INFOGRAM F01الحظوا 
 .األساسية
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 F-7  اجهزة العمل الكهربائية– Fسلسلة 

   الفأرات–ادوات العمل الكهربائية 

 
 .ضعوا نظارات حمایة أو واقي للوجه •
استعملوا شفرات من نفس الوزن وموضوعة على نفس  •

 .االرتفاع
 .تأآدوا من أن براغي قفل الشفرة مشدودین •
 .تيح الربط قبل وصل الكهرباءأبعدوا مفاتيح التعيير ومفا •

افصلوا الكهرباء عن الفأرة قبل عمل أیة تعدیالت على  •
 .الرأس القاطع أو الشفرات

 العمل اآلمن
ادعموا قطعة الخشب في وضع مریح للقيام بالعمل بسالمة  •

 .وبطریقة صحيحة

 
 .افصلوا الكهرباء للتخلص من النشارة •
ال تضعوا إصبعكم أو أیة جسم آخر في الجزء المائل  •

 .لتنظيف النشارة بينما الفأرة تعمل

 القطع
افحصوا قطعة الخشب بعنایة للتأآد من خلوها من أیة  •

مسامير مزدوجة، مسامير،  براغي، أو أیة أجسام غریبة 
 .تعمال الفارةأخرى قبل اس

ابدأوا القطع عندما تكون القاعدة األمامية ثابتة على قطعة  •
 .الخشب والرأس القاطع خلف حافة قطعة الخشب قليال

استعملوا آلتا اليدین لتشغيل الفأرة، واحدة على زر  •
 .التشغيل واألخرى على المقبض األمامي

 
 .ابقوا األسالك بعيدا عن منطقة القطع •
ابقوا موطئ قدمكم . ال تحاولوا الوصول زیادة عن الالزم •

 .وتوازنكم في جميع األوقات
 .ال تضعوا الفأرة حتى تتوقف الشفرات عن الدوران •
 

 ة للسالمة الكهربائي SAFETY INFOGRAM F01الحظوا 
 .ساسيةاأل
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F-8  سلسلةF –اجهزة العمل الكهربائية  

  الحفارات–ادوات العمل الكهربائية 

 
 25,000حتى (تعمل المحرآات الحفارة بسرعات عالية جدا 

 .وتدور باتجاه عقارب الساعة) دورة بالدقيقة

 .ضعوا واقي للعينين والوجه •
 .افصلوا الكهرباء قبل تعيير أو تغيير المقدح •
اعدة تأآدوا من أن المقدح مثبت بإحكام في الرأس وأن الق •

 .مشدودة
ضعوا قاعدة الحفار على العمل , قبل تشغيل المحرك •

المراد قطعه، القالب، أو الدليل للتأآد من أن المقدح یدور 
 . بحریة

وا على أنفسكم أو على دال تعتم.ثبتوا قطعة الخشب بإحكام  •
یكن أن یسبب العزم واالرتداد . شخص آخر لتثبيت المادة

 .صابةالمفاجئ من الحفار الضرر واإل
افحصوا قطعة الخشب بعنایة للتأآد من خلوها من أیة  •

مسامير مزدوجة، مسامير، براغي، أو أیة أجسام غریبة 
 .أخرى قبل استعمال الحفار

ضعوا آلتا اليدین على مقابض الحفار دائما حتى یتوقف  •
 .المحرك عن العمل

 

 .ابقوا األسالك بعيدا عن منطقة القطع •

ابقوا موطئ قدمكم . ال تحاولوا الوصول زیادة عن الالزم •
 .وتوازنكم في جميع األوقات

 القطع 
عند الحفر من الداخل، أدیروا المحرك والمقدح فوق قطعة 

لوصول إلى  للعمق المطلوب عند االمقدحوأنزلوا .  الخشب
 .السرعة القصوى

عند الحفر من الخارج، وجه الحفار عكس عقارب الساعة 
 .حول العمل المراد حفره

عند حفر زاویة مائلة، تشكيل، أو أیة أعمال بالحواف، یجب 
أن یتصل مقدح الحفار مع قطعة الخشب إلى یسار نقطة البدء 

 .باتجاه قطع صحيح

بسرعة ثابتة ومتحكم ادخلوا مقدح الحفار في المراد قطعه  •
 .بها
مع الخشب الخفيف، یمكن تحریك الحفار في بعض  

 . الحاالت بأقصى سرعة ممكنة
مع الخشب الثقيل والمليء بالعقد والملتوي أو مع  

 .المقادح الكبيرة ممكن أن یكون القطع بطيء جدا
عندما یدخل . یدل صوت المحرك على سرعة القطع السليمة

ه ببطء شدید ،یصدر المحرك صوت الحفار داخل المراد قطع
عندما یدفع الحفار بقوه، یصدر المحرك .  عالي یشبه األنين

 . صوت منخفض یشبه الهدیر

عندما یحتم نوع الخشب وحجم المقدح القطع ببطء، قوموا 
 .بالقطع على مرتين لمنع الحفار من االحتراق أو االرتداد

فار على لتحدید عمق القطع وعلى آم مرحلة، اختبروا الح
 .قطعة خشب غير صالحة

وا الحفار حتى یتوقف مقدح الحفار المكشوف عن عال تض •
 .العمل

 

قاعدة
الحفارة
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 F-9  اجهزة العمل الكهربائية– Fسلسلة 

  األدوات التي تعمل بالهواء بما في ذلك أدوات المسامير والكباسات–ادوات العمل یدویة 

 
األدوات التي تعمل بالهواء بما في ذلك أدوات المسامير 

طارق، مطارق والكباسات، والجالخات، الثواقب، الم
 .التشقيق، مطارق التثبيت، ومفاتيح الربط

 الخراطيم الهوائية
تجنبوا اإلصابات الناجمة عن التعثر بالخراطيم الملقاة على  •

 .األرض أو الملتفة تحت األقدام
تأآدوا من أن وصالت الخراطيم مناسبة جيدا ومجهزة  •

سلسلة أو (بالوسائل الميكانيكية للتأآد من جودة الوصلة 
 ).لكس

ثبتوا قواطع سریعة للضغط من النوع الذي یطلق بدال من  •
ألحقوا الوصلة الذآر باألداة وليس . النوع الذي یحرر

 .بالخرطوم
أطفئوا ضغط الهواء من الخرطوم عند عدم االستعمال أو  •

 .عند تغيير األدوات
افحصوا الخراطيم بانتظام للتأآد من خلوها من الثقوب،  •

 .لخرطوم إذا آان غير صالحبدل ا. بروزات، وخدوش
امسكوا الخرطوم جيدا . أطفئوا خط الهواء قبل وصل األداة •

 .وانفخوا بعيدا عنكم وعن اآلخرین
 kPa  1035اختاروا خراطيم هواء بمعدل ضغط هواء  •

) (150 psi من أقصى ضغط ناتج في النظام، %150 أو 
 .أیهما أعلى

 

ال تستعملوا الهواء المضغوط لنفخ  •
المخلفات أو لتنظيف األوساخ من 

 .مالبسكم أو مالبس غيرآم
ال تشغلوا األداة إذا آان الضغط  •

 .أآبر من معيار المنتج

 العمل 
ضعوا نظارات حمایة أو واقي للوجه وأحذیة للسالمة  •

 .ي للسمع عند الضرورةوواق
علقوا إشارات تحذیریة وواقيات في المناطق حيث  •

األدوات تستعمل وممكن أن یتعرض اآلخرون لتطایر 
 .شظایا، نشارة، أو ضجة آبيرة

 اتبعوا أقصى درجات •
الحذر لمنع اليدین، 

الرجلين أو الجسم من 
اإلصابة في حالة 

انزلقت اآللة أو 
 .تعطلت األداة

قللوا من إجهاد العامل  •
ادعموا . على األداة

اآلالت الثقيلة بوزن 
 .مقابل قدر اإلمكان

 تنظيف الهواء
 التنظيف بالهواء المضغوط خطر

 هناك ممكن أن یستخدم الهواء المضغوط في حالة أنه لم یكن
یجب أن یبقى ضغط الخرطوم .  أیة طریقة أخرى للتنظيف

یجب أن تستعمل وسائل الوقایة .  kPa (30 psi) 207أقل من 
 .الشخصية وأساليب الحمایة من الشظایا

آما " (psi 30)أقل من "توجد طریقتان للوصول إلى متطلب 
 : أدناه هو موضح

 


