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 G-1 ادوات عمل یدویة – Gسلسلة 

  استعمال ادوات العمل اليدوية– وقاية بشكل عام –أدوات عمل يدوية 

 
 :إعملوا

 .ضعوا نظارات حمایة أو عوینات  •
تأآدوا من أن العمال مدربين بشكل جيد على االستعمال  •

 .اآلمن لألدوات اليدویة
 .استعملوا أدوات جيدة للعمل •
المعدات البدیلة تزید . اختاروا األدوات الصحيحة للعمل •

 .ن احتمالية التسبب بحوادثم
استعملوا . تجنبوا استخدام األدوات اليدویة ورسغكم مثني •

 .األدوات المصممة لجعل رسغكم مستقيم دائما
 إال إذا آنتم طال تضغ. اسحبوا مفتاح إنجليزي أو زردیة •

 .ممسكون باألداة و راحة یدآم مفتوحة
ها أبقوها نظيفة وجافة وخزنو. حافظوا على األدوات بحذر •

 .جيدا بعد آل استعمال
 . افحصوا األدوات من أیة عطل قبل االستعمال •
 .ابقوا األدوات القاطعة حادة •
استبدلوا أو .أبقوا األدوات في حالة جيدة في جميع األوقات •

 .أصلحوا المعدات المعطلة
استبدلوا المقابض المشروخة والمكسورة من على المبارد،  •

 .كبيرةالمطارق، المفكات، أو المطارق ال
استبدلوا األفكاك المهترئة من المفاتيح، أدوات األنابيب،  •

 .والزرادیات
 .جددوا رؤوس األدوات الضاربة الخشنة أو المتمددة •
یجب أن یتم جرد .  استعملوا نظام للتحكم في األدوات •

األدوات الداخلة والخارجة من مخزن المعدات وتفحص 
 قبل من قبل المسؤول من أیة اهتراءات أو أعطال

 .االستعمال
احملوا المعدات في صندوق معدات قوي من والى مكان  •

 .العمل 

 

 

 مئزر أو ثقيل حزام استعملوا •
 جانبكم على اتاألدو وعلقوا
 .خلفكم وليس

ابقوا بيئة العمل نظيفة لتفادي  •
الضوضاء التي قد تسبب 

 .الحوادث

 : ال تعملوا
 .ال تستعملوا األدوات باألعمال التي هي غير مصممة لها •

 .وا على األدواتطال تضغ •
 .ال تقطعوا باتجاهكم عند استعمال أدوات قاطعة •
تعمال أداه ال تمسكوا قطعة الخشب براحة یدآم عند اس •

 .قاطعة أو مفك
 .ال ترتدوا قفازات واسعة لتشغيل األدوات اليدویة •
 .أعطوهم باليد مباشرة للعمال. ال تقذفوا باألدوات •
ال تحملوا األدوات بطریقة تتعارض مع استعمال اليدین  •

على السلم أو عند الصعود على المبنى أو عند القيام 
 .بأعمال خطرة

 .يبكمال تحملوا أداه حادة في ج •
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G-2  سلسلةG – ادوات عمل یدویة 

  تاثير مبنى ادوات العمل على الصحة–أدوات عمل يدوية 

 
یجب أن تصمم األدوات اليدویة .  اثنوا األداة وليس رسغكم •

بحيث یستطيع العامل إمساآها والعمل بها بدون ثني الرسغ 
 .للقيام بالعمل

 
یجب على األدوات التي .  خففوا وزن األداة اليدویة •

تستعمل بكثرة وتزن أآثر من رطل أن یكون لها وزن 
یجب أن یكون مرآز الجاذبية في األداة أقرب ما .  مقابل

 .یكون لمرآز القبضة
ة في شغلوا األدوات اليدوی •

المجال الذي یسمح للكتف 
باالسترخاء وللمرفق 
تقریبا .ليكون قریب للجسم

 درجة  85-120بزاویة 
من الحرآة المستطاع 

القيام بها بين أعلى وأسفل 
 .الذراع

 
 المقابض

اختاروا المقابض ذات السطح العریض والمزود بوسادة  •
والقویة بما فيه الكفایة لتفادي الشظایا المعدنية أو أیة 

 .مخلفات أخرى من الرسوخ داخلها
اختاروا المقابض التي ال تمتص الزیوت أو سوائل أخرى  •

 .والتي قد تهيج الجلد
دوات ذات المقبض الواحد مع حواف والتي اختاروا األ •

 .تساعد  في تفادي انزالق اليد من األداة
اختاروا المقابض التي تسمح لليدین بااللتفاف حول األداة  •

 :لتفادي االنزالق
  سم 4القطر الذي ینصح به : القبضة الدقيقة 

 ). انش1.5(
  مم 12القطر الذي ینصح به : القبضة القویة 

 ). انش0.45(

 

 تستعملوا األدوات ال •
ذات القبضات التي 

 .تضغط على راحة اليد

 :استعملوا األدوات ذات المقبضين وبالمواصفات التالية •
 لفتح األداة بعد االستعمال آالزنبرك الذي یعيد وسائل 

یجب أن تكون قوة الزنبرك .  األداة للوضع العادي
منخفضة بما فيه الكفایة بحيث ال تسبب أیة إجهاد غير 

 .ضروري للعامل یبذله إلبقاء األداة مغلقة

 

 

 

 بين آافي فراغ •
 أي لمنع المقبضين
 أو لألصابع قرص
 .اليد راحة

 للعمل اآلمن SAFETY INFOGRAM G01الحظوا 
 .باألدوات اليدویة عموما



منظمة
العمل
الدولية

معهد الوقایه 
 والسالمة

المهنية الدولية لألمان 
  مرآز اإلعالم–والصحة 

 
ILO-CIS CH-1211 22 جنيف 

 استمارة بيانات تقنية
 

 G-3 ادوات عمل یدویة – Gسلسلة 

  المفكات –أدوات عمل يدوية 

 
. تكون المفكات في أشكال وأحجام عدة ولعدة استعماالت

 .اختاروا المفك الصحيح للعمل

 :إعملوا
 .و واقي للوجهضعوا نظارات حمایة أ •
اختاروا المقابض ذات الزوایا القائمة التي تثبت الساق  •

 .بإحكام بصامولة لمنع اليد من االنزالق عن األداة
ممكن للمقبض المليء بالدهون . ابقوا مقبض المفك نظيفا •

 .أن یسبب ضرر
 .استخدموا مفكات ذو المقابض المعزولة للعمل بالكهرباء •
 مع البراغي في مواقع استخدموا مفك مع وصلة للعمل •

 .صعب الوصول إليها أو في مواقع غریبة
 .استخدموا مفك مائل حيث ال یستطيع المفك العادي العمل •

 
خدموا المفك الذي یضم المواصفات التالية عند الحاجة است •

 :إلى عمل مستمر
 .قبضة مسدس لتوفير استقامة للرسغ وقوة أآثر 

 
حيث یدور المقدح عند دفع " Yankeeمثقاب "آلية  

 .األداة لألمام
 .مسنن للعمل بكفاءة مع البراغي الصعبة 

اتبعوا أقصى درجات الحذر عند استعمال المفك عند  •
 .الدوائر الكهربائية الحية

 .ابقوا المفكات في حالة جيدة وبرؤوس مستقيمة •

اف تأآد من أن جميع الحو.  ابردوا الرؤوس الغير مستقيمة •
 .مستقيمة

خزنوا المفكات في جعبة أو حزام مقسم حتى یتسنى اختيار  •
 .المفك الصحيح بسرعة

 : ال تعملوا
ال تضغطوا على المفك بقوة أآثر من الالزم إلبقاء  •

البرغي المدخل جيدا یضع نفسه . االتصال مع البرغي
ضع الساق مباشرة .  تلقائيا في الموقع المناسب عند لفه

 .راد لفهفوق البرغي الم
.  ال تمسكوا قطعة الخشب بيد وتستعمل المفك باليد األخرى •

 .إذا انزلق المفك من الفتحة فيمكن أن تجرحوا یدآم
 .ال تدقوا البراغي التي ال یمكن لفها •
 .ال تشحذوا رأس المفك ليناسب جميع رؤوس البراغي •
رأسه أو حوافه غير مستقيمة (ال تستعملوا مفك غير صالح  •

 ).كسورة أو مشقوقةأو قاعدته م
ال تستعملوا المفك لخلع الدهان أو خرمه أو نقشه أو  •

 .تخطيطه أو حكه أو تحریكه
ال تستخدموا الزرادیات على مقبض المفك للحصول على  •

یستعمل فقط المفتاح على ساق المفك . قوة لف أآبر
 .المربعة المصممة خصيصا لهذا الغرض

 .ال تعرضوا نصل المفك لحرارة عالية •
 تستعملوا المفك لفحص إذا ما آانت الدائرة الكهربائية ال •

 .حية أم ال
 .ال تحملوا المفكات في جيوبكم •
 

 للعمل اآلمن SAFETY INFOGRAM G01الحظوا 
 باألدوات اليدویة عموما
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G-4  سلسلةG – ادوات عمل یدویة 

  مفاتيح البراغي–أدوات عمل يدوية 

 
. تكون المفاتيح في أشكال وأحجام عدة ولعدة استعماالت

 .ح الصحيح للعملاختاروا المفتا

 :إعملوا
 .ضعوا نظارات حمایة أو واقي للوجه •
امسكوا المفتاح بحيث ال تعرضوا أنفسكم للخطر في حالة  •

 .انزالقه
 .استعملوا المفك الصحيح لتجنب االنزالق •
أدیروا المفتاح بحيث , وجهوا المفتاح القابل للتعيير لألمام •

 .یكون الضغط عكس الفك الثابت

 
 .اسحبوا المفتاح وال تدفعوه •
 .وازنوا وقوفكم واسحبوا عند االستعمال بقوة •

 
 .قفوا على الجانب عند العمل مع المفاتيح من أعلى •
 .ابقوا آالت الرفع على المعيار الصحيح خالل االستعمال •
نظفوا وضعوا اآلالت والمفاتيح في صندوق العدة أو رف  •

 .أو حزام بعد االستعمال

 : ال تعملوا
 الصواميل أو البراغي ال تستعملوا مفاتيح األنابيب على •

 .بصامولة
 .ال تستعملوا المفاتيح على آلة متحرآة •
ال تستعمل زردیة بدل مفتاح أو . ال تبادلوا األدوات •

 .تستعملوا المفتاح آمطرقة
 .ال تستعملوا مفاتيح غير أصلية •
افحصوا صامولة التعيير . ال تستعملوا مفاتيح تعيير مهترئة •

 .هتراء والبرغي للتأآد من عدم االكوالف
 .ال تدخلوا حشوة بالمفتاح لتثبت أفضل •

 
ال تطرقوا المفتاح بمطرقة أو جسم مشابه للحصول على  •

 .قوة أآبر
 . القوة عبر إضافة مواسير لزیادة طول األداةال تزیدوا •
 

 للعمل اآلمن SAFETY INFOGRAM G01الحظوا 
 باألدوات اليدویة عموما



منظمة
العمل
الدولية

معهد الوقایه 
 والسالمة

المهنية الدولية لألمان 
  مرآز اإلعالم–والصحة 

 
ILO-CIS CH-1211 22 جنيف 

 استمارة بيانات تقنية
 

 G-5 ادوات عمل یدویة – Gسلسلة 

  مناشير–أدوات عمل يدوية 

 
. تكون المناشير في أشكال وأحجام عدة ولعدة استعماالت

 .اختاروا المنشار الصحيح للعمل
 .ضعوا نظارات حمایة أو واقي للوجه •
المنشار بالشكل والحجم المناسب حسب قطعة اختاروا  •

 .الخشب المنوي قصها

اختاروا مقبض المنشار الذي یبقي الرسغ في وضع  •
 .طبيعي على المستوى األفقي

اختاروا المنشار بمقبض  •
)  انش5( سم 12بطول 

 2.5( سم 6وعرض 
وبزاویة انحراف ).انش
  . درجة15

افحصوا قطعة الخشب المراد قطعها للتأآد من خلوها من  •
المسامير والعقد وأیة أجسام التي من الممكن أن تغير أو 

 .تثني المنشار
ابدأوا القطع بوضع یدآم بجانب عالمة القطع واإلبهام  •

بدأوا القطع بحذر ا. بشكل مستقيم ضاغطا عكس الشفرة
اسحبوا . وببطء لتجنب قفز الشفرة خارج قطعة الخشب

ابدأوا بقطع جزئي ثم . ألعلى حتى تبدأ الشفرة بالنشر
 .ضعوا المنشار بالزاویة المناسبة

 .اضغطوا فقط باالتجاه ألسفل •

 

 

 الخشب قطعة ثبتوا •
 في بقوة قطعها المراد
 .مكانها

استعينوا بشيء داعم  •
آطاولة أو ملزمة 
خشب لتثبيت قطعة ال

 .تطلب ذلك الطویلة إذا

 .ابقوا األسنان والشفرات في وضع مناسب •
 .أمنوا المنشار واألسنان عند عدم االستعمال •
 .ابقوا شفرات المنشار نظيفة •

 منشار المعادن
 .اختاروا الشفرة الصحيحة للمادة المراد قطعها •
 .أمنوا الشفرة واألسنان متجهة لألمام •
 .زون بطریقة صحيحةابقوا الشفرة خشنة واإلطار مو •
استعملوا طول . انشروا بقوة وانتظام وباتجاه بعيد عنكم •

 .الشفرة آاملة آلما نشرتم
استعملوا زیت آلة خفيف على الشفرة لمنعها من االحتراق  •

 .أو الكسر

 
 .اقطعوا المواد األقسى ببطء أآثر من المواد الخفيفة •
ثبتوا القطع المستقيمة والرفيعة والتي تحتاج قطع  •

 .بالحواف
 .ابقوا شفرات المنشار نظيفة ومزیتة قليال •
 

 للعمل اآلمن SAFETY INFOGRAM G01الحظوا 
 باألدوات اليدویة عموما
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G-6  سلسلةG – ادوات عمل یدویة 

 المطرقات –دوات عمل يدوية أ

 
تستعمل المطرقات وأدوات الطرق األخرى بشكل واسع 

صنعت المطرقات ألغراض .  وتستعمل آثيرا بشكل خاطئ
معينة وبأشكال وأحجام مختلفة بأسطح ضاربة وبدرجات 

 .صالبة مختلفة

 :إعملوا
 .ضعوا نظارات حمایة أو واقي للوجه •
یمكن أن یؤدي . تعمالاختاروا المطرقات تبعا لغایة االس •

االستعمال الخاطئ بالوجه الضارب إلى التشقق ومن 
 .المحتمل أن یؤدي إلى إصابة خطيرة

)  انش1( سم 2.54اختاروا المطرقة بوجه ضارب بقطر  •
 .أآبر من وجه األداة المراد طرقها

. اطرقوا والوجه الضارب موازي للسطح المراد طرقه •
الضربات القویة جدا تجنبوا دائما الضربات المنحرفة و

 .والخفيفة جدا

 
 .انظروا خلفكم وفوقكم قبل الضرب بالمطرقة •

 .راقبوا الشيء الذي تطرقونه •

امسكوا المطرقة ورسغكم مستقيم ویدآم ملتفة جيدا حول  •
 .ضالمقب

 

 : ال تعملوا
 .ال تستعملوا مطرقة ومقبضها غير ثابت أو غير صالح •
ال تستعملوا المقابض الخشنة التي تكون مشقوقة أو  •

سورة أو مفلوقة أو حافتها خشنة أو غير مثبتة برأس مك
 .المطرقة

ال تستعملوا أیة مطرقة ورأسها ملئ بالثنيات أو الشقوق أو   •
 .التمددات أو مهترئة آثيرا

ال تصلحوا أو تشحذوا أو تلحموا أو تسخنوا بالحرارة  •
 .لتعالجوا رأس المطرقة

 .ال تطرقوا بجانب أو بوجنة المطرقة •

 
 .ال تستعملوا مطرقة لطرق مطرقة أخرى •
 

 للعمل اآلمن SAFETY INFOGRAM G01الحظوا 
 باألدوات اليدویة عموما
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 G-7 ادوات عمل یدویة – Gسلسلة 

 الخشبازاميل  –أدوات عمل يدوية 

 
تكون أزاميل الخشب في أشكال وأحجام عدة ولعدة 

 .اختاروا اإلزميل الصحيح للعمل. استعماالت

 :إعملوا
 .ضعوا نظارات حمایة أو واقي للوجه •
 .استعملوا إزميل بالحجم المناسب للعمل •
اختاروا مقابض ناعمة مستطيلة والتي ال تحتوي على أیة  •

 .حواف حادة ومتصلة بثبات باإلزميل
 .أآدوا أن الحافة القاطعة حادةت •
افحصوا قطعة الخشب المراد قطعها للتأآد من خلوها من  •

العقد أو المسامير برأسين أو المسامير أو البراغي أو أیة 
 .أجسام أخرى قبل العمل باإلزميل

 .ثبتوا قطعة الخشب بحيث ال تتحرك •
 .قصوا أو اقطعوا بعيدا عنكم •
 .ة القاطعةابقوا أیدیكم وأجسامكم خلف الحاف •

 
استعملوا مطرقة خشبية ذات وجه ضارب آبير على جميع  •

ال تطرقوا إزميل الخشب بمطرقة معدنية . أزاميل الخشب
 .بأیدآمأو 

ضعوا أزاميل الخشب بأمان مع رؤوس بالستيكية للحمایة  •
 .على الحواف القاطعة

أبدلوا أیة إزميل خشب ثني أو بدأ ینثني أو تشقق أو حت  •
 .أو تعرض لالهتراء آثيرا

خزنوا أزاميل الخشب بلفافة تخزین أو حقيبة من قماش أو  •
بالستيكية مع جيب لكل إزميل خشب وأبقوهم في جارور 

 .و صينيةأ
 .أبدلوا المقابض المكسورة أو المتفلقة •
 .اشحذوا الحواف القاطعة بانتظام آلما اقتضت الضرورة •
 .امسكوا إزميل الخشب بقوة •

 : ال تعملوا
 .ال تستعملوا إزميل الخشب آأداة خلع أو آإسفين •
 .ال تستعملوا إزميل الخشب على المعادن •
هها متمدد أو ال تستعملوا آل األزاميل المعدنية والتي وج •

 .اصلحوا إزميل الخشب بمبرد أو مشحذ. حافتها متفلقة
. ال تستعملوا مسنان إلصالح األدوات المعالجة حراریا •

 .استعملوا مشحذ بدال من ذلك
 .ال تستعملوا إسفين خشب مثلم •
 

 للعمل اآلمن SAFETY INFOGRAM G01الحظوا 
 باألدوات اليدویة عموما
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G-8  سلسلةG – ادوات عمل یدویة 

 اتالزردي –أدوات عمل يدوية 

 
.  تكون الزرادیات في أشكال وأحجام عدة ولعدة استعماالت

 .اختاروا الزرادیات الصحيحة للعمل

 :إعملوا
 .ضعوا نظارات حمایة أو واقي للوجه •
ال تهزوا من جانب إلى آخر أو . اقطعوا بالزوایا الصحيحة •

 .تثنوا السلك مرارا وتكرارا عكس الحواف القاطعة
ي على فراغ آاف بين اختاروا األدوات التي تحتو •

 .المقبضين لمنع أي قرص لألصابع أو راحة اليد

 
  سم 6-9اختاروا الزرادیات والتي بها مجال للقبضة من  •

 ). انش3.5-2.5(

 
 .ال تدفعوها. اسحبوا الزرادیات •

نقطة زیت على المفصل تجعل . زیتوا الزرادیات بانتظام •
 .ستعمالالزرادیة أسهل لال

 : ال تعملوا
ال تقطعوا األسالك القویة ما لم تكن الزرادیات مصممة  •

 .لهذا الغرض بالذات
 .ال تعرضوا الزرادیات لحرارة عالية •
ممكن أن تكسروا . ال تثنوا السلك القوي بزرادیات خفيفة •

استعملوا أداة . الزرادیة عند استعمالها لثني سلك آبير
 .أقوى لهذا الغرض

 .ا الزرادیات آمطرقةال تستعملو •
 .ال تطرقوا على الزرادیات لقطع سلك أو برغي •
. ال تمدوا طول المقابض للحصول على مزید من القوة •

 .استخدموا زرادیة أآبر أو قاطع براغي
المقابض اإلسفنجية لألعمال  ذات ال تستعملوا المقابض •

المقابض اإلسفنجية هي . التي تتطلب المقابض المعزولة
 .حة وال تحمي من الصعقات الكهربائيةمبدئيا للرا

. ال تستعملوا الزرادیات على الصواميل والبراغي •
 SAFETYالحظوا . استعملوا المفتاح بدال من ذلك

INFOGRAM G04المفاتيح . 
 

 للعمل اآلمن SAFETY INFOGRAM G01الحظوا 
 .تطبيقات تصميم األدواتG02 باألدوات اليدویة عموما و
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 G-9 ادوات عمل یدویة – Gسلسلة 

  القواطع- أدوات عمل يدوية

 
تستعمل العدید من أنواع وأحجام القواطع للمعادن المختارة 

آالسلك الفوالذي، أسياخ الحدید، السياجات، البراغي، 
 .والشریط

 :إعملوا
ضعوا نظارات حمایة أو واقي للوجه وقفازات وقایة عند  •

 .استعمال القواطع
صممت القواطع بأنواع . اختاروا القواطع المناسبة للعمل •

 .حجام معينة من الموادوأ

 
تفادوا اإلصابة من تطایر شظایا المعادن عن طریق لف  •

یر یتطا. آيس خيش أو قطعة قماش حول فكي القاطع
آلما زادت صالبة المعدن آلما زاد .  المعدن عند القطع

 .تطایره
حذروا األشخاص المتواجدین بالمنطقة بأخذ الحيطة  •

 .لتفادي اإلصابة المحتملة من أجزاء المعادن المتطایرة
 .ابقوا أدوات القطع في حالة جيدة •
عيروا وزیتوا القاطعة وأجزاؤها المتحرآة یوميا إذا  •

 .استخدمت بكثرة
 .اشحذوا فكي القاطعة حسب توصيات المنتج •

 : ال تعملوا
ال تستعملوا أداة قاطعة حتى تتدربوا على استعمالها السليم  •

 .واآلمن
المقابض اإلسفنجية لألعمال  ذات ال تستعملوا المقابض •

المقابض اإلسفنجية هي . التي تتطلب المقابض المعزولة
 .يةمبدئيا للراحة وال تحمي من الصعقات الكهربائ

ال تستعملوا القاطعات المتشققة أو المكسورة أو الغير  •
 .مشدودة

 .ال تتجاوزوا قدرة األداة الموصى بها •
 .ال تقطعوا بزاویة •
 .ال تهزوا القواطع من جانب إلى آخر عند قطع السلك •
ابقوا المادة المراد . ال تخلعوا أو تلفوا باألداة عند القطع •

 .اطعة من الفكينقطعها بالزوایا الصحيحة للحواف الق
ال تطرقوا على األدوات القاطعة للحصول على المزید من  •

 .قوة القطع

 .ال تعرضوا القواطع لحرارة عالية •
 

 للعمل اآلمن SAFETY INFOGRAM G01الحظوا 
 باألدوات اليدویة عموما
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G-10  سلسلةG – ادوات عمل یدویة 

 "الغير مطلقة للشرارات"االادوات  –أدوات عمل يدوية 

 
" المقاومة للشرارات"أو " الغير مطلقة للشرارات"األدوات 

هي أسماء ألدوات مصنوعة من المعادن " ضد الشرارات"أو 
الخفيفة آالنحاس األصفر والبرونز والفوالذ الذي ال یصدأ 

ما . واأللمنيوم والبریليوم والتيتانيوم والمغنيسيوم والنحاس
تكون قادرة على "  الغير مطلقة للشرارات" یسمى األدوات 

 .إطالق الشرارات

ممكن أن تعطي .  جميع األدوات تستطيع إطالق الشرارات
األدوات الغير مطلقة للشرارات انطباعا خاطئا باألمان بناء 

المقاومة "و" الغير مطلقة للشرارات: "على أسمائها
 ".ضد الشرارات"و" للشرارات

ال یمكن االعتماد على األدوات الغير مطلقة للشرارات عند 
القابلة لالشتعال بنفس الطریقة التي العمل بجو ملئ بالمواد 

یعتمد فيها على محرآات مرخصة ضد االنفجار أو اآلالت 
 .الكهربائية

 المخاطر
آال من المواد المطلقة والغير مطلقة للشرارات ممكن أن 

هناك نوعان من المخاطر المتعلقة باألدوات . تسبب االشتعال
 :المصنوعة من آلتا المادتين

تكاك و بالتصادم مع بعضهم البعض أو االشتعال باالح .1
مع أي مواد أخرى آالفوالذ أو اإلسمنت حيث تطلق 

ممكن لكل األدوات ). ميكانيكية" (عادیة"حينها شرارة 
 .أن تشعل مزیج قابل لالشتعال باالحتكاك أو التصادم

تنتج عن تصادم بين . االشتعال بالشرارة الناتجة آيميائيا .2
العناصر التي تحتوي على معادن معينة وبين بعض 

 ).آالصدأ والذي هو أآسيد الحدید(األآسجين 

األدوات الغير مطلقة للشرارات والتي تحتك مع مواد تحتوي 
على األآسجين آالصدأ ممكن أن تنتج شرارة مع درجات 

هذا النوع من الشرارة .  درجة مئویة2000حرارة أعلى من 
 ".العادیة"یبقى مدة أطول من الشرارة 

 ستعمال األدواتا
األدوات الغير مطلقة للشرارات ليست بأآثر أمانا من األدوات 

إذا استعملت األدوات المعدنية بحذر فهي ليست . المعدنية
الغير مطلقة "بأخطر في الظروف الخطرة من األدوات 

 ".للشرارات

ال ترخص األدوات الغير مطلقة للشرارات للعمل في 
هربائية بالمقابل، ممكن أن المحرآات الك. الظروف الخطرة

لالستعمال في مواقع العمل " ضد االنفجار"ترخص آمواد 
 تأآيد بأن استعمال 100%تعتبر هذه الرخصة تقریبا . الخطرة

ال تعطى . هذه المواد لن یسبب اشتعال المحيط القابل لالنفجار
مثل هذه التأآيدات في المحيط الخطر مع استعمال األدوات 

 .شراراتالغير مطلقة لل

  أفضل وقاية:اإلجراءات
قيموا دائما العمل المنوي القيام . اتبعوا إجراءات عمل سليمة

ابقوا في ذهنكم أنه ). حتى ولو آان سهال(به في محيط خطر 
 .ال یوجد حقيقة أدوات غير مطلقة للشرارات

في أیة عمل حيث یستعمل لهب أو ینتج شرارات، تأآدوا من 
العزل والتهویة والتطهير هي . النفجارعدم تكوین بيئة قابلة ل

استخدموا مقياس . وسائل للتأآد من ضمان سالمة محيط العمل
 .لالنفجار لحمایة األشخاص العاملون في محيط خطر
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 G-11 ادوات عمل یدویة – Gسلسلة 

 )مثاقب,ازاميل(ادوات تطرق بالمطرقة  –أدوات عمل يدوية 

 
تكون األدوات الطارقة في أشكال وأحجام عدة ولعدة 

 .وا األداة الصحيحة للعملاختار. استعماالت

 :إعملوا
 .ضعوا نظارات حمایة أو واقي للوجه •
أمسكوا اإلزميل للقص والتشقيق بزاویة تسمح لميالن  •

 .الحافة القاطعة ليكون مستقيما على القطعة المراد قصها
 :وفروا الحمایة لليد •

یمكن توفير حمایة لليد عن طریق قطعة مطاطية  
 .لإسفنجية توضع على ساق اإلزمي

 .حامالت للثاقبات واألزاميل أیضا متوفرة 

 
 .تخلصوا من األدوات المثنية أو المتشققة أو المتكسرة •
 .أصلحوا رؤوس األدوات الطارقة الخشنة أو المتمددة •

 

أصلحوا النقطة أو الحافة القاطعة وأرجعوها إلى حالتها  •
أشحذوا الحافة القاطعة لتصبح حدباء بعض . األصلية
 درجة 70یجب أن تكون زاویة نقطة اإلزميل .  الشيء

 .جة للمعادن الخفيفة در60للمعادن الصلبة و 

 

 : ال تعملوا
ممكن أن .  ال تضغطوا بقوة على الرأس عند شحذ اإلزميل •

وا اإلزميل في ماء بارد ضع. تزیل الحرارة حدة اإلزميل
 .دوریا عند شحذه

ال تستعملوا األزاميل الباردة لقطع أو شق الحجر أو  •
 .اإلسمنت

 .ال تستعملوا مسمارا  منحرفا  آمثقاب •
ال تسمحوا لعامل باإلمساك بإزميل آبير بينما عامل آخر  •

استعملوا ملقط أو ممسك لتوجيه اإلزميل . یطرق عليه
 . الممسك باإلزميلبحيث ال تتضرر ید العامل

 
 للعمل اآلمن SAFETY INFOGRAM G01الحظوا 

 .باألدوات اليدویة عموما
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G-12  سلسلةG – ادوات عمل یدویة 

 الملزمات –أدوات عمل يدوية 

 
اختاروا . تستعمل معظم الملزمات ألنواع عدة من األعمال
 .الملزمة المناسبة أآثر والقویة بما فيه الكفایة للعمل

یطلق في بعض األحيان على الملزمة اليد الثالثة وهي أداة 
تثبت عادة الملزمات على طاوالت .  ضروریة في مكان العمل

 .العمل أو شيء مشابه إلبقاء المواد في مكانها الصحيح

 :إعملوا
 .جهضعوا نظارات حمایة أو واقي للو •
ضعوا البراغي في جميع الثقوب في .  ثبتوا الملزمة جيدا •

 .استخدموا الوشرات تحت الصواميل. قاعدة الملزمة
ثبتوا الملزمة بحيث یكون الفك الثابت خارج طاولة العمل  •

یسمح هذا للقطع الطویلة بالثبات على الملزمة بدون .  قليال
 .أن تعيقها طاولة العمل

 
استعملوا ملزمة آبيرة بما فيه الكفایة لتثبيت المراد العمل  •

 .به بدون ضغط
ابقوا العمل بالملزمة قریبا للفكين قدر المستطاع لتفادي  •

 .االرتجاج
ضغط ادعموا نهایة المواد الطویلة جدا بدل من وضع  •

 .إضافي على الملزمة

ابقوا جميع األجزاء المسننة والمتحرآة نظيفة ومزیتة  •
 .ونظيفة من الشظایا واألوساخ

 . استعملوا داعمات للفكين لتفادي احتمالية إفساد العمل •
 .استبدلوا المقبض المثني أو أجزاء الفكين المهترئة •

 : ال تعملوا
 .ال تحاولوا ثني قضيب ثقيل بملزمة خفيفة •
 . تقطعوا بالفكينال •
 .ال تضغطوا بقوة على زوایا فكي الملزمة •
 .ال تستعملوا وصلة للمقبض لوضع المزید من قوة التثبيت •
 .ال تستعملوا الفكين آسندان •
ال تطرقوا على المقبض حتى تشدوه أآثر مما تستطيع  •

 .یدآم
 .ال تستعملوا الملزمة التي تحوي ولو شق بسيط •
 .بالحدید أو النحاسال تصلحوا الملزمة بلحمها  •
 

 للعمل اآلمن SAFETY INFOGRAM G01الحظوا 
 .باألدوات اليدویة عموما

 



منظمة
العمل
الدولية

معهد الوقایه 
 والسالمة

المهنية الدولية لألمان 
  مرآز اإلعالم–والصحة 

 
ILO-CIS CH-1211 22 جنيف 

 استمارة بيانات تقنية
 

 G-13 ادوات عمل یدویة – Gسلسلة 

 المثبتات –أدوات عمل يدوية 

 
المثبتات هي أدوات تدور بحيث تثبت المادة المراد العمل بها 

تستعمل المثبتات في العدید من .  مؤقتا في المكان الصحيح
ال الخشبية وصنع المفروشات األعمال بما فيها النجارة واألعم

 .واللحام واإلنشاءات واألعمال المعدنية

ومثبتات " C"أنواع المثبتات تشمل المثبتات على شكل 
 .القضبان ومثبتات األنابيب والبراغي اليدویة

 :إعملوا
 .ضعوا نظارات حمایة أو واقي للوجه •
اختاروا نوع وحجم المثبت المناسب بموافقة متطلبات  •

 :اصفات المثبت التاليةالعمل مع مو
 .القوة والوزن 
 .فتحة الفك والطول 
 .عمق الحلق 
 .سهولة التعيير 
 . المادة المستخدمة والحجم–سطح التثبيت  

تأآدوا من أن المحور المتحرك في نهایة البرغي یدور  •
 .بحریة قبل االستعمال

لتفادي إفساد " C"استعملوا وسادة مع المثبتات على شكل  •
 .العمل

 

تعمل المثبتات .  أزیلوا المثبتات فور االنتهاء من العمل •
فقط آأدوات مؤقتة لتثبيت العمل بطریقة صحيحة في 

 .مكانها
.  ابقوا آل األجزاء المتحرآة من المثبت مزیتة قليال ونظيفة •

تأآدوا من عدم وجود أیة أوساخ أو زیت على أیة جزء 
 .ممكن أن یتصل بالعمل

عن طریق تثبيتها على " C"خزنوا المثبتات على شكل  •
 .رف وليس في جارور

 : ال تعملوا
 .ال تستعملوا أیة مثبت یحتوي على قالب أو محور مثني •
ال تستعملوا المفاتيح أو األنابيب أو المطرقات أو  •

استعملوا المفاتيح فقط على .  لشد المثبتاتالزرادیات
 .المثبتات المصممة خصيصا لذلك

استعمل مثبتات ".  C"ال تحملوا بالمثبتات على شكل  •
 .رافعة خاصة

 
جدا فقط من أجل الحصول على ال تستعملوا مثبتات آبيرة  •

 .استعملوا بدال من ذلك مثبتات بعمق أآبر. عمق أآبر
لعمل سقاالت أو " C"ال تستعملوا المثبتات على شكل  •

 .مصاطب للعمال
 

 للعمل اآلمن SAFETY INFOGRAM G01الحظوا 
 .باألدوات اليدویة عموما
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G-14  سلسلةG – ادوات عمل یدویة 

 االدوات القاضمة –أدوات عمل يدوية 

 
مة في أشكال وأحجام عدة ولعدة تكون األدوات القاض

 .اختاروا األداة الصحيحة للعمل. استعماالت

 :إعملوا
ضعوا نظارات حمایة أو واقي للوجه وقفازات عند  •

 .استعمال القاضمات
 .اختاروا القاضمات بالحجم والنوع المناسب للعمل •
هناك أربعة أنواع من . استعملوا األداة المناسبة للعمل •

 :األدوات القاضمة
القاضمة القاطعة من  .2

للقطع یبشكل : اليمين
مستقيم وآذلك القطع من 

 .اليمين

 

القاضمة القاطعة من  .1
للقطع من : اليسار

ليسار وأیضا بشكل ا
 .مستقيم

 

تستعمل )  غير موضحة بالرسم(القاضمة مستقيمة القطع  .3
 .اليمين أو اليسارللقطع المستقيم وأیضا قطع سطحي من 

تسمح : القاضمة المائلة .4
لكم بإبقاء أیدیكم فوق 

المقطع والقطع مباشرة 
خالل مرآز اللوح 

 الكبير

یقطع . استعملوا القاضمات لقطع المعدن الخفيف فقط •
 SAFETYالحظوا . الحدید الصلب بأدوات قاطعة

INFOGRAM G08األدوات القاطعة . 
ال تطرقوا أو تستخدموا قدمكم . استخدموا ضغط اليد للقطع •

. للحصول على المزید من الضغط على الحواف القاطعة
 .الضغطاستعمل أداة أآبر إذا احتجتم لمزید من 

اقطعوا بحيث یكون المراد التخلص منه إلى اليمين إذا  •
 .استخدمتم اليد اليمنى

یكون هذا بسبب محاولة قطع معدن . تجنبوا مد الشفرات •
 .سميك أو ثقيل جدا للقاضمة التي تستعملوها

 .ابقوا الصامولة وصامولة المحور بعيدا جدا دائما •
 .زیتوا صامولة المحور والقاضمة بشكل دائم •

 : ال تعملوا
 .ال تحاولوا قطع االنحناءات الحادة بقاضمة مستقيمة القطع •
( سم 0.15ال تحاولوا قطع لوح معدني یزید سمكه عن  •

 .بالقاضمة)  انش0.062
 .ال تمدوا طول المقبض للحصول على قوة أآبر •
ال تحاولوا شحذ القاضمات بأداة شحذ مصممة للمقصات،  •

 .يعأو أدوات الحدائق أو أدوات التقط
التنجيد اإلسفنجي لألعمال التي  ذات ال تستعملوا المقابض •

المقابض اإلسفنجية هي مبدئيا . تتطلب المقابض المعزولة
 .للراحة وال تحمي من الصعقات الكهربائية

 
 للعمل اآلمن SAFETY INFOGRAM G01الحظوا 

 . تطبيقات تصميم األدواتG02باألدوات اليدویة عموما و
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 G-15 ادوات عمل یدویة – Gسلسلة 

 أدوات األنابيب –ة أدوات عمل يدوي

 
تكون أدوات األنابيب في أشكال وأحجام عدة ولعدة 

 .اختاروا األداة الصحيحة للعمل.  استعماالت

 .ضعوا نظارات حمایة أو واقي للوجه •

 مفاتيح األنابيب

 :إعملوا
اختاروا مفاتيح األنابيب بالكفاءة والقوة الكافية للقيام  •

 .بالعمل

ال .  أو إمساك األنبوباستعملوا مفتاح األنابيب للف •
 .تستعملوا مفتاح األنابيب لثني أو رفع أو حمل األنبوب

 مفتاح قضمة اجعلوا •
 بين من قریبة األنابيب
 .الفكين وسط

عيروا مقبض مفتاح  •
بقاء على فراغ األنابيب لإل

بين الفك المتحرك وبين 
یرآز هذا الضغط . األنبوب

على أسنان الفك ویعطي 
قوة قبض قصوى ویساعد 

أیضا على منع دوران 
 .األنبوب بالعكس

افحصوا مفاتيح األنابيب دوریا من االهتراء أو إذا ما آانت  •
 .تحتوي على أجزاء غير سليمة واستبدلوها

 .ب نظيفة وحادةابقوا أسنان مفتاح األنابي •
وجهوا المفاتيح  •

لفوا المفتاح .  لألمام
حتى یكون الضغط 
 .عكس الفك الثابت

اسحبوا مفتاح  •
. عهاألنبوب بدل رف
اجعلوا وقوفكم 
مناسبا وقدميكم 

ثابتتين حتى یحفظ 
 .توازنك

 : ال تعملوا
ال تستعملوا مفاتيح األنابيب آمطرقة أو تضربون مفاتيح  •

 .األنابيب بمطرقة
 .ال تستعملوا مفتاح األنابيب على الصواميل والبراغي •
ال تستعملوا ماسورة إضافية للحصول على المزید من  •

 .تيح األنابيب أآبراستعملوا مفا. القوة
 مقصات، موسعات، مسننات األنابيب

 :إعملوا
 .استبدلوا تروس مقصات األنابيب المثلمة أو المكسورة •
إذا لم . استعملوا المقصات ذات الثالثة أو أربعة تروس •

یكن هناك فراغ للف مقص األنبوب ذو الترس الواحد 
 .حول األنبوب بشكل آامل

نوع مادة األنبوب اختاروا ترس قاطع مناسب لقطع  •
 .المطلوب

 .ترس خفيف لقص األنبوب المعدني العادي 
 .ترس قوي لقص الحدید الصلب 
تروس أخرى لقطع القوالذ الصلب والبالستيك والمواد  

 .األخرى
اختاروا قطر الثقب المناسب وحجم السدادة الصحيح لسد  •

یجب أن یقاس بحيث یكون القطع المسنن عند .  الثقب
 . من عمق السن بالسدادة75%السدادة بعمق 

 .استعملوا الشحم مع المعادن غير الحدید الصلب •

 : ال تعملوا
تمنع الشظایا السدادة . ال تسمحوا للشظایا بإعاقة المسارب •

 .من الدوران
ممكن لهذا أن یسبب . ال تحاولوا أن تسنوا الفوالذ القاسي •

 .تشقيق أو تكسير القالب
اني یكون قطره أآبر ال تسنوا أي قضيب أو أي جسم اسطو •

 .من قطر األآبر في مسنن القالب
ممكن لهذا أن . ال تستعملوا موسعة لولبية على أنبوب یدور •

 .یعقد الموسعة ویسبب اإلصابة
 للعمل اآلمن SAFETY INFOGRAM G01الحظوا 

 .باألدوات اليدویة عموما
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G-16  سلسلةG – ادوات عمل یدویة 

 ساحبات التروس –أدوات عمل يدوية 

 
 وأحجام عدة ولعدة تكون ساحبات التروس في أشكال

 .اختاروا األداة الصحيحة للعمل. استعماالت

 :إعملوا
 .ضعوا نظارات حمایة أو واقي للوجه •
استعملوا دائما الساحبة . اختاروا الساحبة المناسبة للعمل •

 .بالحجم المطلوب أو أآبر

 
 آيفية اختيار االتساع واالمتداد

تأآد أن الساحبة على مستوى واحد مع العمود لضمان  •
 .سحب مستقيم

 
 الوضعية المستقيمة الصحيحة للترس المسنن

تخذوا الحيطة عند إزالة ترس أو عمود عالق بضرب ا •
إذا بقي الترس أو العمود . رأس البرغي المرآزي بالضبط

عالقا بعد ضربتين قویتين، اختاروا ساحبة أآبر إلزالة 
 .الترس أو العمود

 .غطوا العمل بقطعة قماش لمنع تطایر الشظایا •
 .زیتوا البرغي المرآزي بزیت آلة قبل االستعمال •
 . الساحبة بعد االستعمال وخزنوها في مكان جافنظفوا •

 : ال تعملوا
 .ال تستعملوا األدوات التي تعمل بالهواء على الساحبات •
ال تستعملوا أیة ساحبة بأجزاء تعمل وفيها اهتراء أو ثنيات  •

افحصوا البرغي المرآزي لعالمات . أو تشققات آبيرة
 .خدوش أو توقف

 .لساحبةال تقطعوا أو تشحذوا أي جزء من ا •
 

 للعمل اآلمن SAFETY INFOGRAM G01الحظوا 
 .باألدوات اليدویة عموما


