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  הקדמה

 ,זאת מוצאת על ידי מרכז המידע והאינטרנט של המוסד לבטיחות וגיהות כמידעחוברת 

נת שיסייעו לעבודה בטוחה על מ, ומת� דגשי בטיחות  בשימוש ותפעול מערבלי בטו� נייחי�

  .  של כלל העובדי�

ולכל אחד בתפעול מערבלי בטו� , לממוני הבטיחות, מידע ודגשי� אלה יסייעו לעובדי� 

  .נייחי�
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  1   פרק

  סיכוני� כלליי� מחשיפה למלט ובטו�

  

  כללי

היישומי� שלו כוללי� רצפות .  אחד מהחומרי� הנפוצי� ביותר בבנייה הנומלט פורטלנד

  .וטייח חומרי מליטהותערובות שונות של ; בלוקי� מבטו�; משטחי�/ומדרכות, קירות, מבטו�

  .אלפי עובדי� בענ� הבנייה נחשפי� לבטו� מדי יו� ללא פגיעה

, או המפקח על השימוש במלט חייב לדעת את סיכוני הבריאותכל אחד המשתמש , אול�

  .הואת נהלי העבודה הבטוחי� על מנת להקטי� את החשיפ

  

   כלליות�  השפעות הבריאותיות

�  .העיניי� או על ידי נשימה, מלט יכול לגרו� לבעיות בריאותיות במגע ע� עור הגו

  . והרגישות האישית של כל אחדרמת החשיפה, תלוי במש� החשיפהההסיכו� של הפגיע

  :כוללי� וטיח רטוב ת הנובעות מבטו� סכנו

  . ברקמות הגו�אשר פוגעות, יות כגו� מסידללקאתרכובות   � 

 �   �  .אותיונזק לר) שוחקות(עקבות של סיליקה אשר פוגעות בעור הגו

  .עקבות של כרומיו� אשר עלול לגרו� לתגובות אלרגיות  � 

  

�  מגע בעור הגו

ותכונות , שחיקה, )קאוסטיק(שור� /איכול, הסכנות של בטו� רטוב נובעות מהתכונות שלו

  .הייבוש

, אול�. מידה מועטה של גירוילגור� מי� � קצר ונשט� ע� בטו� הבא במגע ע� העור לפרק זמ

מגע מתמש� של העור ע� בטו� רטוב מאפשר לתרכובות האלקליות לחדור ולגרו� לכוויות 

  .כימיות בעור

 �או נספג ,  לדוגמא נפילה לתו� מגפי העובד או הכפפות� כאשר בטו� רטוב נלכד כנגד עור הגו

. יבי�כ , שלישית או,יה אוי שנ,יות כוויות מדרגה ראשונה התוצאות יכולות לה� לבגדי העובד 

  .וא� השתלת עור, לעיתי� אשפוז, י� של פגיעות כאלה יכולות לארו� מספר חודשי�ופרי

  .אירונית לעיתי� מקרי� חמורי� קורי� כאשר לובשי� בגדי וציוד מג�

  .רגתי דר� הביגודאו להיספג באופ� הד, כפפות, בטו� רטוב יכול להילכד בתו� מגפי הגומי

 במגע ע� הבטו� ותהברכיי� שלה� בא, גימור של משטחי הבטו� פוגע בעובדי� הכורעי� עליו

מי� קורוזיבי� המנוקזי� מהבטו� נספגי� במכנסי העובדי� ובמגע . הגור� לכוויות בברכיי�

  . זמ� ארו�קע� עור הרגליי� לפר

עלולי� ג� כ� לגרו� , קונ�י וראו חיתוכ�, אבק מלט המשתחרר תו� כדי עירו� שקי מלט

 ביגוד רטוב ע� אבק מלט מגיבי� לצורה של תערובות שורפות וא, הזעה, לחות. לגירוי העור

  ).קאוסטיק(
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  תגובה אלרגית של העור

ג� לאחר תקופה ארוכה של עבודה . קיימת אפשרות שעובדי� יפתחו תגובה אלרגית למלט

  .עמו ללא שו� תגובה

  
  מגע בעיניי�

אפקט הפגיעה יכול . או לתגובה מאוחרת, �בעיניילאבק יכולה לגרו� לגירויי מיידי חשיפה 

  .כל זאת תלוי ברמת החשיפה, כוויות או אפילו עיוורו� , אדמומיות בעיניי�בלהתבטא 

  
  נשימה

  . רמות גבוהות של אבק עלולות להיות כאשר עובדי� מרוקני� שקי מלטתשאיפ

שיו� או חיתו� של בטו� , חול. חנק וקשיי נשימהבפרק זמ� קצר זה החשיפה גורמת ל

חשיפה ממושכת . עשויי� לשחרר כמות גדולה של אבק המכילה רמות גבוהות של סיליקה

  . סיליקוזיס� אות יאו חוזרת יכולה להוביל למוגבלויות ולעיתי� למחלות כרוניות של הר

  
  מניעה

בטיחות להל� במלט ובטו� על מנת למנוע או להקטי� את החשיפה בעת הטיפול ושימוש ב

  .מספר המלצות בסיסיות

  
   ציוד מג� אישי– הגנת העובד

  :ללבוש/העובד חייב להשתמש,  להג� על עור וגו� העובד מפני מלט ותערובותיוכדי

 כפפות מתאימות לחומרי� אלקליי� •

, )השרוולי� צריכי� להיות מעל הכפפות (בגדי עבודה חולצה ע� שרוולי� ארוכי� •

רוכי� תחובי� לתו� המגפיי� וקשירת המגפיי� בחלק� העליו� מניעת כניסת ומכנסיי� א

 . טיחבטו� או

מגפיי� אטומי� למי� גבוהות מספיק למניעת כניסת בטו� לתוכ� כאשר העובד עומד על  •

 .בטו� טרי

 . כדי למנוע נשימת אבק מלטP2 במסנ� מסוג מצוידציוד מתאי� להגנת הנשימה  •

שופכי� בטו� או פעילות אחרת , כאשר מערבבי�גנת העיניי�שימוש בציוד מתאי� לה •

מסכת מג� או ,  משקפי מג� ע� מגיני צד� מינימו� נדרש . (אשר עשויה לסכ� את העיניי�

.  בתנאי אבק קשיי� ללא פתחי אוורור או פתחי אוורור לא ישירי�)goggles(לעיניי� 

 .אי� להרכיב עדשות מגע כאשר עוסקי� במלט או במוצריו

  

  

  

  

  כפפות  )  goggles(   מסכת מג� לעיניי�   מסכה להגנת נשימה    מסכת אבק
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   בעבודה�  המלצות מעשיות

 עבוד בצורה שתקטי� למינימו� שחרור אבק מלט •

 רטובה העדיפה על חיתו� יבשהשיטה הכאשר אפשרי חיתו� בלוקי� או אבני�  •

 ערבב מלט יבש במקו� מאוורר היטב •

  האבקעבוד ע� כיוו� הרוח ממקור •

 .מאשר לערבב ולהכי� במקו�, מוכ�/כאשר אפשרי השתמש בבטו� מיובא •

 .על מנת להג� על הברכיי�, כאשר כורעי� על בטו� רטוב השתמש במגיני ברכיי� מוגני מי� •

  .צבר תחת�להלהיכנס והסר תכשיטי� כגו� טבעות ושעוני� מאחר ובטו� רטוב יכול  •

  
  גיינהיה

יש לשטו� מיידית את העור . רטוב יש להסיר במהירותספוגי� בבטו� /בגדי� המזוהמי� •

 .במגע ע� הביגוד ע� כמות רבה של מי�

 .אל תשטו� את הידיי� בכלי המכיל מי� לניקוי כלי� •

, או לפני אכילה ושתייה,  לשטיפת ידיי� ופני� בסיו� העבודהיהיגייניש להבטיח מקו�  •

 .גדי� נקיי� ולהחלפת�מלתחה לאחסו� ב/מקו�. �לשירותיעישו� או לפני הליכה 

  
  הדרכת העובדי�

  .הדרכת העובדי� לגבי הסיכוני� הנובעי� מעבודה במלט ובתערובותיו בטו� ומוצריו

  
  עזרה ראשונה

  .עור הבא במגע ע� מלט יבש או רטוב חייב להישט� ע� מי� זורמי� רבי� בהקד� האפשרי

 נא שקול וחות מתמדתבמידה וקיימת אי נ .בי� להישט� ולהיחבשיפציעות או חתכי� חי

,  דקות�15  מחייבת שטיפת עיניי� לפתוח לחדירה לעיניי�. קבלת עזרה או טיפול רפואי

  .לפני הפנייה לטיפול רפואי
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  2  פרק

  

   דגשי��  בתפעול במערבלי בטו� נייחי�אמצעי בטיחות

  

  אזור עבודה

� מזמי�  מקו� ע� עשבייה או ע� מכשולי� וחשו�  ומואר שמור על שטח עבודה נקי .1

  .תאונות

  

או , אווירה דליקהבמקו� בו קיימת אל תפעיל ציוד או כלי� המופעלי� באמצעות מנוע  .2

 ציוד או כלי� מופעלי מנוע יוצרי� ניצוצות .גזי� או אבק, בנוכחות נוזלי� דליקי�

  .המסוגלי� להצית אבק או אדי�

  

 לב בגלל נוכחות� בעת  חוסר תשומת.ילדי� ומבקרי� מאזור העבודה, פי�יהרחק משק .3

הצב מחסומי� או הגנות במידת . הפעלת הציוד עלולה לגרו� לחוסר פיקוח על העבודה

  .אי� להרשות כניסת ילדי� לאזור העבודה. הצור�

  

 לציוד העלולי� להיות מושפעי� בקרבה לפני תחילת העבודה הזהר אחרי� הנמצאי�. 4

  . בציוד מג� אישי במידת הצור�ת�צייד או, ממנו

  

  .במידת הצור�, בטו� רטוב, אבק מלט, הג� על אחרי� הנמצאי� בסביבה מרעש .5

  

  בטיחות העובד

  .והפעל הגיו� בעת שימוש בציוד או בכלי� מופעלי מנוע, ערנותשמור על  .1

  

2. �  .תחת השפעת אלכוהול או תרופות, אל תפעיל ציוד או כלי� מופעלי מנוע כאשר הנ� עיי

ת לב בעת הפעלת ציוד או כלי� מופעלי מנוע עשויי� לגרו� רגע אחד של אי תשומ  

  .לפגיעות קשות לעובד

  

  :התלבש כיאות .3

  בגדי עבודה  �   

 חולצה ע� שרוולי� ארוכי� •

 כנס לתו� המגפיי�והמכנס מ, מכנסיי� ארוכי� •

 הימנע מבגדי� חופשיי� רופפי� •

  .ושיער ארו� כסה, הסר טבעות או שעוני�, המנע מלבוש רופ� או תכשיטי� חופשיי�  �   

  .דברי� חופשיי� עשויי� להיתפס בחלקי� סובבי�    
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  השתמש בציוד מג� אישי .4

   אוזניות או פקקי אוזניי�� הגנת השמיעה   �   

  מגפי בטיחות גבוהות אטומות למי�  �   

  או מסכות להגנת הנשימה P2 מסכת אבק להגנת הנשימה לפחות דרגה  �   

  מכות ב העמידות )goggles(או מסכת מג� לעיניי� , ע� מגיני צדמשקפי מג�   �   

  כפפות מג� לידיי� העמידות לאלקליי�  �   

  .בעת חשש לחפצי� נופלי� מגובה, שימוש בכובע בטיחות  �   

  

   בתפעול�  בטיחות כללית  

 .ות היצר�אי� להפעיל את הציוד או לטפל בו לפני לימוד הנחי •

הגנת , כפפות, מגפי בטיחות, משקפי מג�, אי� להפעיל את הציוד ללא בגדי מג� •

 .וציוד מג� אחר הנדרש למילוי הנשימה, הנשימה

או תחת השפעת , עייפי� או חולי�, אי� להפעיל את הציוד א� מרגישי� לא טוב •

 .תרופות

 .אי� להפעיל את הציוד תחת השפעת אלכוהול או סמי� •

 . כאשר הנו מסתובב, תו�–ס ידיי� לתו� המערבל אי� להכני •

יש לאחסנו במקו� נקי ויבש ומחו0 . תמיד אחס� את הציוד כיאות כאשר אינו בשימוש •

 .להשיג יד� של ילדי�

הפסק פעילותו כאשר לא מתקיימת נוכחות , אל תשאיר מערבל פועל ללא נוכחות אד� •

 .אד�

קי� סובבי� יכולי� לגרו� לפגיעות חל. תשומת לב חייבת להיות בעת טיפול במערבל •

 .בעת מגע

בדוק אי או , חֵזק במידת הצור�, לפני הפעלה המערבל בדוק חלקי� וברגי� חופשיי� •

 .חלקי� פגומי�הימצאות 

 .לפני הפעלה המערבל בדוק בא� כל ההגנות קיימות ומחוזקות למקומ� •

לעובדי� או מלכודות העשויות לגרו� , שמור סביבת המערבל פנוי ממכשולי� •

 .פגיעה בחלקי� סובבי�תו� ולעיתי� , להיתקלויות ונפילות

 .לפני הפעלתו, הצב תמיד את המערבל על קרקע ישרה •

 .הכר את אמצעי התפעול של המערבל לפני הפעלתו •

 .לפני הזזת המערבל ממקומו הפסק את פעילותו •

יחותו התקני בטיחות אלה נועדו לבט". התקני בטיחות"א� פע� אל תנתק או תפרק  •

 .של המפעיל

 .אל תבצע שינויי� לא מאושרי� על ידי היצר� •
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 .אי� להשתמש במערבל כאשר מפסקי ההפעלה אינ� תקיני� •

הוספת , ויסות:  עליו כגו�עבודההפסק והבטח אי הפעלתו של המערבל לפני ביצוע כל  •

 .אמצע מנע כזה ימנע פגיעות בעובדי� מהפעלה מקרית, או שינוי אביזרי�

 .בעת הטיפול" לא שמיש "תשי� תגי, שמור אותו נקי, הירותזמערבל בתחזק את ה •

 .פרט בעת החזקתו על ידי העובד, יהיה נעולהתו� תמיד גלגל סיבוב  •

  

  

   נכו�      � מילוי מערבל הבטו� 

  

  

   לא נכו�      –מילוי מערבל הבטו� 

  

 

  

  220Vמערבל בטו� ע� הנעה חשמלית 

  .מליתוודא תמיד שהמערבל מוארק חש  .1

  .ובדוק אותו,  פחתמפסק/וודא שהחיבור החשמלי של המערבל יהיה דר� ממסר  .2

  .חשמלי בעל שטח חת� מתאי�מארי� יש להקפיד להשתמש בכבל   .3

  :בעת פריסת הכבל המארי�  .4

  בדוק אותו לשלמות ותק� פגמי� במידת הצור�  �   

  אל תניח אותו בשלולית מי�  �   

  פילהה מכשול לנווהנח כ� שלא יה  �   

  .קלהינזהוא יכול ,  בדלתות או בחלונותסייתפוודא שהכבל לא   �   

  . על הכבל החשמליו וודא שכלי רכב לא ייסע�         
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  .תמיד נתק את תקע מהחשמל לפני ביצוע כל פעולת טיפול שהיא על המערבל  .5

לפני הכנסת התקע החשמלי למקור  (off)וודא שמפסק ההפעלה החשמלי במצב חדל   .6

  .חהמת

  

  

  סכנת מעידה מכבל חשמלי

  

  

  

  מערבל בטו� ע� הנעה מכנית מנוע בנזי�

  .מערבל בטו� ע� הנעה מכנית מיועד לתפעול במקומות פתוחי� בלבד  .1

מנועי� אלה . אל תפעיל את המערבל במקומות סגורי� או ע� אוורור לא מספיק  .2

שימה הגור� לפגיעות גז רעיל בנ, ללא ריח או צבע)co (פולטי� גז חד תחמוצת הפחמ�

  .אפילו מוות, בריאותיות חמורות

  .מילוי דלק יעשה רק למנוע קר ושאינו עובד  .3

  .אל תפעיל את מערבל הבטו� א� קיימת נזילת דלק  .4

  .שפ� של דלק או שמ� יש לנקות מיידית  .5

  .אל תחזיק דלק או חומרי� דליקי� אחרי� ליד מערבל הבטו�  .6

יש להמתי� עד , ת לפני ביצוע טיפול כלשהו במערבליש לנתק את הפלג מהמצ  .7

  .התקררות המנוע
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   3פרק 

  

  תחזוקה

 .תחזוקת המערבל תתבצע על ידי אד� שהוכשר לכ� •

 .התחזוקה תתבצע על פי הנחיות היצר� •

 .בתחילת יו� עבודה לפני ההפעלה בדוק את המערבל לשלמות ותקינות •

ל שהוא יש להעביר את המפסק למצב  לפני ביצוע טיפול כ� מערבל ע� הנעה חשמלית  •

 .להוציא את התקע,  ולנתק מהחשמל(OFF)" חדל"

מערבל ע� מנוע בנזי� יש לנתק את הפלג מהמצת לפני ביצוע כל טיפול ולהמתי�  •

 .להתקררות המנוע
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  מקורות
  

1. Central machinery, CEMENT MIXER, Robin engine 

 Assembly and operation instruction Squ 95908 

 http://images.harborfreight.com/manuals/95000-95999/95908.pdf  

 

2.  Central machinery, ELECTIC CEMENT MIXER,  

 Assembly and operation instruction     Squ 96070 

 

3. OSHA Pocket guide.     Worker Safety Series Concrete Manufacturing 

 OSHA 3221-12N 2004 

 

4. Print4Safety ,Safety Instructions, Concrete Mixer – ( 110/230v) 

 L1008, 06/2007 

 http://www.smithshire.com/files/subcats/P4S-L1008.pdf  

 

5. Cement Hazards and Controls Health Risks and Precautions in Using 

 Portland Cement 

 (Part of Construction Safety Magazine, Volume 12, Number 2, Summer 2001) eLCOSH 

 http://www.elcosh.org/en/document/528/d000513/cement-hazards-and-
controls-health-risks-and-precautions-in-using-portland-cement.html  

 

6. OSHA 

 Preventing Skin Problems from Working with Portland Cement 

 http://www.osha.gov/dsg/guidance/cement-guidance.html  

 

7. GILSON MIXERS, by Marshalltown Operations Manual and part list 

 Model: 300ut-pl WS538, 3-2012/Rev.a  

 

8. CANOGA Equipment, Canoga 193-E series Concrete Mixer ( electric)  

 Operator's Manual  Manual Part no. 166135, rev 203, 05.2011 


