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 :المقدمة
توضح هذه المحاضرة المخاطر المحتمل حدوثها أثناء أعمال 

وتركز . الصيانة واإلصالح بالمعدات واآلالت المختلفة

مواصفات األوشا على ضرورة توفير وسائل الحماية الالزمة 

 .لوقاية العاملين من مخاطر اآلالت المختلفة
 :نواع المخاطر المحتملة باآلالت والمعداتأ

مخاطر تتعلق بالمعدة نفسها مثل مخاطر القص وإنبعاث مواد .1

 .خطرة
مخاطر تتعلق بموقع المعدة ، على سبيل المثال مدى ثبات .2

 .المعدة أو قربها من المعدات األخرى
مخاطر تتعلق بنظام العمل المصاحب للمعدة مثل أعمال .3

 .التحميل اليدوى لتزويد المعدة بالمواد الخام
 



 :مصادر الخطر بالمعدات واآلالت 
  Point of Operationنقاط التشغيل .1
-Inنقاط اإللتقاء بين األجزاء الدوارة بالمعدات واآلالت .2

Running Nip Points   Point of Operation 
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 :أنواع اإلصابات الشائعة عند التعامل مع المعدات
 : injuries Cuttingاصابات القطع  .1

مثال على المعدات التى من الممكن أن تسبب حوادث القطع هى 

المناشير بأنواعها وماكينات تشكيل المعادن ، الفريزة 

  .والصاروخ 
 



 : Shearingالقص .2
من الممكن أن تسبب ماكينة تشكيل المعادن قص أى جزء من 

أجزاء جسم اإلنسان فى حالة وقوعه بين طاولة المعدة والسالح 

 .الخاص بها ، كذلك المكابس 



 : Stabbing and Puncturingاصابات اإلختراق والثقب .3
من الممكن حدوث إختراق ألى مكان بجسم الشخص بواسطة 

المواد المتطايرة مثل الشظايا المتطايرة من عجلة الجلخ فى حالة 

إنكسارها أو الدبابيس المتطايرة من الدباسات الكبيرة المستخدمة 

 .بالمصانع كذلك يمكن للمثقاب أن يتسبب فى حدوث ثقب لأليدى
 



 : Impactالصدمات إصابات .4 
تتسبب فيها المعدات المتحركة التى قد تصطدم بالعاملين وتسبب 

إصابات بليغة لهم ، وعلى سبيل المثال األيدى المتحركة ألجهزة 

الروبوت ، أو إنحشار جزء من جسم اإلنسان بين أجزاء متحركة 

 .من المعدة وجزء ثابت
 



 : Entanglementاإلنحشار إصابات .5
يحدث ذلك عند إنحشار جزء من المالبس الفضفاضة أو الشعر 

 .الطويل فى أجزاء المعدة الدوارة مما يسبب إصابات عديدة
 



 : Friction and Abrasionاإلحتكاك والتسلخ .6
عند مالمسة أى جزء من أجزاء الجسم ألى جزء دوار خشن 

مثل عجلة الجلخ أو الصنفرة يحدث نتيجة لهذا اإلحتكاك تسلخات 

 .بالجلد
 



  
 : Crushingالسحق .7

يحدث ذلك عندما ينحشر جزء من أجزاء الجسم بين جزء ثابت وآخر 

متحرك بالمعدة مثل المكابس ، أو بين جزأين متحركين للمعدة مثل الرافعة 

المقص ، أو بين جزء متحرك بالمعدة وبين جدار أو األرضية مثل التقل 

 .واألرضية
 



 Projectiles and Energyالمقذوفات وتطاير الشرر .8
Release : 

فى حالة حدوث إنفجار داخل المعدة يتسبب فى إنبعاث اجزاء من 

المعدة إلى الخارج على شكل مقذوفات مما قد يسبب مخاطر 

كبيرة ، وعلى سبيل المثال فى حالة إنفجار عجلة الجلخ ، كذلك 

 .يمكن أن تنبعث بعض الطاقة الكامنة فى السست واليايات
 



 :اشتراطات السالمة واألمان عند التعامل مع اآلالت والمعدات
تزويد وتدريب العمال على استخدام مهمات الوقـاية الشخصية وحفظها . 1

 ( .مرايل وغيرها -جوانتيات -كمامات) بطريقة سليمة  

إنتبه الي األشياء التي قد تشكل خطوره على األيدي قبل وقوع . 2

 .الحوادث
تـختبر آالت الرفع المستخدمة بالورشة بصفة دورية منتظمة بواسطة . 3

 .مسئولين مـختصين
نقاط )إنتبه الي األشياء و األجسام التي يمكن أن تتسبب في القرص . 4

 (.Pinch pointsالقرص 
والواقيات والحاجبات و معدات ( Push sticks)إستخدم عصى الدفع . 5

 .الحماية األخرى و ال تزيل الواقي أثناء العمل
يـجب االهتمام بنظافـة األرضيات بصفة مستمرة والتأكد من خلوها . 6

تماماً من جميع المخلفات وعدم ترك األسطبة على األرض سواء كانت 

 .نظيفة أو ملوثـة 
 



 .إستخدم الفرش عند تنظيف الحطام و األنقاض. 7
تأكد من أن المعدات و اآلليات تعمل و بحالة جيده قبل و بعد اإلنتهاء من . 8

 .العمل
تأكد من فصل التيار الكهربائي عن اآلالت و المعدات قبل البدء في عملية . 9

 .الصيانة أو النظافة مع إغالق منطقة الصيانة بواسطة قفل أو طبل
ال ترتدي المالبس الفضفاضة والُحلى ذات األطراف المتدلية عند العمل . 10 

 .بالقرب من اآلالت التي بها أجزاء متحركة
حاجبات و قفاذات و واقيات األيدي )إستخدم معدات الحماية الشخصية . 11 

 .التي تناسب العمل الذي تود القيام به( الخ...والسواعد
عند إرتداء القفاذات تأكد من أنها تناسب حجم يديك وتناسب نوعية . 12 

 .  العمل الذي تقوم بأدائه
إختر األدوات و المعدات المصممة للعمل المعيَن والمناسبة له لتحافظ . 13  

معصم اليد مستقيماً لكي تتجنب مشاكل الحركه المتكرره وكثرة   على

 .  اإلستخدام
 .عندالعمل بالمعدات واألجهزة الدوارة يتحتم وجود مرافق للمساعدة. 14

 


