
 اللحام والقطع و األعمال الحارة
 



 : األخطار األولية المتوقعة خالل  فترة اللحام هي
 . صدمة كهربيّة -
 . حروق حرارية -
   . حروق إشعاعية بالجلد والعين -
 .دخان سام  -
 . نيران وإنفجار -
 





  
Chemical Agentsالمواد الكيميائية: 

يمكن التعرض إلستنشاق أكاسيد الزنك فى حالة اللحام فى  -

 . المعادن المطلية بالزنك

 

 :المخاطر الصحية للحام
إستنشاق هذه األبخرة يسبب ما يعرف بحمى أدخنة المعادن لها  -

 .نفس أعراض اإلنفلونزا
حمى ، غثيان ، جفاف فى الحلق ، سعال تستمر هذه األعراض 

 . ساعة وتزول وهكذا 24لمدة 
 
 



 personal) مهمات الوقاية الشخصية 
Protective equipments) 

 . قفازات مقاومة للحرارة. 1
مالبس مقاومة للحرارة للحماية من . 2

 الشرر والمعدن الساخن
 . حذاء سالمة. 3
 .واقى للعين بفلتر حسب نوع اللحام. 4
 



 :اإلحتياطات  العامة 
يجب مأل نموزج إذن العمل الساخن وإستيفاء إحتياطات . 1

 .األمان المطلوبة حسب اإلجراءات
يجب تثبيت مراقب للعمل أثناء عملية اللحام والقطع . 2

 .والتسخين
بوصات  4تأكد بأن سطح المادة التي تعمل عليها ولمسافة . 3

 .غير مطلية بأية مادة
يجب معاينة وفحص مكان العمل والتأكد من عدم سقوط . 4 

الشرر والمواد المنصهرة الناتجة من العملية على مواد سريعة 

 .اإلشتعال أوعلى العاملين
 



عمل شريط أو حاجب أمان حول مكان اللحام لحماية . 5

االَخرين من التعّرض المباشر للموجات الناتجة من  الشرارة 

 الكهربية أثناء اللحام
يتم حفظ الزيوت والشحوم بعيداَ عن أنظمة األوكسجين . 6 

إلخ ...والتأكد من عدم تزييت أو تشحيم بلوفة وعدادات الوصالت

 (نار = أوكسجين + زيت )
يجب توفير المطفأة المناسبة حسب اللحام المستخدم ونوع . 7  

المادة التي يراد لحمها أو قطعها وذلك عند موقع اللحام  طيلة 

 .فترة العملية  
قم بتهوية مكان العمل بصورة مناسبة و عندما يتم اللحام في . 8

منطقة فقيرة األوكسجين يجب إستعمال جهاز التنفّس طيلة الفترة 

حديد )القلفنايز -النحاس األصفر –أوعند قطع  أولحام الزنك 

 . والمواد المطليّة بالرصاص( مطليء بالزنك
 



يجب على العاملين باللحام الكهربي إرتداء الخوذة  الصلدة . 9

جونتيات مناسبة و  -نظارة واقية من لحام –الواقية الموصى بها 

 .أكمام طويلة  حسب قانون السالمة بالشركة
يجب خلو فني اللحام أو مساعديهم من  الوالعة أو . 10  

مصباح البيوتان أثناء أدائهم عملية اللحام أوالقطع و ال تستخدم 

لعملية اشعال مشعل ( القداحة)أعواد الثقاب أو المشعل العادي

 . بل استخدم فقط مشعل القدح الخاص بها، اللحام
يتحتم إيقاف ماكنة  اللحام أو القطع فوراً عند حدوث غبار . 11

) أو تحثث غازات غريبة  أو شم رائحة ثينر أو بوهية نفّاذة 

 .حتى زوال مسببات الخطورة( مؤّشر إلنفجار 
 



ص من مؤخرة صباع اللحام بعيداً وأخذها خارج مكان العمل لختال. 12

في  منطقةاألنقاض المخصصة لها وعدم تركها حول منطقة اللحام لكي ال 

 .تسبب خطورة للعاملين
قم بالتصليح أو االستبدال أذا ، يجب فحص الجهاز قبل االستخدام. 13 

كان ضرورياً يجب صيانة األجهزة ومعدات اللحام وحفظ أجهزتك فى 

 .مكان مأمون ومهيأ
يجب تعليق  لحام الرصاص والخراطيش على مواد الفلزية بعيداً عن . 14

متراً على األقل و تأكد من أن جميع  1.8منطقة اللحام  وذلك على بعد 

 .والساللم، المماشي، أقطاب اللحام ومشاعل اللهب خارج الطوابق
،  األنابيب، أو اشعال للبراميل، قطع، ال تقم بأي عملية لحام. 15 

الخزانات التي من الممكن أن تحتوي على مواد قابلة لالشتعال أو تحتوي 

على مواد غير معروفة من دون الحصول على رخصة من مسؤولك أو 

 .من قسم السالمة والصحة والبيئة
 



افصل الخرطوم من المصدر الرئيسي واخزنه بصورة مناسبة بعد . 16

مثل ( الضيقة)ال تخزن الخراطيم في المناطق المحصورة. كل عمل

 المناطق العديمة التهوية حيث ممكن للغازات أن تتجمع
 


