
 
 والقطع اللحام أعمال فى السالمة

 
Welding, Cutting and Brazing 

 
 
 
 

 ییلھاوتس تسخینھا یتم حیث ، ببعضھا المعادن وصل بھدف اللحام عملیة تستخدم
 ألصليا المعدن قوة في الموصولتین القطعتان تصبح ذلك وبعد ، ببعضھا وربطھا
 األبخرة ، الدخان: تشمل اللحام لعملیات المصاحبة ،والمخاطر منھ أقوي أو

 .الضوئي اإلشعاع ، العالیة الحرارة ، المتطایرة الصلبة المواد ، السامة
 
 

 :القطع/  اللحام أنواع
 

 بالغاز اللحام -1
Gas Welding 

 الكھربائي اللحام -2
Arc Welding 

 باألوكسجین القطع -3
Oxygen & Gas Cutting 

 
 General Requirements:العامة المتطلبات

 
 :الحرائق ومكافحة منع-أ

 
 إبعاد یتم ، العمل مكان من لحامھ المراد الشئ إبعاد إمكانیة عدم حالة في-1
 مكان من) مترا 11( قدم 35 عن تقل ال لمسافة لإلشتعال القابلة المواد جمیع

 .اللحام
 

 إمكانیة عدم الوقت نفس وفي ، لحامھ المراد الشئ إبعاد إمكانیة عدم حالة في-2
 أو ستائر استخدام یتم ، اللحام مكان من عاللإلشت القابلة المواد جمیع إبعاد
 جمیع تغطیة یتم كذلك. اللحام ونواتج والشرر ، الحرارة لعزل مناسبة أغطیة



 لأسف األرضیة ورش لإلشتعال قابلة غیر مواد بواسطة لإلشتعال القابلة المواد
 .المتطایر الشرر إلطفاء بالماء اللحام مكان

 
 الفورى لإلستخدام اللحام مكان قرب المناسبة الحرائق مكافحة معدات توفیر-3

 الحریق مكرات ، المناسبة االطفاء أجھزة( حرائق حدوث حالة في
 

Hose Reels ، .(...... 
 

 الشرر مراقبة األساسیة مھامھ تكون (Fire Watch( للحریق مراقب تعیین-4
 مع) مترا 11( قدم 35 مسافة حدود في اللحام عملیات من والناتج المتطایر
 .إنتھائھ من األقل علي ساعة نصف مرور بعد إال اللحام مكان ترك عدم ضرورة

 
 القابلة الغازات أو الملتھبة المواد من اللحام مكان خلو من التأكد ضرورة-5

 الغازات نسبة قیاس أجھزة بواسطة الالزمة القیاسات بإجراء وذلك لإلشتعال
 .العمل بجو لالشتعال القابلة

 
 بعد إال المستعملة البرامیل في قطع أو لحام أعمال أیة بإجراء السماح عدم-6

ً  تنظیفھا ً  خلوھا من والتأكد تماما  .لإلشتعال القابلة المواد من تماما
 
 
 

 Personal Protection للعاملین الشخصیة الوقایة-ب
 

 الوجھ واقى ، اللحام نظارات( المناسبة والوجھ العین واقیات استخدام ضرورة-1
 وحجم اللحام لنوع مناسب فلتر ذات عدسات استعمال مع) باللحام اصالخ

 .اإللكترود
 

 الطویلة األكمام ذات القطنیة األوفروالت ، للحرارة المقاومة القفازات استعمال-2
 ویغطي البنطلون في ثنیات وجود عدم ضرورة كذلك. جیوب بدون وتكون

 .اقینوالس للذراعین خاصة واغطیة أكمام وھناك. الحذاء
 

 .الجلد من مریلة استعمال یمكن وأیضا مناسب واقى حذاء استعمال-3
 
 



 
 المناسبة والتھویة الصحیة الحمایة-ج

 
 التھویة أو الطبیعیة التھویة من اللحام مكان تھویة تكون أن الممكن من

 .المیكانیكیة
 

 قلت ال اللحام لعملیات المخصص المكان كان إذا كافیة الطبیعیة التھویة تكون-1
 .قدم 16 عن یقل ال المكان ھذا وسقف مربع قدم 10000 عن مساحتھ

 
 كانلم الطبیعیة التھویة كفایة عدم وبالتالي أعاله الشرط توافر عدم حالة في-2

 لیةعم بجوار الموضعیة التھویة مثل ، المیكانیكیة التھویة استخدام یتم اللحام
 يإل كبیرة بسرعة اللحام عملیات نم المتولدة األبخرة بسحب تقوم حیث اللحام
 نیكو بحیث العمل مكان ھواء لتغییر شفاطات استخدام یمكن كذلك. خاص فلتر

 .بالساعة مرة 20 حدود في
 
 
 

 العالیة الحراریة الوطأة ذات لألماكن العمل تصریح-د
 

Hot Work Permit 
 

 وذلك) ةالسالم شروط جمیع توافر من التأكد بعد( التصریح ھذا عمل ضرورة
 .لحام أعمال مباشرة قبل

 
 
 
 
▪ 
 بالغاز اللحام

Gas welding 
 

 المشعل من الناتجة الحرارة بواسطة المعادن لحام یتم
(Torch) 

 یناألسیتل مع األوكسجین بمزج المشعل یقوم حیث أسیتلین باألوكسى الخاص



 .المعادن لحام عملیات في یستخدم الناتج واللھب ، وإشعالھما معینة بنسبة
 

 إسطوانة في األوكسجین یكون ، أسیتلین باألوكسي اللحام عملیات في•
 ةعالی ضغوط تحت الغازین ھذین لوجود ونظرا ، أخري إسطوانة في واألسیتلین
 األوكسجین توصیل ویتم ، إسطوانة كل علي للضغط منظمات استخدام یتم

 لون یكون بحیث خراطیم بواسطة المشعل إلي اتاإلسطوان من واألسیتلین
 خلط ذلك بعد ویتم) أحمر( األسیتلین خرطوم ولون) أخضر( األكسجین خرطوم

 المشعل مقدمة بواسطة كذلك المشعل بواسطة وإشعالھما الغازین
(Torch Tip). 

 
 تحت المربعة البوصة علي رطل 15 عن األسیتلین لغاز التشغیل ضغط یزید ال•

 الضغوط في مستقر غیر األسیتلین غاز یكون حیث ، الظروف من ظرف أي
 إنفجار لحدوث یؤدي تحلل لھ یحدث وقد المربعة البوصة علي رطل 15 من أعلي

 .كبیر
 

 یناألسیتل تخزین یتم ، اإلنفجارات حدوث وبالتالي التحلل ھذا حدوث ولتالفي•
 ومالكالسی یلیكاتس مادة من حشو بھا یوجد خاصة إسطوانات في سائلة حالة في

 حجمھ ضعف 400 إمتصاص خواصھ من الذي األسیتون مثل مذیبة مادة كذلك
 .فھرنھایت درجة 76 حرارة درجة عند األسیتلین من

 
 إسطوانات من قدم 20 عن تقل ال مسافة علي االكسجین إسطوانات تخزین یتم•

 ویتحمل قدم 5 عن یقل ال ارتفاعھ حاجز استخدام مع, لإلشتعال القابلة الغازات
 .ساعة نصف عن تقل ال لمدة الحریق

 
 

 الكھربائي اللحام ▪
 

ARC Welding and Cutting 
 

 عوتجمی إلذابة الكھربائي التیار من الناتجة الحرارة الكھربائي اللحام یستخدم
 .ببعضھا المعدن أجزاء

 
 باألرض اللحام لماكینة الخارجي الجسم توصیل یجب•

Earthing 



 .لحامھ المراد بالمعدن أو اللحام بطاولة األرضي ملقط بتوصیل ذلك ویتم ،
 

 واقیات الخصوص وجھ وعلي المناسبة الشخصیة الوقایة معدات استخدام یتم•
 .اإللكترود قطر وحسب الخاصة بفالتر عدسات ذات العین

 
 :اإلعتبار فى التالیة المتطلبات أخذ یجب ، اللحام ماكینة توصیل عند•

 
 .باألرض للماكینة الخارجي مالجس توصیل-1

 التحا في لإلستعمال اللحام ماكینة من بالقرب للكھرباء قاطع مفتاح توصیل-2
 .الطوارئ

 فیوز كھربائي قاطع وجود-3
(Fuse) للتیار قاطع أو 

(Circuit Breaker. 
 

 ن األخطار التيالتطور التكنولوجي الذي یشھده العالم الیوم وما صاحبھ من تطور الصناعات أفرز الكثیر م
ینبغي على األنسان معرفتھا وأخذ الحذر والحیطة من الوقوع في مسبباتھا. ولیس ھناك من یتمنى أن 

یصاب بحادث یفقده التمتع بما مّن هللا بھ علیھ من صحة وعافیة وسالمة أعضاء، فقد یصاب بسبب قلة 
فترات طویلة قد تصل الى السنوات. وأماكن االھتمام أو األھمال ولو للحظات قلیلة وھي كافیھ لجعلھ یتألم ل

العمل من ورش ومصانع ومختبرات تعتبر بیئات غیر طبیعیھ من حیث درجات الحرارة العالیة واآلالت 
الدواره، واآلجھزة الحساسة والتفاعالت السریعة، والمواد السامة وما الى ذلك. وھي كذلك مجمع للغازات 

 .والسوائل والمواد الصلبة
ة مسؤولیة كل فرد في موقع عملھ ومرتبطة بعالقتھ مع من حولھ كاالشخاص واآلالت واألدوات والسالم

والمواد وطرق التشغیل وغیرھا. فالسالمة مجموعة من األجراءات الھادفة الى منع وقوع الحوادث 
السالمة ھو وإصابات العمل، وھي التقل عن أھمیة االنتاج وجودتھ والتكالیف المتعلقة بھ. إذن فالھدف من 

إنتاج من دون حوادث وإصابات. فقد أصبحت السالمة أنظمة وقوانین یجب على العاملین معرفتھا كما یجب 
على األدارة تطبیقھا وعدم السماح للعاملین بتجاوزھا ، كما یجب أن یكون ھناك تدریب وإشراف صحیح 

لوفیات التي تحدث للعمال في بیئات للعاملین على ھذه األنظمھ حتى یمكن تالفي العدید من األصابات وا
العمل المختلفة، ونقدم لك عزیزي المتصفح بعض المخاطر التي قد یتعرض لھا العاملون واحتیاطات 
السالمة الواجب اتباعھا واالسس العلمیة التي یجب مراعاتھا لضمان سالمة وصحة العاملین في كافة 

 .مل وطرق الوقایة منھاالمجاالت، وسوف نقوم بعرض موجز لمخاطر بیئة الع
  أوالً : المخاطر الفیزیائیة

ھي تلك المخاطر التي یتعرض لھا العاملون نتیجة التعرض لمؤثرات غیر مالئمة مثل الحرارة الزائدة أو 
الرطوبة أو البرودة الزائدة أو اإلضاءة غیر المناسبة أو الضوضاء أو التعرض لزیادة أو نقص في الضغط 

 0إلى حدوث أضرار صحیة مختلفة للعمال الجوى والتي تؤدى 
 الحرارة -1

ویقصد بھا االرتفاع في درجة الحرارة المحیطة باإلنسان عن الحد الذي ال یحتملھ مما یعرضھ لمخاطر 
عدیدة قد تكون الوفاة مرحلتھا األخیرة ، وتقاس كمیة الحرارة بوحدة تسمى الكالورى أو السعر وھى كمیة 

 0درجة حرارة كیلو جرام من المادة درجة مئویة واحدة الحرارة الالزمة لرفع 
 -: األعمال التي یتعرض فیھا العمال للتأثیرات الضارة للحرارة ھي

 0العمل في العراء تحت تأثیر حرارة الشمس  -
 0العمل تحت سطح األرض بالمناجم واألنفاق  -



ابك في صھر المعادن وفى عملیات العمل بجوار األفران والمواقد مثل صناعة الحدید والصلب والمس -
 0تقطیر البترول وفى صناعة األسمدة 

 0العمل بجوار الغالیات وأمام األفران والمخابز  -
 :األضرار التي یتعرض لھا العمال عند تعرضھم لدرجات الحرارة العالیة

وزیادة اضطرابات نفسیة وعصبیة وشعـور بالضیق ویظھر ذلك في صورة زیادة األخطاء في العمل  -
 0احتماالت حدوث اإلصابة ونقص القدرة على التركیز في العمل 

 0الشعور بالتعب واإلرھاق  -
 0تقلصات في العضالت اإلرادیة في الساقین وجدار البطن  -

اإلجھاد الحراري وسبب تمدد األوعیة الدمویة بالجلد واندفاع الدم ألیھا وزیادة عدد ضربات القلب ،  -
 0الدوخة ، الصداع ، القيء ثم اإلغماء 

ضربة الشمس وتنشأ من التعرض لدرجات عالیة مع ارتفاع نسبة الرطوبة مما یعطل الجسم عن التخلص  -
دید والزغللة ثم تبدأ درجة حرارة الجسم في االرتفاع ویلي ذلك من حرارتھ ویشعر المصاب بالصداع الش

 0التشنجات العصبیة وفقد الوعي وإذا لم یسعف المصاب بالعالج تحدث الوفاة 
 0التھابات الجلد والعیون ویحدث ذلك نتیجة التعرض المزمن للحرارة العالیة  -

 : طرق الوقایة
 0ة العالیة حمایة العاملین من التعرض لدرجات الحرار -

 0أبعاد العاملین المصابین بأمراض القلب والكلى عن العمل في األماكن التي ترتفـع بھا درجة الحرارة  -
عمل نظام لتبادل العاملین الذین یتعرضون للحرارة في أماكن عملھم فمثالً تعمل مجموعة أمام األفران ثم  -

 0فران وبذلك نقلل معدل التعرض للحرارة تنقل للعمل داخل الورش وتعمل مجموعة الورش أمام األ
 0استخدام مھمات الوقایة الشخصیة للعمال للوقایة من الحرارة العالیة  -

تقدیم كمیات كبیرة من السوائل واألقراص التي تحتوى على أمالح معدنیة لتعویض ما یفقده الجسم من  -
 0سوائل وأمالح نتیجة التعرض للحرارة 

 0ي ودوري على العاملین المعرضین للحرارة العالیة عمل كشف طبي ابتدائ -
 0نقل المصاب إلى مكان بارد وعمل اإلسعافات األولیة لھ في حالة ضربة الشمس  -

 البرودة -2
ویقصد بھا االنخفاض في درجة الحرارة إلى الحد الذي یؤثر على اإلنسان الموجود في بیئة العمل ویعرضھ 

 0بالشكل المطلوب ویتعرض لمخاطر قد تكون نھایتھا الوفاة لعدم القیام بوظائفھ الحیویة 
 -: األعمال التي یتعرض فیھا العمال للتأثیرات الضارة للبرودة ھي

 العمل داخل الثالجات ومصانع الثلج واألیس كریم وغیرھا من األماكن الباردة -
 0األماكن الباردة مثل القطب الشمالي  -

 : عند تعرضھم لدرجات من البرودة العالیة األعراض التي یتعرض لھا العمال
 0شحوب اللون وتأثیرات ضارة على األصابع واالطراف -

 0اضطراب في الدورة الدمویة وھبوط حاد في القلب  -
 : طرق الوقایة

 أبعاد العمال المرضى المصابین بأمراض القلب عن العمل في األماكن الباردة -
 0درجة حرارة الجسم إعطاء العمال لسوائل دافئة لرفع  -

 0ارتداء المالبس الواقیة من البرودة  -
 0نقل المصاب إلى مكان دافئ وعمل اإلسعافات األولیة لھ  -

 اإلضاءة -3
 0ویقصد بھا الزیادة أو النقص في شدة اإلضاءة عن الحد المطلوب بما یؤثر على سالمة العین 

 : األعمال التي یتعرض فیھا العمال لضعف اإلضاءة
 0عمال المناجم واألنفاق والعمل تحت سطح األرض  -
 0عمال التحمیض في معامل التصویر واألشعة وغیرھا -

 : األعمال التي یتعرض فیھا العمال لشدة اإلضاءة
 0التعرض للوھج أثناء عملیات القطع واللحام  -

 بب شدة إضاءة كامیراتالتعرض لإلضاءة المبھرة كما یحدث للعاملین في قاعات السینما والتلفزیون بس -



 0التصویر 
 األضرار التي یتعرض لھا العمال عند تعرضھم لإلضاءة الغیر مناسبة

 0ضعف شدة اإلبصار  -
 0عتامة عدسة العین ( الكاتراكتا ) -

  : طرق الوقایة
 توفیر اإلضاءة المناسبة لنوع العمل الذي تجرى مزاولتھ سواء كانت إضاءة طبیعیة أو صناعیة ویراعى -

فى ذلك أن یكون توزیع المنافذ والمناور وفتحات اإلضاءة الطبیعیة تسمح بتوزیع الضوء توزیعاً متجانساً 
منتظماً على أماكن العمل ویكون زجاجھا نظیفاً من الداخل والخارج بصفة دائمة وإال یكون محجوباً بأي 

 0عائق 
متجانسة وأن تتخذ الوسائل المناسبة  مراعاة أن تضمن مصـادر الضوء الطبیعیة أو الصناعیة إضاءة -

 0لتجنب الوھج المنتشر والضوء المنعكس 
 .ارتداء مھمات الوقایة الشخصیة مثل النظارات الخاصة بأعمال اللحام والقطع -

  0استخدام ألوان الدھانات المناسبة التي توفر اإلضاءة المناسبة  -
 الضوضاء -4

یقصد بھا الخلیط المتنافر من األصوات والذي ینتشر في جو العمل أو في الشارع العام حیث یؤثر عل نشاط 
العمال فتنقص من إنتاجھم فضالً عما تحدثھ لھم عل المدى الطویل من ضعف تدریجي فى قوة السمع ربما 

 0انتھى إلى الصمم الكامل الذي ال عود فیھ 
 -: أنواع الضوضاء

 ( تمرة ( آالت الغزل والنسیجضوضاء مس -
 (ضوضاء متقطعة ( أصوات المطارق واالنفجارات -

 ( الضوضاء الطرقیة ( االصدامات واالرتطامات المتتالیة -
 ( الضوضاء البیضاء ( انطالق البخار من الغالیات -

 األعمال التي یتعرض فیھا العمال للتأثیرات الضارة للضوضاء
 0یات الحدادة والسمكرة صناعة الغزل والنسیج وعمل -

 0عملیات الطحن والغربلة لتنقیة المعادن واالحجار -
 0العمل بالمطارات عند أماكن ھبوط وصعود الطائرات -

 0اختبارات اآلالت المحركة في صناعة السیارات والدیزل -
  األضرار التي یتعرض لھا العمال نتیجة التعرض للضوضاء

 0اطب والشعور بالضیق والعصبیة ونقص القدرة على التركیزتأثیرات غیر سمعیة صعوبة التخ -
 :تأثیرات سمعیة وھى تصیب الجھاز السمعي وتؤدى إلى الصمم وتنقسم إلى نوعین -

 . تأثیرات سمعیة مؤقتة: وھى تؤثر على قوة السمع ولكنھا تزول بمجرد انتھاء التعرض
 0ا الحسیة ویصاب اإلنسان بالصمم المھني تأثیرات سمعیة مستدیمة : وھى تحـدث نتیجة لتحلل الخالی
  : طرق الوقایة

 0منع الضوضاء من مصدرھا عن طریق تحسین تصمیم الماكینات واألجھزة  -
استبدال بعض العملیات التي یصدر عنھا ضوضاء بأخرى غیر محدثة للضوضاء مثل اللحام بالقوس  -

 0لحام بالطرق ( البرشام ) الكھربائي أو بلھب األكسجین واالستیلین محل عملیات ال
 0عزل العملیات التي یصدر عنھا الضوضاء بواسطة الحوائط العازلة  -

 0تقلیل مدة تعرض العمال للضوضاء  -
 0تقلیل الذبذبات بتركیب الماكینات على قواعد ماصة أو عازلة للصوت  -

غیر المباشرة أو الضوضاء  استخدام المواد الماصة للصوت في األسقف والجدران لإلقالل من الضوضاء -
 0المنعكسة 

 0زیادة المسافة بین العامل ومصدر الضوضاء  -
عمل الكشف الطبي االبتدائي والدوري على العاملین المعرضین للضوضاء لتحدید مستوى السمع لدیھم  -

 0عند بدء العمل واستبعاد من لدیھم عیوب سمعیة من العمل في األماكن المعرضة للضوضاء 
الخوذات التي تغضي  -سماعات األذن  -خدام مھمات الوقایة الشخصیة للعمال مثل ( سدادات األذن است -

 0الرأس واألذنین )



 الضغط الجوي -5
یقصد بھ التغیر في الضغط الواقع على جسم اإلنسان نتیجة التواجد في أجواء معینة أو نتیجة القیام بأعمال 

 0ل الغطس أو الطیرانمعینة مثل العمل داخل األنفاق أو أعما
 األعمال التي یتعرض فیھا العمال الختالفات في الضغط

 0عند االرتفاع إلى طبقات الجو العلیا داخل الطائرات  -
 0عند القیام بأعمال حفر الخنادق واألنفاق إلى أعماق كبیرة -

 0عند القیام بأعمال الغطس إلى أعماق كبیرة  -
 : طرق الوقایة

غط عن طریق الصعود التدریجي للعامل من الخنادق واألنفاق إلى غرف مكیفة الضغط تقلیل تأثیر الض -
 0ویبقى العامل بھا مدداً تطول كلما قل الضغط حتى یصل إلى الضغط الجوى العادي 

 الرطوبة -6
قد تكون الرطوبة عامل أساسي في بعض الصناعات مثل الغزل والنسیج وقد تنتج من بعض العملیات 

وتحدث الرطوبة الزائدة أمراضاً تنفسیة  0ثل الصباغة والدباغة وغیرھا حیث تكثر السوائلالصناعیة م
 0وروماتزمیة وآالماً عصبیة وذلك نتیجة زیادة رطوبة الجو أو من بلل الجسم أو المالبس 

 : طرق الوقایة
 0بالنسبة لرطوبة الجو یتم التأكد أن نسبتھا فى الجو ال تتعدى الحدود التي تستلزمھا الصناعـة  -

بالنسبة للرطوبة الناشئة عن البلل یتم التخلص منھا عن طریق التخلص من السوائل وكذلك یمكن تقلیل  -
ذلك األحذیة المصنوعة من ضررھا بتزوید العمال بالمالبس غیر النفاذة للسوائل كالقفازات والمالبس وك

  المطاط
  یجب توفیر التھویة المناسبة داخل أماكن العمل سواء كانت طبیعیة أو صناعیة -

 التھویة -7
 . یجب توفیر التھویة المناسبة داخل أماكن العمل سواء كانت طبیعیة أو صناعیة -

 اإلشعاعات -8
 0أو ذریة ) ھي نوع من أنواع الطاقة ( حراریة أو ضوئیة أو كھربیة 

اإلشعاعات الحراریة : التي تصدر عن الشمس والنار والمعادن المنصھرة وتسبب أذئ للعین وتسبب تلف  -
 0في بلورتھا فتعتم وتحجب األبصار 

اإلشعاعات فوق الضوئیة : والتي تعرف باألشعة فوق البنفسجیة والتي تنتج عن الشمس وبعض  -
طھر كما تستخدم في الصناعة لتعقیم المیاه أو المواد الغذائیة المصابیح الكھربیة وھذه لھا تأثیر م

 0المحفوظة 
اإلشعاعات الذریة : وھى ثالثة أنواع تتفاوت في قوة نفاذھا واختراقھا لجسم اإلنسان وتسبب التھابات  -

اء البیضجسیمة بالیدین واألصابع وتآكل األظافر والعظام والمفاصل كما تؤدى إلى قلة كرات الدم الحمراء و
 وقد تؤدى إلى نشاط نخاع العظام في إنتاج الكرت البیضاء إلى الحد الذي یعتبر سرطاناً بالدم

 : طرق الوقایة
 .الفحص الطبي الدوري الشھري للعمال المعرضین لھذه اإلشعاعات -

 0التخزین والنقل والتشغیل للمواد المشعة في إطار قواعد خاصة للسالمة  -
 0مخاطر األشعة وكیفیة الوقایة منھا وارتداء أجھزة الوقایة الشخصیةتوعیة العاملین ب -

  (االشتراطات الواجب توافرھا لوقایة العاملین من أضرار المخاطر الفیزیائیة (الطبیعیة
یجب توفیر وسائل السالمة والصحة المھنیة في أماكن العمل بما یكفـل وقایة العاملین من المخاطر  -1

ا یؤثر على سالمة العامـل وصحتھ نتیجة تعرضھ لعوامل خطر أو ضرر طبیعي من الطبیعیة وھى كل م
حرارة أو رطوبة وتھویة وإضاءة وضوضاء واھتزازات وإشعاعات وتغیرات الضغط الجوى وجعلھا ضمن 

 0الحدود المسموح بھا والموضحة بالجداول المرفقة 
بیئة العمل تبعاً لنوع النشاط المزاول وإجراء یجب توفیر أجھزة قیاس المخاطر الطبیعیة الموجودة فى  -2

 0القیاسات الدوریة الالزمة وتسجیلھا ومقارنتھا بصفة دوریة للتأكد من أنھا في الحدود المسموح بھا 
یجب أجراء الفحص الطبي االبتدائي على كل عامل یلتحق بعمل یعرضھ للمخاطر الطبیعیة الكتشاف أي  -3

تؤثر على العامـل بشدة عند تعرضھ لنوع المؤثر ویحتفظ بنتیجة الكشف حالة مرضیة ظاھرة أو كامنة 
 0الطبي بملف العامل لمقارنتھا بنتائج الفحوص الطبیة التالیة 



یجب إجراء الفص الطبي الدوري على العاملین المعرضین للمخاطر الطبیعیة الكتشاف أي مرض مھني  -4
 0لیاقة لعمال الطبیة للعمل مبكراً نتیجة التعرض لھا وللتأكد من استمرار 

یجب توفیر مھمات الوقایة الشخصیة للعمال المعرضین للمخاطـر الطبیعیة والتي تتناسب مع طبیعة  -5
 0العمل الذي یقومون بھ وان تكون مطابقة للمواصفات 

 0یجب توعیة العاملین بالمخاطر الموجودة فى بیئة العمل وكیفیة الوقایة منھا -6
الحرارة المرتفعة داخل أماكن العمل وان تتناسب درجة الحرارة مع طبیعة العمل ومقدار تجنب درجات  -7

 0الجھد المبذول في أدائھ مقاسھ بالترمومتر المبلل األسود 
 0 80یجب أن ال تزید درجة الرطوبة النسبیة داخل أماكن العمل على %  -8

العمل في الثالجات أو في العراء في  یجب عند تعرض العاملین النخفاض في درجات الحرارة مثل -9
المناطق الباردة أن یتم استخدام مھمات الوقایة الشخصیة بحیث یغطى كافة أجزاء الجسم وكذلك توفیر 

 0أماكن مزودة بالتدفئة المناسبة 
یجب أن تكون التھویة داخل أماكن العمل كافیة ومناسبة سواء كانت طبیعیة أو صناعیة ویجب اتخاذ  -10
تیاطات الكفیلة لوقایة العاملین التي تستدعى طبیعة عملھم التعـرض لزیادة أو نقص فى الضغط الجوى االح

0 
یجب توفیر اإلضاءة المناسبة لطبیعة العمل المزاول سواء كانت طبیعیة أو صناعیة ویسترشد  -11

 0بمستویات اإلضاءة المأمونة الموضحة بالجدول المرفق 
الكفیلة بمنع أو تقلیل الضوضاء واالھتزازات ذات الخطورة على صحة  یجب توفیر االحتیاطات -12

 0العاملین بحیث ال تزید شدة الضوضاء ومدة التعـرض لھا عن المستویات الموضحة بالجدول المرفق 
یجب توفیر االحتیاطات الكفیلة بحمایة العاملین من مخاطر المواد المشعة واإلشعاعات المؤینة وتوفیر  -13

 0قیاس اإلشعاعات المؤینة كالفالم الحساسة ویسترشد بالحدود المأمونة الموضحة بالجدول المرفق وسائل 
  ثانیاً : المخاطر الھندسیة

 یتسبب في حدوث حریق1
 
 

 مخاطر الكھرباء -
تعتبر الكھرباء من أھم مصادر الطاقة والقوى المحركة وتستخدم في معظم أوجھ الحیاة ولكن على الرغم 
من الفوائد الكثیرة للكھرباء إال إنھا لھا بعض المخاطر على اإلنسان والمواد إذا لم یتم استخدامھا حسب 

تھاون في اتخاذ احتیاطات  األصول الفنیة السلیمة وحسب تعلیمات السالمة الخاصة بھا ، حیث أن أي
 . اآلمان والسالمة الخاصة بالكھرباء قد یؤدى إلى حوادث جسیمة لألفراد وللمنشآت
 -: وقبل أن نشیر إلى المخاطر الكھربائیة یجب أن نعلم أن ھناك نوعان من الكھرباء ھما

 ( الكھرباء التیاریة ( الدینامیكیة -1
والبطاریات بأنواعھا المختلفة في صورة تیار كھربائي متغیر ( وھي التي تنتج عن المولدات الكھربائیة 

 . متردد ) أو تیار مستمر ، ویسري التیار الكھربائي في مسالك محددة كاألسالك والكابالت
  الكھرباء االستاتیكیة -2

وھي التي تنشأ عن احتكاك جسمین غیر موصلین للكھرباء أو جسم موصل ,آخر غیر موصل ، وتتولد على 
كل شحنات مختلفة تتجمع على أسطح ھذه األجسام ومن أمثلة المعدات والتجھیزات التي تتولد فیھا ھذا ش

النوع من الكھرباء ھي السیور الناقلة للحركة والسیور المتحركة والخالطات الكھربائیة في مجاالت صناعة 
والتفریغ للمواد البترولیة  البویات وأحبار الطباعة وحركة بعض السوائل داخل المواسیر وأثناء الشحن

 . واحتكاك بعض أنواع المالبس المصنوعة من الخیوط الصناعیة بجسم اإلنسان
 :تنقسم المخاطر الكھربائیة حسب تأثیرھا إلى قسمین أساسین

 : مخاطر تؤثر على اإلنسان -1
 لبعض أجزاء من مبنىنتیجة مالمستھ ألجزاء حاملة للتیار الكھربائي أثناء وقوفھ فوق األرض أو مالمستھ 

 : وحینئذ یكمل الدائرة الكھربائیة ویسرى فیھ التیار الكھربائي وینتج عن ذلك ما یلي
صدمات كھربائیة : قد تؤدي للوفاة وتختلف شدة الصدمة التي یتعرض لھا اإلنسان علي عدة عوامل  -أ

 :منھا
  .(ن التیار المتغیرشدة ونوع التیار المار بالجسم (فالتیار المستمر أقل تأثیراً م -



 . مدة سریان التیار في الجسم ، فكلما زادت مـدة سریان التیار في الجسم زاد تأثیره الضار -
  0العضو الذي یسرى فیھ التیار فالجھاز العصبي والقلب اكثر األعضاء تأثراً بالكھرباء  -

  .د الرطبفالجلد الجاف أكثر مقاومة لإلصابة بالكھرباء من الجل -حالة الجلد  -
 . مدى مقاومة الشخص لتأثیر الكھرباء -

حروق : تختلف شدتھا من حروق بسیطة تنشأ عن تیارات ضعیفة إلى حروق شدیدة تنشأ عن تیارات  -ب
 . ذات ضغط عالي والتي تؤدي إلى تدمیر لمعظم طبقات الجلد

تیجة لدخول أو سریان التیار انبھار العین : ینتج عن الصدمة الكھربائیة فتحدث عتامة في العدسة كن -ج
 . وینتج عن تعرض العین للومیض الكھربائي التھابات كما یحدث لعامل اللحام بالكھرباء –المباشر 

 : مخاطر تؤثر على المنشآت والمواد -2
وفي ھذه الحالة قد تحدث انفجارات وحرائق أو تلف بالمعدات بسبب سوء استخدام الكھرباء ولقد دلت 

  ى أن أسباب الحوادث الناجمة عن استعمال الكھرباء تنحصر فیما یلياإلحصائیات عل
 0التحمیل الزائد ، قصور الدائرة  -

 0استعمال معدات أو مھمات كھربائیة تالفة  -
 0سوء االستعمال للمعدات والمھمات الكھربائیة  -

 0لمس أجزاء مكھربة  -
 0عدم توصیل األجھزة والمعدات باألرضي  -

  من المخاطر الكھربائیة طرق الوقایة
یجب عند تركیب األسالك الكھربائیة ألغراض اإلنارة أن تكون في مواسیر معزولة من الداخـــل وال  -1

 0یجوز تركھا مكشوفة حتى ال تتسرب إلیھا الرطوبة أو تؤثر فیھا الحرارة وتؤدى إلى قصر كھربائي 
مسامیر لتقریبھ من الحوائط وألغراض التقصیر یقطع یجب أال یعقد السلك المدلى لتقصیره أو یدق علیھ  -2

 0السلك حسب المقاس المطلوب 
یجب أن تكون األسالك والكابالت المستخدمة في التوصیالت الكھربائیة مناسبة للتیار المار بھا وتوصیل  -3

 . الھیاكل المعدنیة لألجھزة الكھربائیة باألرض
عن حده وعند مالحظة أي سخونة في المفاتیح أو یجب عدم تحمیل أي مقبس كھربائي زیادة  -4

التوصیالت الكھربائیة إبالغ الكھربائي المختص لعمل الالزم ویجب عدم القیام بأي أعمال توصیالت 
 . كھربائیة أو إصالحات إال بمعرفة المختصین في مجال الكھرباء

 . نات فور تولدھاتوصیل األجھزة والمعدات بمجمع ارضي استاتیكى مناسب لتفریغ آي شح -5
یجب أن تكون األسالك والكابالت المستخدمة في التوصیالت الكھربائیة مناسبة للتیار المار بھا وتوصیل  -6

 . الھیاكل المعدنیة لألجھزة الكھربائیة باألرض
یجب عدم تحمیل أي مقبس كھربائي زیادة عن حده وعند مالحظة أي سخونة في المفاتیح أو  -7

ربائیة إبالغ الكھربائي المختص لعمل الالزم ویجب عدم القیام بأي أعمال توصیالت التوصیالت الكھ
 . كھربائیة أو إصالحات إال بمعرفة المختصین في مجال الكھرباء

عند تركیب أي أجھزة كھربائیة كالمحوالت أو الموتورات أو المفاتیح الكھربائیة أو التابلوھات  -8
 . كون ھذه األجھزة في حالة آمنة كذلكالكھربائیة في أي مكان یجب أن ت

 0یجب منع أي احتمال للمس المفاجئ للموصالت الحاملة للتیار  -9
یجب وضع األجھزة الكھربائیة في أقل مساحة ممكنة أو في حجرة خاصة بھا, وإذا وضعت في العراء  -10

  .فیجب تسویرھا بالحواجز الواقیة لمنع االقتراب منھا
یجب وضع تعلیمات تحذیریة بجانب األجھزة والموصالت الحاملة للتیار الكھربائي تبین مقدار الفولت  -11

ویجب أن تكون ھذه التعلیمات  0المار بھذه األجھزة خاصة في األجھزة التي تحمل تیار ذي ضـغط عالي 
 0واضحة بحیث یسھل قراءتھا بسھولة 

لصیانة لألجھزة الكھربائیة عماالً فنیین ویجب أن ال تجرى أیة یجب أن یكون القائمین على أعمال ا -12
إصالحات أو تركیبات في األجھزة الكھربائیة أال بعد التأكد من عدم مرور التیار الكھربائي فیھا وتوصیلھا 

 0ویجب استخدام مھمات الوقایة الشخصیة المناسبة  0باألرض 
ة وعند اكتشاف أي عطب أو آیة مخاطر یجرى إصالح یجب أجراء صیانة دوریة لألجھزة الكھربائی -14

  0العطب وإزالة أسباب المخاطر فوراً 
یجب عدم تعریض األسالك الكھربائیة المغطاة بالمطاط أو البالستیك للشمس أو الحرارة حتى ال یتلف  -15



 0المطاط إذا تعرض لھا لمدة طویلة 
األسالك في االحتفاالت أو بغرض الزینة حتى ال یجب عدم لصق األوراق الملونة أو األشرطة على  -16

 0تكون سبباً فى التقاط النار من آي شرر یحدث أو نتیجة مالمستھا لمصباح ساخن 
یجب أن یراعى فى وضع صنادیق األكباس ( المصھرات ) ولوحات التوزیع المفاتیح الكھربائیة أن  -17

 0مواد أو غازات قابلة لالشتعال  تكون خارج الغرف التي تحتوى على أبخرة أو أتربة أو
یجب تخصیص صندوق أكباس ( مصھرات ) لكل مجموعة من التوصیالت وسكین لقطع التیار في  -18

الحاالت االضطراریة ویجب استخدام الفاصل الكھربائي األتوماتیكي ( سركت بریكر ) وذلك لفصل الكھرباء 
 . في حالة حدوث تماس كھربائي

فاتیح المستخدمة داخل مخازن المواد الكیمیائیة من النوع المعزول الممیت للشرر یجب أن تكون الم -19
 0المخصص لھذا الغرض 

یجب قطع التیار الكھربائي عن جمیع المنشآت في حالة إخالئھا كالورش والمخازن بعد انتھاء الدوام  -20
 . ي عن المنزلوعند مغادرة المنزل لمدة طویلة كالسفر مثالً یجب فصل التیار الكھربائ

یمنع منعاً باتاً ربط أو تثبیت ( الدوایات ) أو المفاتیح الكھربائیة في الحوائط واألسقف أو أي مادة  -21
موصلة للتیار مباشرة الن ھناك احتمال قوى دائماً أن تكون األسالك الموجودة خلف ھذه الدوایات أو 

 ھا ماس كھربائيالمفایتح غیر معزولة جید فتتعرض للرطـــوبة وینجم عن
 
 
 

  المخاطر المیكانیكیة -
یعتبر من المخاطر المیكانیكیة كل ما یتعرض لھ العنصر البشرى في مكان العمل من االصطدام أو االتصال 

فالعامل الذي یسقط على األرض یكون في 0بین جسمھ وبین جسم صلب ویكون ذلك أثناء حركة أحدھما 
ایش المتناثر من المخرطة أو المثقاب والذي كثیراً ما یسبب أصابھ حركة بینما األرض ثابتة ، كذلك الر

العامل ویمكن أن یكون اتصال جزء من جسم العامل بجزء متحرك سبباً مباشراً لإلصابة كإدخال األصابع 
بین التروس أو اتصال مالبس العامل بجزء دائر في اآلالت كأعمدة المحاور والحدافات فینجذب العامل إلى 

 0وتحدث اإلصابة  اآللة
 -: ویمكن حصر الحركات المیكانیكیة في ثالث أشكال ھي

 . الحركة الدائریة -1
 .الحركة االنزالقیة أو الترددیة -2

 . نقط تداخل الحركة -3
  طرق الوقایة من المخاطر المیكانیكیة

تة أو متحركة حسب یجب أن تحتوى اآلالت على وسائل الوقایة المناسبة مثل الحواجز المختلفة سواء ثاب
  طبیعة اآللة ویجب أن تتوفر بھذه الحواجز الشروط التالیة

 . أن توفر الوقایة الكاملة من الخطر المخصصة لتالفیھ -
 0أن تحول دون وصول العامل أو جزء من جسمھ إلى منطقة الخطر  -

 0أن ال تكون سبباً في تعطیل اإلنتاج  -
 0أدیة عملھ أن ال تؤدى إلى عرقلة العامل عن ت -

 0أن تقاوم الصدأ والحریق وأن تكون صیانتھا بسیطة  -
 0أال یتسبب عنھا حوادث أثناء العمل  -

 -: لتجنب وقوع الحوادث واإلصابات من اآلالت والعدد الیدویة یجب أتباع ما یلي
 0توفیر العدد الضروریة للعمل واستخدام كل أداة في العملیة المخصصة لھا  -

 . ى العدد واآلالت الیدویة قبل استخدامھا والتأكد من صالحیتھا قبل االستخدامالتفتیش عل -
 0تدریب العمال على الطرق الصحیحة والمأمونة في استخدام العدد واآلالت الیدویة  -

 0إعداد دوالیب وارفف ولوحات مناسبة لحفظ أو تعلیق العدد واآلالت  -
  0توفیر مھمات الوقایة الشخصیة المناسبة لكل عملیة وكل آداه  -

  اشتراطات السالمة واألمان بالورش المیكانیكیة
  أوالً : عند تصمیم الورشة



  0یجب أن تكون كافة عناصر إنشاء الورشة من مواد غیر قابلة لألشتعال -
 0لیة والزیوتیجب أن تصب األرضیة بالخرسانة لمنع تشربھا بالمواد البترو -

 . یجب أن تكون كافة التوصیالت الكھربائیة مـأمونة -
 0تزود الورشة بقاطع تیار لفصل التیار الكھربائي بعـد انتھاء العمل الیومي أو عند الطوارئ -

 . تزود الورشة بـمورد مائي وحوض غسیل ونظام مناسب للصـرف -
  ثانیاً: أثناء العمل بالورشة

 0ت كھربائیة إضافیة أال بمعرفة الفني الـمختص مھما كانت االسبابیحظر عمل أي توصیال -
 0یخصص مكان مناسب بكل ورشة یجھز بدوالیب معدنـیة لحفظ مالبس العاملین -

 0یخصص مكان مناسب لحفظ العدد الیدویة مع االلتزام بالنظـام في حفظھا وأعادتھا بعد االستخدام -
 0دات الجاري إصالحھا أو صیانتھا ال تقل عن متر من كل جانبیجب توفیر مساحات خالیة حول المع -

 0یحظر حفظ مواد بترولیة داخل الورشة -
 0الخ في غسل االیدى 000یحظر استخدام المواد البترولیة أو الكیروسین أوالتنر -

  0یزود العمال بمھمات الوقایة المناسبة لكل عمل داخل الورشة -
 0دم بالورشة بصفة دوریة منتظمة بمعرفة مسئولین مختصینتختبر آالت الرفع آلتي تستخ -
 0تزود اآلالت بالتجھیزات الوقائیة المناسبة لكل منھا لمنع األخطار الناجمة عن استخدامھا -

 0یحظر التدخین داخل الورشة وتعلق الفتة بذلك -
 0بة على االرضیعنى بنظافة األرضیات وخلوھا تماماً من المخلفات والعوائق وعدم ترك األسط -

 0یتم توفیر أجھزة اإلطفاء بالسعات واألنواع واألعداد المناسبة لحجم كل ورشة -
  ( اشتراطات السالمة واألمان بورش الطالء والدوكو (صباغة السیارات

  أوالً : عند تصمیم الورشة
 0تنشأ كافة عناصر الورشة من مواد غیر قابلة لألشتعال -1

ن السیارات ألكبر سـیارة نقل علـــى أن یكون حولھا فراغ ال یقل عن متر من یجب أن تتسع ورشة دھا -2
 0كل جانب 

تزود الورشة بمراوح شافطة لسحب الغـازات ویفضل استخدام التھویة الـموضعیة بالقرب من مصادر  -3
 0رش الدوكو

 0مساحة الورشة یـجب توافر فتحات اإلضاءة الطبیعــیة للورشة على أال تقل مساحتھا عن (سدس) -4
  0یـجب توافر مورد مائي وصرف صحي بالورشة لصرف المواد المتخلفة -5

  0یـجب توافر أماكن النظافة الشخصیة للعاملین بالورشة -6
  0مطابقة كافة التوصیالت والتركیبات الكھربائیة لألصول الفنیة المأمونة -7

  0د انتھاء العمل الیومي أو عند الطوارئتذود الورشة بقاطع تیار لفصل التیار الكھربائي بع -8
  ثانیاً : أثناء العمل بالورشة

  0یزود العمال بالكمامات المناسبة لوقایة الجھاز التنفسي من األبخرة والغازات -1
 -جوانتیات -تدریب العمال على استخدام مھمات الوقـایة الشخصیة وحفظھا بطریقة سلیمة ( كمامات -2

 . (مرایل
  0ضرورة إجراء الفص الطبي االبتدائي والدوري واستبعاد المصابین بأمراض حساسیة بالجلد والصدر -3
  0حظر تــخزین كمیات من صفائح الزیوت أو الدھـانات أو التنر بالورشة تزید عن حاجة العمل الیومى -4

 0حظر إلقاء األسطبة الـملوثة بزیوت الدھانات بالورشة -5
  0افة التوصیالت والتركیبات الكھربائیة فى حالة سلیمة ومأمونةالحفاظ على ك -6

 0توعیة العاملین بـمخاطر العمل وتبصیرھم بطرق الوقـایة منھا  -7
  0تـختبر آالت الرفع المستخدمة بالورشة بصفة دوریة منتظمة بواسطة مسئولین مـختصین -8

 0تدریب العاملین على استخدامھاتوفیر وسائل المكافحة األولیة للحریق ( المطفأت ) و -9
  0توفیر وسائل اإلسعافات األولیة وتدریب أحد العاملـین على القیام باإلسعاف األولى للمصابین -10

  0یحظر التدخین داخل الورشة وتعلق الفتة بذلك -11
ات وعدم یـجب االھتمام بنظافـة األرضیات بصفة مستمرة والتأكد من خلوھا تماماً من جمیع المخلف -12

 ترك األسطبة على األرض سواء كانت نظیفة أو ملوثـة
  اشتراطات السالمة واآلمان بورش شحن البطاریات



 أوالً: عند تصمیم الورشة
 0یجب أن تكون كافة عناصر الورشة من مواد غیر قابلة لالشتعال -

 0( سدس) مساحة الورشة على أال تقـل مساحتھا عن0یراعى توافر فتحات التھــویة الطبیعیة الكافیة  -
 0جب توافر فتحات اإلضاءة الطبیعیة المناسبة -

 0مطابقة كافة التوصیالت والتركیبات الكھربائیة لألصول الفنیة المأمونة -
 0ینشأ مدرج من مواد غیر قابلة لالحتراق لوضع البطاریات -

  0لیومي أو عند الطوارئتزود الورشة بقاطع للتیار الكھربي لفصل التیار بعد انتھاء العمل ا -
 ثانیاً : أثناء العمل بالورشة

 0یثبت جھاز الشحن فى مكان مناسب بعیداً عن حركة العمال -
  0الحفاظ على كافة التوصیالت والتركیبات الكھربائیة فى حالة سلیمة ومأمونة -

 .یجب عدم تخزین أحماض داخل الورشة تزید عن حاجة العمل الیومي -
داخل وعاء زجاجي ( جمدانة) توضع بدورھا داخل حوض من البناء یفرش قاعھ بالرمل یحفظ الحامض  -

  0الناعم
 0توفیر مھمات الوقایة الشخصیة للعمال مثل الجوانتیات ضد األحماض وغیرھا -

  0تزوید الورشة بأجھزة اإلطفاء من نوع ثاني اكسد الكربون  -
 . توفیر وسائل اإلسعافات األولیة -

  لسالمة واآلمان بورش الدیزلاشتراطات ا
 أوالً: عند التصمیم

 0تنشأ كافة عناصر الورشة من مواد غیر قابلة للشتعال -
 0تنشأ األرضیة من بالطة خرسانیة  -

یجب أن ال تقل مساحات فتحات التھویة الطبیعیة عن (سدس) مساحة الورشة، وتوفیر التھویة الصناعیة  -
  0اذا لزم االمــر

 0تزود الورشة بمورد مائي وحوض غسیل ووسائل صرف -
  0یراعى مطابقة كافة التركیبات والتوصیالت الكھربائیة لألصول الفنیة السلیمة والمأمون -

یراعى ترك فراغ ال یقل عن متر من كل جانب بالنسبة للسیارات أو الجرارت أو المعدات التى یتم  -
  0أصالحھا أو صیانتھا بالورشة

 0د الورشة بقاطع للتیار الكھربائى لفصل التیار الكھربى بعد انتھاء العمل الیومى أو عند الطوارئتزو -
 ثانیاً: أثناء العمل بالورشة

القیام بأعمال النظافة الوقائیة وعدم ترك اسطبات ملوثة باألرضیة وحفظھا داخل برامیل ویتم التخلص  -
 ً  0منھا یومیا

 0بالورشة یحظر تخزین اى مواد بترولیة -
یحظر استخدام المواد البترولیة كالبنزین أو الكیروسین فى غسیل األیدي بل تستعمل المواد المنظفة  -

 0الصحیة المأمونة
 . یراعى الحفاظ على كافة التركیبات والتوصیالت الكھربائیة فى حالة سلیمة ومأمونة -

  احتیاطات السالمة واآلمان بورش لحام الكاوتشوك
 د تصمیم الورشةأوالً: عن

  0یجب ان تكون كافة عناصر الورشة من مواد غیر قابلة لالشتعال -1
تخصیص غرفة مستقلة من مواد غیر قابلة لالشتعال لضواغط الھواء بحیث تتفق واالشتراطات  -2

الھندسیة المقررة وأھمھا السماح بتنفیس الموجة االنفجاریة الى مكان خال ومأمون فى حالة حدوث 
 0انفجار

 0توفیر فتحات التھویة الطبیعیة بالورشة بحیث ال تقل مساحتھا عن (سدس) مساحة الورشة -3
 0مطابقة كافة التوصیالت والتركیبات الكھربائیة لألصول الفنیةالمأمونة -4

  . تزود الورشة بقاطع للتیار الكھربائى لفصل التیار بعد انتھاء العمل الیومى أو عند الطوارئ -5
 ثناء العمل بالورشةثانیاً: أ

 0یجب التأكد بصفة مستمرة من صالحیة صمامات األمان والعدادت والمبینات الخاصة بضواغط الھواء
  المخاطر الناتجة عن أعمال الھدم والحفر والبناء واإلنشاءات الھندسیة المدنیة -3



 0ألنفاق وغیرھا یقصد بأعمال الحفر : جمیع األعمال التي یتم فیھا حفر األساس والخنادق وا -
 0أعمال الھدم : ھي جمیع أعمال إزالة األبنیة واإلنشاءات المدنیة بمختلف أنواعھا  -

أعمال البناء : تعنى عملیات إنشاء البنایات أو ترمیمھا أو صیانتھا أو الطـالء وتجدید الزخرفة والتنظیف  -
 0الخارجي 

مال إقامة اإلنشاءات الحدیدیة أو الخرسانیة المسلحة أعمال اإلنشاءات الھندسیة المدنیة : تعنى جمیع أع -
 . وتشمل أعمال الطرق ومدارج الطائرات والمواني وأحواض السفن

 

 
 إحیتاطات السالمة لوقایة العاملین من أخطار أعمال الھدم والحفر والبناء

ن الجدران بمیل مناسب عند حفـر خندق أو حفرة یجب أن تبدأ عملیة الحفر من أعلى إلى اسفل وان تكو -1
وتدعیم جوانب الحفر بعوارض خشبیة لمنع انھیارھا على عمال الحفر وان تجھز ممرات آمنة لعمال رفع 

 األتربة كما یحب وضع إشارات تحذیر على حواف الحفرة للوقایة من خطر السقوط فیھا
لب الجـدران واألجزاء البارزة من یجب البدء في عملیات الھدم من األدوار العلیا مع اتخاذ الالزم نحو ص -2

 0المباني التي یخشى سقوطھا 
یجب عدم إلقاء أنقاض المباني من أعلى والعمل على إزالتھا بواسطة آالت رافعة أو مجارى مائلة  -3

  0محاطة بأسوار كما یجب أحاطھ مكان األنقاض باألسوار لمنع اقتراب المارة 
عرض كاف یسمح بمرور العمال علیھا بأمان دون التعرض للسقوط یجب أن تكون السقاالت والمشایات ب -4

كما یجب إحاطة ھذه السقاالت أو المشایات بحواجز جانبیة إذا كان ارتفاعھا یزید على (أمتار من مستوى  0
 0سطــح األرض ، كما یجب تزوید العمال بأحزمة اآلمان لوقایتھم من حوادث السقوط 

ة بعرض كاف وحواجز بارتفاع مناسب تعمل على حمایة العاملین أو یجب عمل مظالت واقیة متین -5
 0المارین أسفلھا من خطر سقوط األشیاء علیھم 

یجب توفیر مھمات الوقایة الشخصیة المناسبة لوقایة العاملین من مخــاطر السقوط أو االنزالق أو  -6
  0سقوط األجسام الصلبة علیھم 
  ثالثا : المخاطر الكیمیائیة

تلعب المواد الكیمیائیة دوراً كبیراً في حیاة األفراد والشعوب حتى أصبحت رفاھیة وتقدم الشعوب تقاس بما 
توصلت إلیھ من اكتشاف المواد الكیمیائیة واستخدامھا في شتى مجاالت الحیاة ، واستخدام المواد 

أما إذا  00والمفید للبشریة الكیمیائیة سالح ذو حدین فأذا أحسن استخدامھ كانت تعبر عن الوجھ المضيء
أسئ استخدام ھذه المواد فأنھا تفصح عن الوجھ القبیح الذي یسبب دمار البشریة ویھدر حیاة األفراد 

 -: وتوجد المادة الكیمیائیة في بیئة العمل فى إحدى الصور التالیة
 0الغازات واألبخرة  -

 0غیر عضویة )-األتربة ( عضویة  -
 0المذیبات) -القلویات  -السوائل( األحماض  -

 -: لذلك تعتبر المواد الكیمیائیة من أشد وأخطر ما یواجھ اإلنسان ألسباب كثیرة نذكر منھا ما یلي
 0صلبة )  -غازیة  -أن المواد الكیمیائیة تأخذ أكثر من شكل فھى تتواجد على صورة ( سائلة  -

 0ھاز التنفسي والھضمي ومالمسة الجلد ) أن قدرة نفاذھا إلى جسد اإلنسان سریعة وعن طــریق ( الج -
أن تأثیرھا على أعضاء الجسد یتم بتفاعلھا مع بعض أعضاء الجسم وبالتالي فأنھا تؤثر فیھ تأثیراً سیئا  -

 0مثل تلیف الرئة وتسمم الدم 
ة فترأن درجة التأثیر الحاد الذي ینتج عن ھذه المادة بالجسد قد یحدث فور دخولھا للجسد أو یحدث بعد  -

 0زمنیة 
أن بعض ھذه المـواد لیس لھا طعم وال لون وال رائحة وبالتالي یصعب على اإلنسان اإلحساس بھا أو  -

 0سرعة اكتشافھا 
 0أن سرعة انتشار ھذه المواد من أماكـن تواجدھا یوسع قاعدة تأثیرھا وما تحدثھ من أضرار  -
 0وتؤثر على كفاءة بعض أعضـاء الجسم أن وجود ھذه المواد بالجسم یؤدى إلى عدم االتزان  -
 0قد تحدث تأثیراً في بعض أجھزة ومعدات العمل مثل الصدأ أو التآكل واالنفجار والحریق الذاتي  -

 اشتراطات السالمة والصحة المھنیةالواجب توافرھا لوقایة العاملین من مخاطر المواد الكیمیائیة



عمال المعرضین لخطر التعرض للمواد الكیمیائیة المستخدمة یجب توفیر االحتیاطات الكفیلة بحمایة ال -1
سواء أكانت ھذه المادة في الحالة الغازیة أو السائلة أو الصلبة وجعلھا ضمن الحدود المسموح بھا 

 0والموضحة بالجدول المرفق 
ائیة یجب أجراء الفحص الطبي االبتدائي على العمال عند التحاقھم بعمل یعرضھم للمخاطر الكیمی -2

الكتشاف أي حالة مرضیة ظاھرة أو كامنة تؤثر على العمال بشدة عند تعرضھم للملوث الكیمیائي ویحتفظ 
 0بنتیجة الكشف الطبي بملف العامل لمقارنتھا بنتائج الفحوص التالیة 

یجب أجراء الفص الطبي الدوري على العمال المعرضین للمخاطر الكیمیائیة الكتشاف أي مرض مھني  -3
 0راً نتیجة التعرض لھا والتأكد من استمرار لیاقة العمال الطبیة لطبیعة العمل مبك
  :یجب توفیر الوسائل الفنیة الفعالة للوقایة من المواد الكیمیائیة الضارة مثل -4

 . استبدال العملیات الصناعیة التي تستخدم مواداً ضارة بالصحة بأخـرى غیر ضارة أو أقل ضرراً  -
ت الصناعیة الضارة بالصحة فى أماكن خاصة بھا لتقلیل عدد العمال المعرضین مع تدبیر عزل العملیا -

 0وسائل الوقایة لھذا العدد القلیل من العمال 
استخدام الماكینات المقفلة تماماً والتي ال ینتج عن استعمالھا أي شوائب وال تحتاج لمالمسة العاملین  -

 0لمكان الضرر كلما أمكن ذلك 
ر اآلالت التي تدار میكانیكیاً وال تحتاج لألشراف المباشر من العمال على إدارتھا بحیث یمكن تشغیلھا اختیا -

مع بقاء العامل على بعد مأمون حتى ال یتعرض الستنشاق الغازات أو األبخرة أو األتربة الضارة أو طرطشة 
 0السوائل المتصاعدة من الماكینات

 0ب للتخلص من األتربة أو األدخنة الضارةاستخدام طرق الترسیب أو الترطی -
استخدام التھویة سواء كانت تھویة عـامة أو تھویة موضعیة بجوار مكان تصاعد الغازات واألبخرة أو  -

 0األدخنة أو األتربة الضارة لتجمیعھا والتخلص منھا قبل أن تصل إلى محیط تنفس العمال 
لة األتربة أو الشوائب من أماكن ترسبھا حتى ال تتصاعد إلى استخدام الكنس بالشفط أو بعد الترطیب إلزا -

 0الھواء مرة أخرى ویستنشقھا العمال إذا استخدمت طریق الكنس العادیة 
یجب إجراء القیاسات الدوریة الالزمة للمخاطر الكیمیائیة فى بیئة العمل تبعاً لنوع النشاط المزاول  -5

 0من أنھا ضمن الحدود المسموح بھا وتسجیلھا ومقارنتھا بصفة دوریة للتأكد 
یجب توفیر مھمات الوقایة الشخصیة للعاملین والتي تتناسب مع طبیعة العمل الذي یقوموا بھ وان تكون  -6

 0مطابقة للمواصفات الفنیة لذلك 
مل عیجب توفیر المیاه الكافیة لالغتسال أو االستحمام للعمال بعد انتھاء الدوام وقبل مغادرتھم مكان ال -7

إلزالة ما یعلق بالجسم من ملوثات كیمیائیة ضارة مع توفیر معدات النظافة مثل ( الصابون والمناشف 
 0وغیرھا ) ویجب تأمین أد شاش للطوارئ في أماكن العمل بحیث یسھل الوصول إلیھا 

أن  یجب توفیر مكان خاص الستبدال مالبس العمال بمالبس العمل أو العكس حسب طبیعة العمل على -8
 0تكون ھذه األماكن بعیدة عن أماكن التعرض 

یجب توفیر أماكن لتناول العمال للطعام بعیداً عن أماكن العمل ( التعرض) ویمنع تناول الطعام أو الشراب  -9
 0أو التدخین داخل أماكن العمل 

 0ا ایة أنفسھم منھیجب توعیة العاملین بمخاطر المواد الكیمیائیة الموجودة في بیئة العمل وكیفیة حم -10
 0وااللتزام بالتنبیھات والتحذیرات التي تصدر عن الشركات المنتجة للمواد الكیمیائیة 

توفیر التھویة المالئمة داخل المخازن أتمر یضمن سالمة المواد المخزونة مع الوضع في االعتبار  -11
 0مراجعة وسائلھا الصناعیة تباعا وتشغیلھا في إطار قواعدھا الفنیة 

عند انسكاب أیة مواد ملتھبة على مالبسك أو اى من اجزاء جسمك فمن الواجب علیك استخدام تیار  -12
من الماء على موضع االصابة مع سرعة التخلص من المالبس الملوثة وعدم االقتراب من أماكن اللھب 

 0المكشوف وذلك لمنع تضاعف اإلصابة والحد من خطورتھا 
النتریك والكبریتك من المواد الكیمیائیة السائلة ذات الصفات الخاصة لذا أحماض الھیدروكلوریك و -13

 0یجب وضعھا فى االعتبار عند تخزینھا او التعامل معھا 
عند تخفیف األحماض المشار إلیھا یراعى إضافتھا للماء ولیس العكس منعا لحوادث االنفجارات ودرء  -14

 0أحد مسببات الحرائق بالمختبرات الكیمیائیة
 0یحظر تخزین حامض الھیدروكلوریك بجوار حامض النیتریك او أیة مواد أخرى قویة التأكسد  -15

یحظر تخزین حامض الكبریتیك مع حامض النیتریك أو مع أیة مواد كیمیائیة سائلة لھا صفة التبخر أو  -16



 . تشتمل على عناصر مؤكسدة مثل البیروكسید ومشتقاتھ
ب المتصاص األحماض المنسكبة على األرض من انسب الوسائل من وجھة نظر استخدام الرمال والترا -17

 0السالمة 
معالجة األحماض المسكوبة على األرض بكمیات وفیرة بالجیر المشبع بالماء او مادة قلویة من  -18

 0الوسائل المناسبة واجبة االتباع 
من انسب الوسائل لتنظیف  0/0 20الى  10استعمال محلول كربونات الصودا المركز بنسبة من  -19

 0األرضیات من األحماض المسكوبة علیھا 
منع دخول غیر المختصین إلى داخل مخزن المواد الكیماویة وفرض الرقابة على أماكن تخزینھا آمر  -20

 0في غایة األھمیة 
والضیاع  مكافحة الفقداتباع تعلیمات استالم وتسلم المواد الكیمیائیة بإثباتھا في السجالت المعدة لذلك ل -21

 0أمر في غایة األھمیة 
توفیر وسائل المكافحة األولیة للحریق والتدرب على كیفیة استعمالھا من احتیاطات السالمة الواجبة  -22

 0االتباع 
 0یتفادى سقوط العبوات الزجاجیة  -23

 0ویة یجب عدم استخدام حواس اللمس او الشم أو التذوق في التعرف المواد الكیما -24
یجب ان تحفظ المواد القابلة لالشتعال في أماكن باردة بعیدة عن مصادر التجھیزات الكھربائیة او  -25

 0الشرارات الحراریة 
یجب معرفة الخواص الفیزیائیة والكیمیائیة للمواد المستخدمة فى التجارب بالمختبرات وكذلك معرفة  -26

ھا یتم اختیار مھمات الوقایة الشخصیة من نظارات خواص المواد الناتجة من التفاعالت وعلى ضوئ
 0وكمامات وقفازات 

یجب ارتداء المعطف الخاص بالمختبرات الكیمیائیة أثناء إجراء التجارب وحظر ارتداء المالبس  -27
 . الفضفاضة أمر ھام لمنع حدوث إصابات او حوادث داخل المختبرات

تتناسب مع مساحة المختبر وذلك بوضع الفراغ المخصص یجب ان تكون أعداد الطالب داخل المختبر  -28
 0لكل فرد فى االعتبار 

 0یجب على الطلبة االلتزام بتعلیمات المعلم وذلك بالنسب لخطوات إجراء التجارب  -29
یجب على المعلم كتابة تعلیمات السالمة التى یحب على الطلبة اتباعھا اثناء تواجدھم بالمختبر والتأكید  -30

 0فیذھا على تن
یجب على المعلم معرفة مكان مفتاح التحكم في الغاز وان یكون سھل الوصول الیھ بحیث ال یوجد  -31

 0أمامھ عوائق تمنع الوصول إلیھ بسرعة وذلك لمنع تدفق الغاز فى حاالت الطوارئ 
ل بمجرد عیجب حفظ الفسفور األبیض واألصفر تحت سطح الماء لمنع اشتعالھا تلقائیا حیث انھا تشت -32

 0تعرضھا للھواء 
 0یجب تخزین النترات فى مكان جاف مستقل بعیداً عن المواد العضویة او المواد القابلة لالشتعال  -33
یجب حفظ البوتاسیوم والصودیوم ومسحوق االلمنیوم داخل اوعیة محكمة الغلق ال تسمح بنفاذ الماء  -34

ذلك ارتفاع فى درجة الحرارة او تصدر غازات قابلة  الى داخلھا نظراً النھا تتفاعل مع الماء ویصحب
 0لالشتعال 

درجة مئویة ویحذر  24یجب حفظ األكسید فوق العضویة بمكان مظلم فى درجة حرارة ال تزید عن  -35
 0إشعال النار أو التدخین بالمكان

یة (فى حدود عند تخزین كلوریت الصودیوم یجب تخزینھا فى مكان جاف وعند درجة الحرارة العاد -36
ویجب أن ال تالمس المادة اى أحماض او مواد قابلة لالشتعال مثل األخشاب ، القش،  0درجة مئویة)15

 0المنسوجات، المواد الدھنیة، الزیوت نظراً ألنھا مادة مؤكسدة قویة
عبوة ال تطفأ بالماء ویمكن استخدام الماء فقط لتبرید العبوة من الخارج والعبوات القریبة من ال -37

 0المشتعلة
اذا تعرضت المادة لحامض قوى ینطلق غاز ثاني أكسید الكلور وھو غاز سام جدا ویسبب تآكل المواد  -38

المعدنیة وقد یؤدى الى انفجارات نظرا لقابلیتھ لالشتعال اذا زاد تركیزه فى الجو ولھذا تخزن بعیدا عن 
 األحماض

اد الكیماویة یغسل جیداً بالماء وتعرض الحالة على فى حالة تعرض أى جزء من أجزاء الجسم للمو -39



 0الطبیب إلجراء اإلسعافات السریعة 
 0عند تحضیر محلول بیروكسید الصودیوم یضاف البیروكسید للماء مع التقلیب ولیس العكس  -40
قابلة یتم تخزین بیرسلفات االمونیوم بعیدا عن المواد المختزلة او األحماض المعدنیة او المواد ال -41
الخ ویجب 00ویجب مراعاة عدم تعریضھا لمواد منشطة للتحلل مثل الحدید والنحاس والرصاص 0لالشتعال

عدم مالمسة المادة او محالیلھا للجلد او العین حیث انھا تسبب حروق كیماویة وحراریة شدیدة ویراعى 
بس لھا تغسل جیدا بالماء الوفیر وإذا تعرض الجسم او المال -الجوانتى  -لبس مھمات الوقایة مثل النظارات 

0 
یجب تخزین نیتریت الصودیوم بعیدا عن المواد األخرى القابلة لالشتعال او المختزلة او أمالح  -42

 0األمونیوم وعدم تعریضھا لدرجات حرارة مرتفعة
مواد  یجب عدم تعریض كلورات الصودا أثناء التداول او االستخدام او النقل آلي أحماض معدنیة او -43

مختزلة او مواد قابلة لالشتعال ، وعند تحضیر محالیل كلورات یراعى استخدام ماء بارد وال تستخدم میاه 
 0ساخنة حتى ال تحدث انفجارات

یجب تخزین حامض الكرومیك بعیدا عن المواد القلویة او المختزلة او المواد القابلة لالشتعال ، ونظرا  -44
راعى احتیاطات الوقایة الشخصیة فضال عن انھا مادة سامة وآكلة للجلد لخواصھ الحامضیة والمؤكسدة ت

 0ویؤدى وصولھا الى الجھاز التنفسي او الھضمي الى التھابات جسیمة 
  الحــروق الكیماویـــة

تصیب المواد الكیماویة جسم اإلنسان بحروق نتیجة تأثیرھا المباشر ولیس نتیجة للحرارة وھذه المواد قد 
 : أحدى الصور التالیة تكــون فى

 0الخ  0000حمض الخلیك الثلجى  -حمض النتریك  -حمض الكلوریك  -االحماض : حمض الكبریتك  (1
 0محلول البوتاسیوم ، األمونیا ، والكلس ، والنشادر  -القلویات : الصودا الكاویة  (2

 0السلینیوم  -لبروماید ا -األنتیمون  -الفسفور  -االمالح : أمالح بعض العناصر مثل الزئبق  (3
 0غاز النشادر  -الغازات : غاز الكلور  (4

 0مساحیق إزالة االلوان والمطھرات  (5
وتتطلب الحروق بالمـــواد الكیمیائیة االسعــاف الفورى وذلك الن مرور الوقت لیس فى مصلحة المصاب 

الوسائل لمعالجــة الحـروق الكیمیائیة ألن ذلك یؤدى الى ضرراً أكبر لألنسان ، ویعتبر المـــــاء من أفضل 
 0بشرط ان یسكب على الجزء المصاب بكمیات كبیرة وبأسرع وقت ممكن 

ومن خالل تعاملنا مع المواد الكیماویة بالمختبرات المدرســـیة سواء فى عملیات التداول و التخزین أو 
المناھـج الدراسیة فقد یصاب أى فرد التحضیر الجراء التجارب أو اثناء أجراء الطلبة للتجارب المقررة ب

نتیجة عدم أتباع اجراءات السالمة والصحة المھنیة مما ینتج عنھ حروق للجلد أو اصابات للعین والتى 
 :نوضحھا فیما یلى

 أوالً : حروق الجلد الكیماویة
وتحدث االصابة نتیجة تالمس مباشر لجسم االنسان أو التعرض للمواد الكیماویة سالفة الذكر والتى من 

 اھمھا
 0االحماض والقلویات والغازات

 : االحماض (1
 : ونقسم حسب تأثیرھا على جسم االنسان الى نوعین ھما

شر فى للجـزء المصاب باالضافة االحماض ذات التأثیر السریع والتى تسبب لألنسان المصاب حــروق مبا -أ
 ..0الى ظھور فقاعات أو نقط فى نفس الجزء 

االحماض ذات التأثیر البطئ والتى ال تسبب لإلنسان المصاب الم بعد التعرض مباشرة للحامض وإنما  -ب
 یشعر

 0قةساعة) والتى تكون كافیة الختراق الحامض الجلد الى مساحة عمی2/1-4/1بھ بعد فترة تترواح بین ( 
 القلویات (2

الحروق الناتجة عن التعــرض للقلــویات لھا تأثیر ر علـى االنسـان أكبر من التى تسببھ االحماض وذلك 
ألنھا لھا قدرة أسرع على النفاذ الى االنسجة الداخلیة وخــالیا الجلد ، كما أن تأثـــیرھا السیئ على االنسجة 

معادلتھا بالمواد المضادة ، وفى ھذه الحــالة وبعد نفاذ المحلول یبقى لمدة أطول حتى بعد غسلھا بالماء أو 
 القلوى الى داخل



 أنسجة الجلد ، فالجلد یبدو شاحباً وكأنھ مشبع بالماء بعدھا یحدث ألتئام سصحى لتقرح عمیق
 اإلسعافات األولیة لإلصابة بالحروق الكیمیائیة

المصاب بماء جـــار بأســـرع ما یمكن ویجب أ، یجب ازالة المسبب للحرق فوراً وذلك بغسل الجزء  -1
 تستمر

 0عملیة غسل الجزء المصاب بالماء مدة ال تقل عن عشر دقائق 
 0یجب تجنب أستعمال میاه تحت ضغط حتى ال تضر جلد المصاب ولكن یجب سكب الماء بھدوء -2

  واال فیجب سكب كمیة منیجب خلع مالبس المصاب فى حالة تعرضھا للمواد الكیماویة اذا أمكن ذلك  -3
 0الماء أو المضاد للمادة الكیمیائیة على المالبس

 : یجب معادلة المادة الكیمیائیة للتخفیف من تأثیر ھا على الجزء المصاب كما یلى -4
الحروق الناتجة عن التعرض لألحماض تعادل بوضع قلویات ضعیفة مثل بیكربونات الصـــودا على  *

 الجزء
 0المصاب 

 روق الناتجة عن التعرض للقلویات تعادل بوضع احماض ضعیفة مثل الخل الخفیف أو حامض اللیمونالح *
  أو عصیر اللیمون ( ما عــدا اصـابة العین فال یستعمل فى العین تعادل ) ویستخـدم ایضــاً محلول یسمى

 0محلول الفوسفیت المتعادل الذى لھ قدرة فى تعادل االحماض والقلویات 
االنتھاء من معادلة المادة الكیمیائیة المسببة للحرق یتم غسل الجزء المصاب بالماء مرة اخــرى بعد  -5

  وینشف
 ویربط بأستعمال شاش معقم مع مراعاة عدم فتح الفقاقیع الجلدیة حتى تقلل من مساحة اجزء المعـــرض

 0للمیكـــرروبات 
 0ل االلم او الصدمة العصبیة یجب اسعاف المصاب فى حالى تعرضھ لمضاعفات اخرى مث -6

 0یجب نقل المصاب بعد اجراء عملیات االسعافات االولیة الى المستشفى اذا لزم االمر لمعالجة المصاب  -7
 أصابات العین بالمواد الكیمیائیة

تسبب المواد الكیمیائیة تأثیر كبیر على العین فى حالة االصـــابة بھا، لذلك فأن عملیة االسعاف بشكل 
ح وبسرعة امر مھم جداً للحفاظ على العین وانقاذھا من تلف محقق وخاصــة فى حالى االصــابة صحی

  0بالمواد القلــویة نظراً لقدرتھا على اختراق انسجة العین واحداث الحروق العمیقة والضرر الشدید بھا 
 اإلسعافات األولیة للعین فى حالة االصابة بالمواد الكیمیائیة

عین المصابة بالماء النقى وذلك بوضع رأس المصاب تحت صنبور الماء مباشــــرة أو غمر یجب غسل ال -1
 رأس

 0المصاب بالمـــاء 
یجب ان یقوم المصاب بفتح وغلق عینھ داخل الماء بقــوة وقد ال یستطیع نتیجة األلم فبیجب على  -2

 المسعف
 0القیام بفتحھا الجراء عملیة الغسیل 

  ( أى مواد كیمیائیة للمعادلة داخل العین إال محلـــــول الفوسفیت المتعادل ( إن وجدیجب عدم استعمال  -3
  كما ال یجوز وضع أى نوع من القطران أو المراھم ولكن یتم وضــع غیار معقم على عین المصاب ونقلھ

  إلى المستشفى للعالج
 

 
	


