
  .הוראות בטיחות כלליות לכלי עבודה פנאומטיים מיטלטלים                      

*****************************************************************  

  .לחץ אויר עלול לפגוע בעובד או באנשים אחרים בסביבתו .1

 .כלי עבודה המופעל במהירות עלול לגרום לפגיעה חמורה .2
 .אפיינים את פעולת הכלים הללורעש וזעזועים המ .3
 .הכלים צריכים להיות מותאמים לדרישות התיפעול ולמשימה עבורה הוא מיועד בלבד .4
 .הכלי" בריחת"למנוע  כך שתאפשר למפעיל שליטה מלאה, האחיזה בכלי חייבת להיות נכונה .5
 .הכלי צריך להיות מצוייד בכפתור בקרה שיאפשר לנתק את זרם האויר במקרה של תקלה .6
 .מיקום המצערת על הכלי צריך להיות כך שתצומצם אפשרות הפעלה אקראית .7
 .שמורות יד או נעילה אפשריות רק אם אינן מסכנות את האצבעות של המפעיל עקב לחיצה .8
 .אטמוספירות 6כלי אויר מתוכננים בדרך כלל לעבודה בלחץ מירבי של  .9

 .עוד השמושבי הכלי צריך לשאת את שם המוצר והיצרן כדי למנוע טעויות .10
אסור להשתמש בחיבורים שאינם מיועדים   . אביזרים וחיבורים צריכים להיות מסומנים .11

 .בגלל הסכנות בניתוק פתאומי או שבירה - לכלי שבשימוש
צנרת האויר המספקת אנרגיה לעבודת הכלי חייבת להיות מותקנת באופן מקצועי  .12

 .כדי למנוע תקלות, ביעילות
 .עלולים להיפלט החוצה בצורת ערפל ולפגוע במכשירמים המצטברים בתוך הצנרת  .13
 :אליה מתחבר הצינור הגמיש צריכים להמצא, על הצנרת הקבועה .14

  .מרסס שמן, שסתום ניתוק,וסת לחץ,מסנן אויר       

החיבור המהיר המותקן על הצנרת צריך להיות מן הדגם המנקז את עודף הלחץ לפני  .15

 .דרגות שחרור למניעת ניתור של קצה הצינור בעת שחרור 2מתנתק לחלוטין ובעל שהוא 
 .הצינור עלול להשתולל ולפגוע , הצינור הגמיש עלול להוות מכשול להולכי רגל .16
 .י החדרת אויר בלחץ"ע. לפני החיבור לכלי צריך לוודא שהצינור נקי .17
 .תהצינור צריך להיות תלוי מלמעלה או מגולגל על סליל ויסו .18
 .יש להקים מעליו גשרון רצפה במקום שיש בו תנועה אם אין מנוס מהנחת הצינור על ה .19
מלחץ העבודה  150%או . אטמוספירות 10צינורות גמישים צריכים לעמוד בלחץ של  .20

 .י המערכת"המיוצר ע
י "הטיפול בכלים והתחזוקה חייבים להתבצע ע.תחזוקת הכלים באחריות המעסיק .21

 .מנים אשר מורשים לתחזק ולתקן כליםמיו, עובדים מוסמכים
 .הביקורת והתחזוקה צריכות להתבצע על פי המלצות היצרן והנחיותיו .22
 .יש להחליף ללא דיחוי צינורות גמישים ואביזרים שנשחקו או התבלו .23
 צריך לאחסנו כך שלא יפגע מרטיבות ואבק, אם הכלי איננו מיועד לשימוש בזמן הקרוב .24
 .קבל הדרכה בתפעול בבקורת ובתחזוקת הכליהמפעילים צריכים ל: הדרכה .25
 .יש להרחיק את הידיים והבגדים מן החלק הפעיל של הכלי .26
 .דציבלים 85היא שעות  8עצמת הרעש המותרת לחשיפת אדם במשך : רעש .27
 .על העובד להשתמש באמצעי מיגון בהתאם לסוג העבודה שהוא מבצע: אמצעי מיגון .28
 אוזניות או אטמים,משקפי מגן,סינור מגן,בטיחות נעלי,כפפות מגן,מסיכת פנים,כובע מגן .29



  

         

  יפניאומאטהוראות בטיחות למשחזת 

  
כלומר הכלי צרי� להיות מופעל למשימה , הכלי� צריכי� להיות מותאמי� לדרישות התפעול.1

  .ואסור להשתמש בו לעבודה אחרת, שאליה הוא יועד
   חייבת להיות נכונה ולתת למפעיל שליטה מלאה טיפניאומאהאחיזה בכלי .2
  .צרי� לפעול בהתא� לכ� כדי לתת יציבות מרבית, �א� הכלי מיועד לאחיזה בשתי ידיי .3

   .מהיר" לברוח"רק כ� נית� לשלוט על הכלי ולא לאפשר לו 
  . בכל מקרה של עבודות תיקו� ותחזוקה ינותק ציוד ממקור אנרגיה.4
  .יש להחליפ� ללא דיחוי#צינורות גמישי� ואביזרי� שנשחקו או התבלו .5
  .חדי� צריכי� ג� כ� להיעשות לפי המלצות היצר�יצוע סיכה ושימוש בחומרי� מיו. 6
   .צרי� לאחס� אותו באופ� כזה שלא ייפגע, א� הכלי אינו מיועד לשימוש בזמ� הקרוב.7
, צנרת האוויר המספקת אנרגיה לעבודת הכלי חייבת להיות מותקנת באופ� מקצועי ומומחיות .8

  .ומתוחזקת ביעילות כדי למנוע תקלות
  .הצינור עצמו צרי� להיות בעל חת� המתאי� לספיקת האוויר הדרוש להפעלה יעילה של הכלי .9
 המפסיק את המנוע ברגע, יש להשתמש במשחזות בה� מותק� מפסק אוטומטי בידית ההפעלה .10

  .שהמפעיל משחרר את לחצ� ההפעלה
  .תכוונותע� ידיות מ, יש לבחור במשחזות נוחות לתפעול ביד ימי� או ביד שמאל .11
   .יש לרתו� את החלק המעובד במלחציי� או במתקני דפינה מתאימי� .12

  .ויציבים לפי התקן, התקני המגן ההיקפיים לאבן חייבים להיות כשירים חזקים .13

   .או לא במשיכה,לא בדחיפה .אסור לשלוף כלי המונח מתחת לערימה .14

  .על הרצפה ממקום למקום אסור לגלגל .15

   .ניח כלי על שולחן לפני שהאופן הפסיק להסתובבותאין לה .16

 ונעלי עבודה, עהישמ מגני, פה-מסכת אף, משקפי מגן: יש להקפיד להשתמש בציוד מגן אישי .17

  .בטיחותיות/
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

 


