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 ואלקטרוניקה חשמל - במעבדות בטיחות הוראות

 :כללי

 כאמצעי והאלקטרוניקה החשמל מעבדות משתמשי כל לידיעת כאן מובאת הבטיחות הנחיות תמצית
 בעיון אלו הנחיות קראו אנא. לסטודנטים ההוראה במעבדות ופעילות ניסויים בעת ביצוע תאונות למניעת

 .להן בהתאם ופעלו

 

  :מטרה
  .מעבדתי וציוד מכשור, ניסוי לערכות אפשריים נזקים ולמנוע והסובבים המשתמשים שלום את להבטיח

 
 

 כלליות בטיחות הוראות

 .ת/מורשה ה/מדריך או מרצה ללא למעבדה להיכנס אין  .1

 .ה/מדריך או מרצה של פיקוח ללא, סטודנטים עם מעבדה להשאיר אין  .2

 .פיקוח או השגחה ללא פתוחה מעבדה להשאיר אין  .3

 .לניסוי שייכים שאינם מכשור או בציוד לגעת אין  .4

 .חשמליים במכשירים''  טיפולים''  או אלתורים תיקונים לבצע אין  .5

 .פגום שקע/  תקע או הזנה בכבל להשתמש אין  .6

 .ניזוק או נשמט הוא אם במידה, תקין אינו הוא אם החשמלי במכשיר להשתמש אין  .7

 .העבודה בעמדת, הניסוי מערכת את בטוחה בצורה מקם  .8

 .(ה/מהמדריך הסבר בקש)  הדרכה מעבר וללא מכיר שאינך מכשור או ציוד להפעיל אין  .9

 .המעבדה בתחילת החירום וציוד חרום לחצני של מיקומם ודא  .10

 .המערכת של נכון חיבור לבדיקת ה/למדריך קרא, הניסוי מערכת הרכבת לאחר  .11

 .ה/המדריך י“ע תעשה הניסוי מערכת של ראשונית הפעלה  .12

 .למתח חיבור לפני מדריך או מרצה ואישור בדיקה חובה אלקטרוליטים קבלים עם בעבודה  .13

      י“ע יעשה למתח מחדש חיבור. המתח אספקת את להפסיק יש, הניסוי במערכת שינויים ביצוע לפני  .14
 .ה/המדריך       

    מערכת למרכיבי המותרים וכוח לחץ, ‘טמפ, הספק, זרם, מתח של מרביים ערכים על לעבור אין  .15
 .הניסוי       

 .השגחה ללא ניסוי מערכת להשאיר אין  .16

 , הציוד את להחזיר יש, הניסוי מערכת את ולפרק המתח אספקת את להפסיק יש הניסוי סיום עם  .17
 .רכיבים למחסן או למקומם הניסוי והמכשור ערכות       

 .מכאניות פגיעות מפני החשמלי הציוד ועל הכבלים על להגן יש  .18

 .חשמליים ממכשירים ונפצים דליקים חומרים להרחיק יש  .19

 .אזהרה וסימון שילוט על לב לשים יש  . 20

 .במעבדה העבודה בסיום ומסודרת נקייה העמדה את להשאיר יש  .21

 ).אנרגיה להמרת מעבדה( סטודנטים 20 עד במעבדה ניסוי קבוצת  .22

 .במעבדה לעבוד רשאי לא לניסוי בהדרכה השתתף ולא בטיחות הדרכת עבר שלא ית/סטודנט  .23
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 .לניסוי קשורה שאינה במעבדה אחרת פעילות כל או, לעשן, לשתות, לאכול אסור  .24

 ).ארוכים מכנסיים, סגורות נעליים(  מתאים בלבוש למעבדה להגיע ית/הסטודנט על  .25

     עבודה נוהל: הכולל תדריך קבלת על הסטודנטים את יחתימו ה/המדריך, במעבדה ראשון שעור  .26
 .חירום וציוד חרום לחצני ומיקום הוראות בטיחות, במעבדה       

 .המעבדות לתחום זרים כניסת אסורה .27

 
 מלחם עם עבודה

 .המעבדה לאוורור לדאוג יש  .1

 .השימוש לפני הספוג את להרטיב יש  .2

 .בלבד בידית המלחם את להחזיק יש  .3

 .השימוש בסוף המלחם את לכבות יש  .4

 .המעמד בתוך שלא המלחם את להניח אין  .5

 .לצורך שלא במלחם לגעת או להפעיל אין  .6

 .לצורך בהתאם ראשונה עזרה ולקבל הפגוע הגוף חלק את לקרר יש כוויה של במקרה  .7

 חשמל בטיחות

 .בלבד הראשי המפסק ניתוק לצורך, וזאת חירום לשעת פרט, המרכזי החשמל ארון את לפתוח אין  .1

 .כידית בו להשתמש ואין הזנה כבל באמצעות המכשיר את לשאת או למשוך אין  .2

    תומכת אחת יד: ידיים בשתי זאת לבצע יש - בכבל משיכה ידי על התקע מבית השקע את להוציא אין  .3
 .התקע בבית אוחזת השקע והשנייה בבית     

 .רטובות בידיים חשמלי מכשיר או בתקע לגעת אין  .4

   קיימים כאשר המכשיר את להפעיל ואין החשמלי המכשיר לתוך עבודה כלי או חפץ כל להכניס אין  .5
 .בתוכו זרים גופים     

 נעים ולחלקים החשמלי המכשיר פעולת לתחום גוף חלק וכל אצבעות להכניס אין  .6

 . ''חי''  במוליך לגעת אין  .7

 .הנתיך קפץ אם או כלשהו ממכשיר קלה חשמל מכת תחושת בעת חשמלי במכשיר שימוש להפסיק יש  .8

 :חשמלי במכשיר שיבוש או פגם,  תקלה של במקרה

 .המכשיר השימוש את מידית להפסיק יש  .1

 .מעבדה לאחראי מיד להודיע יש  .2

 !מוסמך טכנאי ידי על רק יתבצע תיקון  .3

 חירום לחצני

 .מקומם את זהו: חשמל לניתוק אדומים כפתורים – חירום לחצי ישנם במעבדה  .1

 .החירום מלחצני אחד את מיד להפעיל יש חירום בעת  .2

    
 

 חירום יציאות 

 .אותם הכירו. חירום לשעת יציאה פתחי ישנם בניין /במעבדה  .1
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 חירום יציאות דלתות או מילוט דרכי לחסום אין  .2

 .ביותר הנגיש החירום פתח דרך מהמעבדה מיד להתפנות יש, שריפה כגון, פינוי הדורש חירום באירוע  .3

 חרום אירוע בעת דיווח 

 .המעבדה למדריך מידית לדווח יש  .1

 )חירום למקרי ההנחיות דף על רשומים הטלפונים( לביטחון מידית ידווח סטודנט או המדריך.  2

 .האוניברסיטה של הבטיחות על ולממונה הבטיחות לנאמן ידווח המדריך.  3

 .אש מכבי/  א"למד דיווח להעביר יש הצורך במידת.  4

 .במעבדה תאונה של מקרה כל על לדווח חובה.  5

 ."תאונה כמעט" של מקרה כל על גם למדריך לדווח חובה.  6


