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  מצגת זו מוגנת בזכויות יוצרים  

 מה נדבר היוםאז על 
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 ניתוח תחקיר תאונה שמעורבת משאבת בטון וניהול סיכונים.11      

 שאלות ותשובות.12              



 

  מצגת זו מוגנת בזכויות יוצרים  

 . סוגי משאבות בטון2

 קיימים מספר דגמי משאבות  :

 זרוע הידראולית פרקית מותקנת על ניידת בעלת -משאבת בטון על משאית .1

  מטר. 70משאית,  רדיוס עד 

 מ'  25ניידת המותקנת על מערבל בטון כולל זרוע לרדיוס  .2

 



 

  יוצרים מצגת זו מוגנת בזכויות  

 משאבות בטון

 שיטות העבודה של המשאבות  :

 מבנה משאבה –. ידי בוכנות הידראוליות על .1

 רוטוריות על ידי תופי לחיצה. באמצע התוף יש ציר עם שתי זרועות + צינור גמיש הנלחץ כך שהבטון      .2

 קוב לשעה. 100-30נדחף קדימה . זרם הבטון הוא רציף ויכול להגיע הספקים גבוהים  של                                      

 אבנים..סל הזנה, כפות ערבול, ורשת למניעת נפילת אדם או  .3

 



 

  מצגת זו מוגנת בזכויות יוצרים  

 . שיטות ייצוב ומניעת התהפכות3

, המומנט גדולוככול שהרדיוס של התהפכות המשאבההסכנה העקרית במשאבות בטון היא 

את המכונה במיוחד כאשר המייצבים אינם  להפוךהזרוע גדל, כך גם הכוחות שפועלים 

להסתיים בקנס. פתוחים עד הסוף בגלל מגבלות מקום או חששמסגירת נתיב תנועה שעלול 

ישנם מפעילים שעוקפים אתמגבלות המחשב על מנת להתגבר על מע' הממוחשבת המונעת 

  עבודהבתנאים שהייצרן לא קבע, 

 



 

  יוצרים מצגת זו מוגנת בזכויות  

 . השפעת מיפתח המייצבים4

       .המייצבים משמשים לאיזון המשאית, לייצובה, ולהגדלת שטח הבסיס שלה כדי למנוע התהפכות 

 היה מאוזנת אופקית, הכוח שיידרש על מנת לסובב את המנוףבנוסף,  אם המשאית לא ת    

 יהיה גדול יותר. המייצבים נושאים בנטל העומס הכבד של המנוף (עשרות טונות), 

 הקרקע עלולה לשקועהלחץ של מפזרי העומס מעיק על הקרקע. במקרים מסוימים 

 . (בחול, בבוץ, באבני מדרכה וכדומה)



 

  מצגת זו מוגנת בזכויות יוצרים  

 המנוף. כוחות מומנטים וחוק 5

 

 

 



 

  יוצרים מצגת זו מוגנת בזכויות  

 בדיקות ושיקולים בהתמקמות.  –תפעול הכלי . 6

 תכנית ארגון האתר, המתכנן נותן את הדעת במיקום של משאבת הבטוןב                  

כניסה ויציאה בטוחה כולל מערבלי בטון מבלי לגרום להפרעה או לתאונתעבודה.  העמדה 

העובדים  והצבה בטוחה כולל שליפת המייצבים ורדיוס שהם דורשיםכולל מרחקי בטיחות של

למניעת שקיעה ושמירת מרחק משפת הידוק הקרקע  מהמשאבה ולא פחות חשוב

 .כעומק הבור כך יהיה המרחק של המייצב(  או חפירה בור/תעלה תהום)

 

 

 

 

 



 

  מצגת זו מוגנת בזכויות יוצרים  

 בדיקות ושיקולים בהתמקמות.  –תפעול הכלי . 7

ובאתר,  כאשר מנהל העבודה מלווה את  תהליך הצבת משאבת בטון חייב להיות מלווה בנתונים תרם כניסה לאתר

 המשאבה עד למיקומה. 

 האם מנהל העבודה הוא זה שקובע את מיקום והעמדה או המפעיל בעצמו?  •

 בתוכנית ארגון האתר 1:250.000האם הנתונים לגבי המיקום המשאבה נמצאים במפה   •

 האם יש מספיק מקום בין המשאבה לבין המערבל,  •

 ווח בין המשאבה בצדדים לצורך הוצאת מייצבים בכול הפינות למקס'האם יש מספיק מקום ומר •

 האם האדמה מהודקת דיה כדי לעמוד בעומס דריכת המייצב. •

 אם אין מקום, האם יש אישור משטרה לסגירת נתיב. •

 האם נלקח בחשבון משקל הכלי כולל הבטון שנע בצינור והעומסים בגלל שליפת הזרוע •

 



 

  יוצרים מצגת זו מוגנת בזכויות  

 . סיכונים של המפעיל . 8

 והסיכונים שהוא נמצא בהםמיקום המפעיל   •

 בין המשאבה למערבל •

 על הבניין ללא קשר עין עם המשאבה •

 תקלות תקשורת בתדר בהעדר קו ישיר בין המשאבה לשלט. •

 הפרעות בתדר שיכולות לגרום לתגובות לא מתוכננות בזרוע. •

 בזמן הקיפול המפעיל חייב לשים לב לסביבה לגורמים מפריעים. •

 לפגוע באדם או בחפץ. להיזהר לא •

 מ'.3.25כלומר שמירת מרחק של לפחות  –סיכוני התחשמלות מקווי מתח נמוך או גבוה  •



 

  מצגת זו מוגנת בזכויות יוצרים  

 . קיפול ואחסנה. 9

 בזמן הקיפול המפעיל חייב לשים לב לסביבה לגורמים מפריעים. •

 להיזהר לא לפגוע באדם או בחפץ. •

 להכנסת ידיים לתוך הצינור שבתוך הסל.  המפעילהכנת תותב ספוג כדי לנקות את הצינור לכול אורכו מחייב את  •

 ניקוי של שאריות בטון על המשאבה יכול לגרום להחלקה. •

 הכנסת ידיים לתוך הסל, לפינוי בטון מבלי לשים לב למערבלים בתוך הסל .!! •

 התרחקות מקווי מתח נמוך/גבוה. •



 

 

 . סימני איתות10

תקשורת בן המפעיל ובין הפועלים העושים שימוש בקצה הגמיש ( חדק פיל ) יכול להיעשות  •

 בשתי שפות או אפשרויות.

 תקשורת של מע' קשר בדיבור ישיר וללא אמצעים מקשרים וללא קשר עין.  -א

בינלאומית המסוגלת  שהוא חלק בלתי נפרד משפתם של מפעילי עגורנים, זו שפהאיתות ידני,  -ב

 להעביר מסר, או הוראה למפעיל ללא דיבור אלא רק בסימני ידיים, בן האתת לבין המפעיל.

 ו הוא נמצא.קרים המפעיל נמצא באזור בו שופכים את הבטון בלי קשר לגובה בברוב המ -ג



 

 

 של. תחקיר בטיחותי לאירוע תאונתי 11

 משאבה באתר

 ב' -אירועים לתחקור א' ו

 

  
  



 

 

 מצגת זו מוגנת בזכויות יוצרים 

 . תאונות אופייניות עם משאבות בטון 12

 קווי חשמל מתח גבוה מתח נמוך. –פגיעה / היפגעות  .1

 שקיעת המייצבים בקרקע בגלל שיקול לא נכון. .2

 הבטון.פגיעה בעובדים הנמצאים בקרבת צינור שפיכת  .3

 פגיעה במבנים / ציוד בתום הרדיוס של זרוע המשאבה. .4

 ידי עגורני צריח במשאבה.-פגיעת מטענים מונפים על .5

 מים זורמים/נאגרים סביב רגלי המייצבים .6

 פגיעה במנופים במרחב הכללי של העבודה. .7


