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نتقدم بالشكر إلى جميع أعضاء دروبس، وباألخص مجموعة العمل على التأمين الُمحَكم، نظير مساعدتهم 
القيمة في نشر هذا الكتيب.

E: admin@dropsonline.org 
W: www.dropsonline.org

للمزيد من المعلومات عن خدمات دروبس -التي تتضمن العضوية، التدريبات، مجموعات األعمال والدالئل 
وأفضل الممارسات - يرجى زيارة موقعنا االلكتروني أو االتصال بإدارة دروبس:

قامت شركة الحفر المصرية )EDC( بترجمة هذا الكتيب إسهاما منها فى دعم منظمة دروبس فى منطقة 
الشرق االوسط و شمال أفريقيا. 

فى حال وجود أى مالحظات برجاء التواصل مع إدارة السالمة و الصحة المهنية فى شركة الحفر المصرية 
 QM-HSE@egyptian-drilling.com على البريد اإللكترونى

ھذه النسخة من الكتیب من ترجمة بافلي عاطف، إعداد وتنسیق أمیر مرزوق وإشراف أحمد فرج.



 تمهيد

مازال تساقط األجسام من أهم التحديات التي تؤثر على السالمة أثناء عمليات التشغيل؛ حيث تشير 
اإلحصائيات أن معظم الحوادث الخطرة تعود إلى األجسام المتساقطة.

بالنظر إلى هذه اإلحصائيات نجد أن هذه التحديات مرتبطة بعدة عوامل، من ضمنها عمليات التشغيل، 
السلوكيات، التصميم، البيئة والتأمين غير المحكم للمعدات واألدوات .

في إطار مشروعنا للوقاية من حوادث األجسام المتساقطة بشكل كامل، قمنا بتحديث هذا الكتيب حيث يمتد 
مفهوم التأمين المحكم ليخدم كحجر أساس لخطط الوقاية من األجسام المتساقطة وإدارة المخاطر. وفي هذا 

السياق تم تصميم هيكل تنظيمي جديد لهذا الكتيب، بحيث يوفر آلية تقود إلى تحديد ومعالجة األسباب 
الجذرية وتعريف المخاطر وتقيمها وأخيًرا إلى تطبيق التدابير الوقائية بما يحد من الحوادث.

بق  فيما تتوسع منظمة دروبس وتكتسب زخما عبر صناعات الطاقة، فنحن نعرف أن ارشاداتنا ُتراَجع وُتطَّ
في مجاالت أخرى. وننوه للقراء جميعا أن اإلرشادات الواردة بهذا الكتيب إنما هي تضم النقاط الُمتفق 

عليها من شريحة عريضة من الشركات العالمية المجتمعة تحت مظلة دروبس.

وتتقدم دروبس بالشكر إلى إس.اف.إس وستاتاويل التي أسهمت بالكثير من محتويات هذا الكتيب ولسماحها 
لدروبس بحرية التعديل والنشر للمحتوى.

كما نعرب عن امتناننا لجميع أعضاء دروبس وخبراء الصناعة الذين ادخروا من وقتهم للمساعدة في خروج 
هذا الكتيب إلى النور. حيث إن تأثير تطبيقاته سيعود بالنفع على جميع أطراف الصناعة المعنية بالوقاية من 

األجسام المتساقطة.    

مجموعة العمل على التأمين الُمحَكم

2013 ديسمبر 

     دروبس-التأمين الُمحَكم      1 

للمزيد من االستفسارات، يرجى االتصال باإلدارة المعنية بنشر هذا الكتيب 
admin@dropsonline.org على البريد االلكتروني

للمزيد من المعلومات حول إس.اف.إس )توجزر فور سيفتي( وللوصول إلى القواعد العريضة للموارد 
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مقدمة

 يهدف هذا الكتيب إلى الوقاية من مخاطر األجسام المتساقطة. حيث يقدم منهج إلدارة المخاطر بموقع
العمل ويوضح أفضل الممارسات الموصى بها للتأمين المحكم

 تسري محتويات هذا الكتيب بالنسبة لجميع الموظفين، األدوات، المعدات والهياكل ذات الصلة بالتصميم،
التوريدات، وسائل النقل، تركيب الوحدات، الصيانة، عمليات التشغيل والتفكيك خالل قطاع البترول

 تمت صياغة كتيب التأمين الُمحَكم بناًء على النسخة األصلية الصادرة عن ستاتاويل وإس اف إس وذلك من
 خالل تعاون وثيق بين موردي المعدات ومستخدميها. وهو يرمي إلى نشر المعرفة وأفضل الممارسات

الخاصة بالصناعة
 في حاالت عديدة تعمل التوصيات الوظيفية الواردة بهذا الكتيب على إلقاء الضوء على فرص التحسين.

 ونعلم أن بعض التوصيات النظرية المنصوص عليها قد ال تقبل التطبيق في بعض الحاالت إال أن محتوى
الكتيب يخدم كمعيار يجب علينا النظر إليه كهدف نعمل سويا لتحقيقه

 في حال اخترت أن تتبني أفضل ممارسات كتيب التأمين المحكم، ُتسَند لك وحدك مسئولية التعامل بنجاح مع
 أي تغيرات قد تطرأ نتيجة لذلك المنهج على المعدات، األنظمة وممارسات العمل القائمة. من المهم التذكير

 أن االرشادات في هذا الكتيب ال تغني عن أو تؤثر أو تتعارض مع أي من مواصفات أو معايير أو توصيات
الُمَصنِّع

 ندعو الجميع لالستعانة بهذا الكتيب لفهم اإلجراءات وتطبيقها للوقاية من المخاطر الناتجة عن األجسام
المتساقطة بمجال البترول، إال أننا ننوه إلى ما يلي

!     
أي تعديل يجري على المعدات، األدوات، الهيكل المعدني أو أساليب العمل، حتى وإن كان    	 

تطبيقه  يؤدي إلى رفع مستوى األمان، يجب أن يتم بإتباع إجراءات »إدارة التغيير«. 
عة للمعدات األساسية فيما يتعلق بتدابير التأمين؛ في 	  يجب تحديد توصيات الشركة الُمصنِّ

العديد من الحاالت قد يتم إدماج وسائل تأمين ثانوية أو يتم توفيرها لدى الطلب.
تحديد جميع الملكيات، أعمال الصيانة، فحوصات واعتمادات المعدات، األدوات والهياكل.	 
يجب التأكد دائما من الحيازة على الصالحيات، المعرفة، الخبرة والمهارات لمتابعة 	 

اإلجراءات قبل العمل بأي من األدوات أو األساليب الواردة بهذا الكتيب.
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 تعريف التأمين المحكم
يمكن تعريف التأمين المحكم بشكل بسيط على أنه االختيار، التطبيق واإلدارة المناسبة لكافة األربطة 

والتثبيتات.لتحقيق وتأمين مستويات األداء المطلوبة، يجب تصميمها بدقة وتركيبها بشكل مناسب 
وصيانتها باستمرار.

فيما يتعلق بوسائل الوقاية من األجسام المتساقطة، يعمل كتيب التأمين المحكم على تجنب تراخي األربطة 
أو تحركها أو قصورها مما قد يؤدي إلى سقوط المعدات أو الهيكل المعدني . 

يمتد دليل دروبس للتأمين المحكم ليتخطى  
أساسيات تركيب المسامير وأعمال التثبيت، ليتيح 

جميع الفرص لتحديد أساليب التأمين المعتمدة  
وتقنيات الحد من المخاطر واإلجراءات االحترازية 
لتحقيق االمتياز فيما يخص قواعد السالمة والبيئة .

يساعد التأمين المحكم على الحد من احتماالت 
األجسام المتساقطة وذلك عبر ضمان جودة عمليات 

التصميم، والتخطيط، والفحص وتطبيق التدابير 
الوقائية.

يعمل التأمين المحكم على تقليص عواقب األجسام 
المتساقطة من خالل تنفيذ أنظمة وممارسات 

وعمليات التأمين المناسبة.

يقوم التأمين الُمحَكم بإلقاء الضوء على العوامل 
األساسية التي تؤدي إلى األجسام المتساقطة وعلى 

فرص التعرف على المخاطر وعمليات تقييم 
المخاطر.

التثبيت األولي
الطريقة األولية وهي عند تركيب، تعليق 

وتأمين جسم لمنعه من السقوط، بما في ذلك 
الوصالت ذات المسامير القالووظ، واألنواع 

المختلفة من المسامير/ التيَّل، المشابك، 
الكلبسات، وصالت اللحام.. إلى آخره.

االتأمين الثانوي
وسيلة التأمين الهندسية للتثبيت األولي وتهدف 

إلى منع خلخلة أو تحرك األجزاء المربوطة 
 ، )Lock Washers( مثل حلقات الزنق

أسالك التثبيت، تيلة )بنز(.. إلى آخره.
 Second(كما يشار إليها بالحاجز الثاني 
Barrier( أو الوسيلة المأمونة من اإلخفاق 

)Fail Safe feature(  في بعض 
التوصيفات الهندسية.

 مالحظة: ال يوصى باإلغالق او التأمين 
بإستخدام  صامولتين.

التأمين الثانوي / األحترازى 
وسيلة هندسية أخرى يتم تطبيقها على أو حول 

العدة وتثبيتها على الهيكل المعدني األساسي. 
وهي مصممة لتأمين التثبيتات األولية ما إن 

أصبحت غير محكمة، ومنها الفوالذ 
ل،الشبك الصناعي/الفوالذي، الحاويات،  الُمَعدَّ

األسالك، الوايرات.. إلى آخره.  
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 مراحل سلسلة القيمة
نحن جميعا معرضون إلى حوادث األجسام المتساقطة في كل مرحلة من سلسلة القيمة الموضحة على 

الجانب المقابل إال أننا لدينا الفرصة إلجراء تحسينات في كل حلقة بهذه السلسلة .

أصبح الوصول إلى الموانع وتركيبها لمنع األجسام المتساقطة هدفا هاما. ويجب مراعاة هذه الموانع في 
التصميمات، المشتريات، وسائل النقل، االستخدامات المختلفة وأعمال الصيانة لكافة األدوات والمعدات، 

وبخاصة أينما يتم استخدامها أو تأمينها أو تخزينها على مرتفعات.

تستوعب عملية التصميم المراحل الرئيسية التي يتم 
فيها تطبيق أفضل الممارسات والتقنيات الخاصة 

بعمليات التأمين.

أثناء النقل، يجب تطبيق أفضل ممارسات مناولة 
الحمولة خالل الفحوص االحترازية والتقيُّد 

باإلجراءات.

على مدار عمليات التشغيل، يجب توخي الحذر من 
احتمال األجسام المتساقطة الناتج عن السلوكيات 

الخاطئة، التأمين الخاطئ، تآكل المواد، االهتزاز، 
عوامل بيئية وأخرى .

عند شراء، تصنيع أو إنتاج أدوات، معدات أو 
أصول جديدة، يجب التعرف على الحواجز وأنظمة 

السالمة الُمضمنة ودمجها

عند تعديل المعدات أو األصول أو عند التحرك إلى 
حقول جديدة، يجب االحتراس من اآلثار الديناميكية 

والبيئية المحتملة على أساليب وأنظمة التأمين .

تعد »إدارة التغيير« جزًء ال يتجزأ من عملية 
الحفاظ على خواص التكامل والقابلية للتطبيق 

بالنسبة لكافة األدوات، المعدات والهياكل / 
المنشآت.

عند تركيب معدات جديدة أو مؤقتة، يجب تقييم 
المخاطر المرتبطة بالموقع المحدد للحد من مخاطر 

األجسام المتساقطة بفعل العلق أو التشابك، 
االصطدام أو االهتزاز.

وتمثل تلك اإلجراءات القاعدة الرئيسية للوقاية 
التامة من األجسام المتساقطة، وعلى ذلك، 

يجب على جميع المصممين، الموردين 
والمشترين اإللمام بتلك المتطلبات.

واألهم يجب مراعاة األجسام المتساقطة في أي 
مكان كاحتمال قائم. ويجب التأكد من تعريف 

المخاطر المرتبطة باألجسام المتساقطة 
المحتملة بكل مهمة.

يتم تطبيق أفضل الممارسات الموصى بها في 
هذا الكتيب بكافة مراحل سلسلة القيمة بدًءا من 

التصميم الهندسي ووصوال إلى عمليات التشغيل 
مع االنتباه جيدا إلى أعمال الرفع، العمل على 

ارتفاعات وعمليات النقل. 

بمجرد إتباع هذه التوصيات، قد نصل إلى 
هدفنا المنشود إلنجاز عمليات خالية من 

حوادث األجسام المتساقطة. 
من المسئول؟ كلنا مسئولون، كل فرد في 

سلسلة القيمة
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 التآكل الجلفانى
كقاعدة أساسية، ال يجوز الجمع ما بين معدنين إال إذا كانت درجات جودتهما متطابقة أو متقاربة وذلك في 

البيئة التآكلية.

يحدث التآكل الجلفاني عند تالمس نوعين مختلفين من المعادن على درجات متباينة من الجهد، في وجود 
محلول كهربائي )مياه نقية / مادة خامدة أو مياه بحر(. وعند حدوث ذلك، يصبح المعدن األقل جودة هو 

األنود واألكثر جودة هو الكاثود.
وإذا ما تم تركيب مسمار قالووظ صلب في لوح نحاسي يكون هذا المسمار هو األنود ألن النحاس هو 

المعدن األكثر جودة.وسرعان ما سوف يصدأ المسمار نظرا لفرق الجهد الكبير ما بين الوسطين.

وإذا ما تم تركيب نفس المسمار القالووظ الصلب في لوح أقل جودة، مثل لوح الزنك، يكون المسمار 
القالووظ هو الكاثود ولن يصدأ. وسوف يتآكل لوح الزنك نظرا ألنه أقل جودة من مسمار القالووظ

 مسمار القالووظ الصلب   

                التيار   
الرطوبة   

النحاس   

 مسمار القالووظ الصلب   

                التيار   

الرطوبة   

معدن اقل جودة   

يجب دائما توخي الحذر من احتمال حدوث التآكل الجلفاني في وجود مواد جديدة مثل الفوالذ      !
المخمل. 

تأكد دائما من طبيعة بيئة العمل حيث قد تتطلب تطبيق إجراءات صارمة واالستعانة باإلرشادات 
عند وضع السبائك. 
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جرافيت
تيتانيوم

فضة
فوالذ مقاوم للحوامض A4 - مخمل

مونل )سبيكة أساسها النيكب( 
سبائك نيكل / نحاس

قصدير لحام 
فوالذ صب
فوالذ وحديد

T4 – 2024 ألمونيوم

ألمونيوم 1100
فوالذ مجلفن

سبائك مغنيسيوم
مغنسيوم

زنك

كادميوم

نحاس أصفر
قصدير
صلب

برونز

نحاس

فوالذ مقاوم للصدأ A2 - مخمل
إيكونيل - مخمل
نيكل - مخمل
فضة اللحام
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الوصالت ذات المسامير القالووظ
يتم في الوقت الحالي إنتاج المسامير القالووظ بما يفي بمتطلبات 85 من المعايير الصناعية المختلفة، 

فيما تختلف االحتياجات لوصالت المسامير القالووظ حسب القطاعات والمجاالت المختلفة وذلك اعتمادا 
على التصميم المقدم ومتطلبات التشغيل والصيانة.

وبالتالي فإن كل وصلة مسامير قالووظ قويه تتطلب تقييم معتمد للعوامل التالية:

يندرج إغالق / تأمين المسامير لحمايتها من فقدان التحميل اآلولى، تحت بند التأمين الثانوي. وترجع العديد 
من األضرار التي تتعرض لها المسامير والمسامير القالووظ إلى األسباب التالية:

تصميم الحمولة	 
اختيار المواد بناًء على الخصائص الميكانيكية ودرجة المقاومة للتآكل	 
استخدام مواد التشحيم أينما لزم	 
التحميل المسبق )الشد المسبق( واستخدام معدات العزم الصحيحة	 

30%   بسبب االستخدام الخاطئ للمسامير أوتثبيتها الخاطئ والتعامل غير الجيد.   
20%  بسبب االهتزازات
 12% بسبب الصدمات 

 11% بسبب زيادة األحمال 
 6%  بسبب االستهالك

 5%  بسبب التآكل الكيميائي 

إزدواج الصواميل للتأمين  

أثبتت العديد من االختبارات المستقلة ظهور مخاطر عند االستخدام 
المزدوج للصواميل للتأمين أو صامولة الزنق كوسيلة لتأمين 

الوصالت القالووظ / المسامير كما إنها غير مناسبة على اإلطالق 
للحفاظ على المسامير مشدودة. عالوة على ذلك، ال ُينَصح 

بممارسة التخويش بالضغط على القالووظ.

- ليس من أفضل الممارسات
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 التأمين المحكم
 لوصالت المسامير القالووظ

المرونة في الهياكل المثبتة بالمسامير القالووظ واالهتزازات والصدمات في المعدات، يمكن أن تؤدي إلى 
انحالل وصالت المسامير. كذلك، قد يؤدي التدوير الحراري إلى ارتخاء الصواميل والمسامير.

مالحظة:

اختبار االهتزازات

تخضع معظم وصالت المسامير إلى التحميل الديناميكي بشكل أو بآخر في قطاع البترول. وقد ينتج عن 
الصواميل والمسامير غير المحكمة إلى انحالل الوصالت واألجسام المتساقطة، ما يؤدي إلى حوادث كان 

يمكن تجنبها وتوقيف العمليات بشكل غير متوقع.

لقد وضعنا صياغة التوصيات التالية للتمييز بين أنواع المسامير المختلفة ومدى مالئمة وسيلة الشد، وذلك 
في قائمتين حيث تمثل قوة الربط لوصالت المسامير في إحداهما عنصر أساسي واألخرى عنصر فرعي.

يمثل هذا الجدول البياني ألداء منتجات 
»نورد لوك« دراسة مقارنة نمطية 

ألساليب التأمين المختلفة.

تم تصميم هذه االختبارات لتعكس مدى 
األحمال الديناميكية المتوقعة على 

وصالت المسامير.

يجب استخدام وسيلة تأمين ثانوية محكمة، ومختبرة ومناسبة لمنع انحالل الصواميل والمسامير. يدخل ذلك 
في إطار المتطلبات األساسية حيث ُيستلَزم الحفاظ على قوة الشد بوصالت المسامير.

أثبتت الدراسات التي أجرتها العديد من شركات االختبار على مدار األربعين عام األخيرة أن 
األساليب القديمة لتأمين وصالت المسامير ليست آمنة. كما أنها لم تعد مجدية وقد تكون 

محظورة لدى بعض الشركات.

عة أو مالك المصنع أو الشركة المالكة لتحديد والتأكد من مالئمة      ! تشاور دائما مع الشركة الُمصنِّ
أسلوب ربط المسامير الواجب اعتماده. للمزيد من اإلرشادات، يجب االستعانة بالتصميم، معايير 

أو قواعد الصناعة ذات الصلة أو غير ذلك تشاور مع أخصائي معروف بالقطاع.
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التأمين المحكم 
لوصالت المسامير القالووظ

نستعرض في هذا الجزء من الكتيب وسائل التأمين الثانوية لوصالت المسامير المشدودة، مثل الصواميل 
تة على المعدات والمستخدمة لتأمين الوصالت الميكانيكية والهيكلية. والمسامير الُمثبَّ

يوصى باألساليب التالية للوصالت الميكانيكية والهيكلية حيث تمثل قوة الشد عنصرا أساسيا.

NORD-LOCK Washers حلقات الزنق
 www.nordlock.com

تعمل حلقات الزنق على إحكام تثبيت وصالت المسامير حتى 
ال تنحل بسبب التخلخل أو االهتزاز أو بفعل صدمات التحميل.

يعمل النظام على تأمين وصالت المسامير بفعل الشد ال 
االحتكاك، بما يسمح لمواد التشحيم بالمساعدة في عمليات 

التركيب وأعمال الصيانة.
تخضع حلقات الزنق إلى اختبار واعتماد العديد من السلطات 

 )DNV(»المستقلة بما في ذلك »ديت نورسكي فيريتاس
والمكتب األمريكي للشحن فضال عن كبرى شركات البترول. 

وهي متاحة بمواد الصلب والفوالذ المعهد األمريكي للحديد 
والصلب 316LوSMO 254® من المخزون. وتتوافر 

أنواع أخرى عند الطلب.
تعتبر حلقات الزنق مناسبة لجميع وصالت المسامير التى 

تتطلب تأمين محكم أو تأمين ثانوي.

SPIRALOCK  )نظام الغلق اآلمن )سبايرال لوك
www.spiralock.com

يتكون نظام الغلق اآلمن من صامولة زنق مصنوعة صناعة 
كاملة من المعدن. يوجد بالصامولة قالووظ مصمم بصورة 

خاصة كي يقوم بالغلق عند ربطه وفي نفس الوقت يقوم 
بتوزيع قوى التأمين على طول القالووظ. وهو ما ينتج عنه 
توزيع أفضل لقوة الحمل وهو ما يساعد بدوره في تحسين 

إغالق وصلة المسامير القالووظ.
يتم استخدامه لتثبيت أنظمة دعم الكابالت. 

معتمد من ديت نورسكي فيريتاس 
والمكتب األمريكي للشحن
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مسمار باندورا الملولب 
 www.boltnorge.no

لمسمار باندورا® تصميم فريد ولمنع التالعب عن طريق 
مد األكمام المدببة على طرفي المسمار القالووظ.

كما يعمل المسمار على منع تكرار التالعب. ويتم استخدام 
المسامير القالووظ المعيارية لدفع المسامير القالووظ المدببة 

إلى الداخل ويتم تثبيتها مباشرة بالماكينة باستخدام مسامير 
الغلق القالووظ. ويؤدى ذلك إلى منع المسمار القالووظ من 

االنحالل أو السقوط. يمكن إعادة تأمين المسمار كل فترة 
لتجنب آثار االستهالك المتلفة للمعدات.

مجاالت االستخدام: منظومة تدوير مواسير الحفر، أوناش 
تخزين مواسير الحفر ومعدات أخرى تخص مناولة مواسير 

الحفر.

سوبربولت
Multi-JackBolt Tensioners )MJT(

 www.superbolt.comcom

تتضمن منتجات سوبربولت صواميل ومسامير كبدائل 
لعناصر نظام الربط )بالمسامير القالووظ(. وتتطلب أدوات 
يدوية للتركيب والنزع، وهو ما يعفي من متطلبات معدات 

إحكام الربط الثقيلة   

العزم هو المسبب للقوة التي ينتج عنها 
الشد على المسمار. وينتج عن الشد 

قوة الربط بين الجزأين.
حيث إن قوة الربط تمثل عنصرا 

أساسيا،فيجب التشاور مع الشركة 
الُمصنِّعة واالستعانة بقواعد التصميم 
ذات الصلة أو المتخصصين لتحديد 

أفضل طرق التأمين.

العزم  القوة 
المطبقة

قوة الربط بالوصلة 
)التثبيت األولي(

الشد بالمسمارالتأمين الثانوي
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التأمين المحكم  
لوصالت المسامير القالووظ 

نوضح في هذا الجزء من الكتيب وسيلة التأمين الثانوية لوصالت المسامير المستخدمة لتأمين المعدات 
والمكونات والملحقات األخرى.

يوصى باألساليب التالية لوصالت المسامير حيث تمثل قوة الربط عنصرا غير أساسيا

صامولة نايلون

صامولة الغلق

والمعروفة كذلك بالنايلوك، وهي صامولة ذات طوق زنق نايلون 
يتآكل أثناء تركيبها على المسمار. وينتج عن ذلك زيادة االحتكاك 

بين تجميعتي المسامير القالووظ وهو ما يؤدي في النهاية إلى 
درجة إحكام الغلق المطلوبة للوصلة.

كذلك ُتعَد وسيلة ربط متعددة االستخدام للوصالت 
غير الهامة / الحرجة 

قد ُتستخَدم صواميل الغلق مع المسامير ذات األبعاد المختلفة. 
ويتوافر ذلك النوع من المسامير في صور مختلفة وقد يتميز 

بالرأس الُمَعّدلة، العنق المشقوق أو حلقة الطوق المسننة. يعتمد 
الوصول إلى درجة إحكام الغلق المراده على مدى االحتكاك، قطع 

القالووظ أو سطح التالمس. فيما يعتمد مقبض االحتكاك على 
التحميل المسبق والعزم المناسب.

وهو وسيلة ربط متعددة االستخدام للوصالت غير الهامة/الحرجة

!     

!     

ال ينصح بإعادة استخدامها. فقد تدور أو تنحل عند التعرض إلى أحمال ديناميكية

من شأن تشحيم القالووظ أن يخفض من المستوى الوظيفي. حيث قد تدور الصامولة أو تنحل 
عند التعرض إلى أحمال ديناميكية.
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صامولة القلعة و المسمار المجزأ 

 PALNUT صامولة اإلغالق بالنت

وردة سوسته / مسننة /  بلسان  

تمثل صواميل القلعة طريقة ملموسة وموثوقه إلغالق وصالت 
المسامير القالووظ. وبشكل عام يتم استخدامها لوصالت 

المسامير القالووظ التي يتم تعريضها للقوى القاطعة وليس 
الجهادات الشد. وتوجد بالصامولة أماكن نصف قطرية ويتم 
إغالقها عن طريق تيلة مشقوقة غير قابلة للتآكل يتم إدخالها 

في ثقب في المسمار القالووظ.
مجاالت االستخدام: الوصالت أو المكونات التي يتم فصلها 

كثيرا.

تقطع صواميل اإلغالق »PALNUT« أسنان قالووظ 
المسمار حينما يتم تركيبها وربطها. 

يجب توخي الحذر الشديد عند اختيار هذا النوع، ال سيما في 
األماكن المعرضة لالهتزاز المستمر.

توجد أنواع عديدة من الورود وألواح الصواميل ذات التصاميم 
والخواص المختلفة. فيجب التأكد دائما من استخدام النوع 

الصحيح تبعا إلرشادات الشركة الُمصنِّعة للمعدات / الدعم 
الفني.

!     

!     

!     

من غير المناسب تركيب صواميل القلعة لوصالت تحت التحميل  أو لتلك التي تستلزم الحفاظ 
على قوة الربط.

يعد هذا النوع غير صالح إلعادة االستخدام. فقد يتخلخل عند التعرض إلى األحمال الديناميكية. 
وقد تتآكل الصواميل منخفضة الجودة في البيئة البحرية.

أظهرت االختبارات أن الورود تنحل عند تعرضها إلى الحموالت الديناميكية. يجب أن تكون كافة 
أجزاء المسمار مناسبة للتطبيق المستخدمة له، البيئة ووضع التوصيلة.
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سلك الربط 
ب خصيصا للتعامل معه. ال يتم استخدام سلك التثبيت/الربط إال من خالل الشخص المختص والمدرَّ

سلك الربط / سلك التأمين
تعد أسالك التثبيت الخاصة بالمسامير القالووظ طريقة 
تأمين مشتقه من مجال الطيران. هذه الطريقة بإيجاز، 
عبارة عن مّد سلك في ثقب بالمسمار القالووظ لتأمينه 
منعا لدورانه الذي يؤدي إلى االنحالل. ويتم جدل هذا 

السلك قبل مّده ثم يتم تثبيته بالمسمار القالووظ المجاور. 
ويمكن استخدام السلك لتأمين عدد أقصاه ثالثة مسامير 

قالووظ على النحو المبين في الرسم.
مجاالت االستخدام:

يتم استخدامه بكثافة لتأمين وصالت المسامير القالووظ 
الخارجية على معدات المواسير والمعدات المنقولة وال 

سيما حينما ال توجد آية مسامير قالووظ و/ أو حينما 
يستلزم األمر تحكم مرئي بسيط في عملية اإلغالق.

قد تتمدد، تنكسر أو تتآكل إن لم يتم تثبيتها على النحو الصحيح، بما يسمح بدوران المثبتات      !
وانحاللها عند التعرض إلى األحمال الديناميكية.
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تيلة مشقوقة/ بنز 

التيلة المشقوقة هي عبارة عن ُمثبِّت معدني ذات 
»أسنان« يتم ثنيها أثناء عملية التركيب. وُتعَرف 

كذلك بالبنز أو الدبوس، ويتم استخدامها لتأمين 
المثبتات األخرى مثل المسامير القالووظ، 

الصواميل والمسامير الخطافية.

توصيات أفضل الممارسات:

يجب ثني التيَّل المشقوقة لمنعها من السقوط.	 
يجب ثني التيلة كما هو موضح بالصورة أعاله أينما يكون هناك خطر تعرض الموظفين إلى 	 

أطراف حادة.
يجب دائما استخدام شواكل ذات األربعة أجزاء )الجسم)Bow(، المسمار، الصامولة والتيلة 	 

المشقوقة( في عمليات رفع العمال وتحميلهم.
ال يجب استخدام البنوز الجرارة أو مسامير وصلة القطر، مسامير )على شكل دبوس الشعر(، 	 

قضبان اللحام أو المسامير اليدوية.
يجب أن تكون التيَّل المشقوقة مصنوعة من الفوالذ غير القابل للصدأ والمناسب للبيئة التشغيلية.	 
يجب فحص التيَّل المشقوقة بانتظام واستبدالها لدى قصور وظائفها.	 

ل المحورية، مشابك )كلبسات على شكل حرف الـR(، التيلة الزنبركية أو      ! يجب تجنب استخدام التيَّ
التيلة الدوارة أو تيلة الدبوس أو أي نوع آخر يمكن ارتداده أو انحالله عند استخدامه بأجهزة 
الرفع أو لتأمين المعدات وهياكل األماكن المرتفعة. يجب تقييم كافة التطبيقات وإتباع إرشادات 

عة للمعدات األساسية. الشركة الُمصنِّ

    تيلة دبوس      تيلة زنبركية    مشبك )على شكل حرف الـR(            تيلة محورية
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أدوات التأمين 
)وايرات، سالسل وموصالت( 

توصيات أفضل الممارسات:
يجب وضع أبعاد أجهزة التأمين وفقا لحسابات مورد المعدات. يتم الحفاظ على مستوى جودة المواد 	 

المستخدمة خالل جميع مراحل عملية التجميع.

 	 ،316 )AISI( ال يجوز إال استخدام واير التأمين المقاوم للحوامض)المعهداألمريكي للحديدوالصلب

.))IWRC( 19 لب السلك المعدني المستقل x 7 نوع

يجب أن تكون كافة الموصالت / الخطاطيف الحادة / حلقات التسلق مصنوعة من صلب مقاوم 	 

للحوامض )المعهد األمريكي للحديد والصلب316(، وان يتم تزويدها بقفل قالووظ أو بوابات ذاتية 

اإلغالق وذات حلقة مغلقة.

يجب أن تكون السلسلة مصنوعة من صلب مقاوم لألحماض / مجلفن.	 

يجب أن تحتوى الشواكل المستخدمة مع أجهزة التأمين على صواميل وتيلة مشقوقة.	 

يكون طول واير التأمين قصير بقدر اإلمكان للحد من قوة السقوط.	 

يجب تركيب أجهزة ومعدات التأمين وصيانتها ومعاينتها وفحصها وفقا لإلرشادات الواردة في دليل 	 

د أو إرشادات الصيانة.  المستخدم الخاص بالمورِّ

يتم التأكد من مالئمة األجهزة للعمليات والبيئة مع الوضع في االعتبار عامل التآكل الجلفاني 	 

المحتمل وجوده.

يقوم الشخص المختص بتجميع تلك األدوات، عند استخدام وايرات التأمين ذاتية التجميع.	 

يجب توثيق كافة أجهزة التأمين وملحقات األدوات والمعدات واقترانهم بمعلومات لكي يتم متابعتها. 	 

د، سنة اإلنتاج، ومعلومات عن  وكحد أدنى  يتضمن ذلك تكويد العبوات، اسم الُمصنِّع / المورِّ

الحمولة / حد حمولة العمل

أخيرا، يجب توفير بيانات لتوضيح نوع المواد، مستوى المنتج ودليل التركيب/الصيانة.	 

يجب التحقق من مواصفات التصميم للمعدات قبل تركيب أجهزة التأمين ألغراض التدقيق.      !

ال يجوز إعادة استخدام وايرات التأمين، الموصالت أو السالسل التي تعرضت إلى التحميل 
الفجائي.
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يكون لمعدات العمل على مرتفعات وسيلة تامين  ثانوية مدمجة، أينما كان ذلك ممكنا. وإن لم يكن ذلك ممكنا 

أو إذا تعرضت المعدات إلى خطر االصطدام، يكون للمعدات وسائل تأمين مثل الوايرات أو السالسل 
والموصالت المربوطة بالهيكل بشكل آمن.
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الشباك والحواجز الشبكية
ُتستخَدم هذه األنظمة التأمينية لتحويط المعدات المثبتة على المرتفعات بشكل كامل و التي تشكل احتماالت 

عالية لألجسام المتساقطة. 

ونظرا ألن الحواجز مصممة بحيث تكون سهلة التركيب، فهي مناسبة تماما للتطبيقات التي يتخللها معدات 
ومكونات عرضة للعطل أو القصور بسبب عوامل مثل تعدد المكونات، جودة التصميم، التآكل الخارجي أو 

الداخلي، االهتزاز.. إلى آخره.

توصيات أفضل الممارسات:  
عة للشباك والحواجز الشبكية اآلمنة لُحسن 	  يجب الرجوع دائما إلى توصيات الشركة الُمصنِّ

االختيار، التركيب والصيانة وللتأكد من تاريخ الصالحية للمنتجات.

التأكد من مالئمة األجهزة للعمليات والبيئة مع الوضع في االعتبار عامل التآكل الجلفاني المحتمل.	 

أما بالنسبة لجميع أجهزة ومعدات التأمين األخرى، يجب فحص الشباك والحواجز الشبكية اآلمنة 	 

بانتظام واستبدالها عند قصور وظائفها.

يجب تقييم أي تأثير على األنشطة األخرى مثل إعاقة أعمال الصيانة والتعرض لمخاطر العلق.	 
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تركيب مشابك الوايرات
يعد التركيب الخاطئ لمشابك الوايرات إحدى تحديات الصناعة.

التركيب الصحيح 

ø الواير المعدني

تبعا للقطعةبوصةملم

9 - 33

4

5

6

7

16-10

8\3 - 8\1

8\5 - 8\3

4\3 - 8\5

1 - 4\3

2\1 1 - 1

20-17

 26-21

37-27

الحد األدنى من مشابك الوايرات

توصيات أفضل الممارسات:  
يجب أن يكون عدد مشابك الوايرات صحيح ويتم ضبط حجمها بما يناسب ابعاد الواير.	 

يتم تجميع مشابك الوايرات وفحصها ومعاينتها وصيانتها وفقا لدليل المستخدم أو إرشادات الصيانة 	 

الخاصة بالشركة المصنعة.

 	.)Bull-dog( ال يجب استخدام المشبك الـ
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أهم أسباب األجسام المتساقطة

أظهرت نشرات األمن والسالمة وتقارير الحوادث أن األخطاء المتكررة التالية 
من أهم األسباب المؤدية إلى األجسام المتساقطة.

قصور تقييم المخاطر )العجز عن تحديد األسباب المحتملة 
لألجسام المتساقطة(

لألجسام المتساقطة تأثير على المعدات والبيئة. حتى األجسام الساقطة في 
البحر ُتلِحق الضرر بالبنية التحتية البحرية. ولذا فإن آثار األجسام المتساقطة 

تعود بالسلب على أعمالنا، حتى وإن لم يصاب أحد.

1

 22  التعرف على األجسام المتساقطة

العوامل البشرية )خطأ من المشغل، إساءة التصرف، اعتياد  روتين 2
العمل )االعتماد على الفطرة في التصرف(، اإلهمال(   

قصور اإلجراءات )إساءة التخطيط، غياب إدارة التغيير(     3

قصور المثبتات والتجهيزات )التآكل، االهتزاز، سوء التصميم، اختيار 
معدات التثبيت(    

المستوى                        دون  ترتيب  و  تنظيف  أعمال 
سابقة(                 مهام  من  بقايا  )وجود   

االصطدام وحاالت العلق والتشابك )بمعدات الرفع، المعدات المتحركة،         
حبال التوجيه، خطوط التغذية(                 

قصور  في   ا الفحص ،   اإل  صالح   والصيانة            )  إ  همال عوامل الخطر (            

األدوات والمعدات التالفة، الُمهمَلة أو غير األصلية ) ُتستبَعد (                           

إساءة تخزين أو تأمين األدوات والمعدات )عدم استخدام أحزمة 
التأمين أو أسالك الربط(

عوامل البيئة )الرياح، حركة البحر، الجليد، الثلوج، الظروف القاسية(

6
5
4

9
8
7

10



التعرف على األجسام المتساقطة
ال تزال األجسام المتساقطة تمثل معظم الحوادث القاتلة، المحتمل منها والفعلي. حتى أظهرت اإلحصائيات 
أن األجسام المتساقطة من بين أكثر األسباب خطورة وتهديدا للحياة بين العديد من القطاعات الصناعية. 

وتنطبق اإلحصاءات ذاتها على النشاطات الترفيهية أو الروتينية.

 أثمرت التوجيهات والحمالت الُمدّشنة عن أداء 
أفضل في خدمات مثل الحفر وخدمات اآلبار، إال 

ن كان طفيفا. أن مستوى التحسُّ

 ما هى »األجسام المتساقطة«؟
أي غرض يسقط أو ُيحتَمل سقوطه من موضعه 

األساسي. وقد يكون كذلك األغراض غير 
الضرورية، المنحلة، غير المؤمنة، المصفوفة بشكل 

خاطئ، أجزاء من الهيكل المعدني؛وسقوط الهيكل 
المعدني بشكل كامل.

 األجسام المتساقطة بشكل ِاْستاِتيِكّي
أي جسم يسقط من موضعه األساسي بفعل وزنه 
)الجاذبية( دون قوة مطبقة. ويظهر في التآكل، 

االهتزاز أو قصور التأمين.

األجسام المتساقطة بشكل ديناميكي 
أي جسم يسقط من موضعه األساسي بفعل قوة 
مطبقة، ومن أمثلتها االصطدامات التي تتضمن 
المعدات واألحمال المتحركة، العلق / التشابك 

باآلالت أو األغراض المصفوفة، التيارات 
الهوائية الناتجة عن إقالع/هبوط الهليكوبتر أو 

األحوال الجوية السيئة.

أسباب تساقط األجسام
من شأن العديد من العوامل أن تؤدي إلى األجسام 

المتساقطة. ومن الهام مراعاة ذلك أثناء عملية تحديد 
المخاطر بموقع العمل. قد ينتج عن مصادر الطاقة  
مثل الجاذبية، الرياح، تحركات البحر، التحركات 

الميكانيكية- سلسلة من األحداث المؤدية إلى األجسام 
المتساقطة. أضف إلى ذلك التآكل، عدم الوعي، 

قصور الفحوصات والصيانة، وتكتمل كافة عوامل 
المؤدية إلى األجسام المتساقطة.

وأظهرت اإلحصاءات أن ما يقرب من 30% من 
حاالت األجسام المتساقطة لها عالقة بالتصميم أو 
بمشاكل تقنية أو ميكانيكية إال أن العامل البشري 

يمثل نصف تلك األسباب. )المصدر: سجل حوادث 
 )DORIS( وإحصاءات األجسام المتساقطة

التدابير الالزمة لتجنب تساقط األجسام
ال يمكننا قبول  أن األجسام المتساقطة هو مجرد 
جزء من طبيعة البيئة التي نعمل بها ، بل يجب 

إرساء نظام لتحديد ومنع المخاطر المصاحبة 
لألجسام المتساقطة وإدارتها ما أمكن عمليا 

وقد تم إطالق هذا الكتيب لذلك الغرض بالتحديد.
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حاسبة دروبس

تأتي حاسبة دروبس )المبينة في الصفحةالمقابلة( بمثابة مؤشرهام على نوعية العواقب المحتملة لألجسام 
المتساقطة.

شأنها شأن األدوات المشابهة، خضعت »حاسبة دروبس« إلى اعتماد مجموعة عمل دروبس ونالت 
استحسان أغلبية المشغلين والمقاولين في قطاع البترول حول العالم. بالرغم من وجود »حاسبات« أخرى، 

إال أنها جميعا تتبع المبدأ نفسه أال وهو تحديد كتلة الجسم الساقط على مسافة السقوط لحساب العواقب 
المحتملة.

اعتبارات:

تعتبر الحاسبة أن األجسام غير مدببة ولذا فإنها غير صالحة لالستخدام مع كسور الزجاج أو بقايا 	 
المعادن.. إلى آخره، والتي قد تخترق الجلد وتلحق الضرر باألنسجة والوظائف العضوية.

يتم األخذ في االعتبار ارتداء معدات الوقاية الشخصية مثل الخوذ، أحذية السالمة والنظارات 	 
الوقائية.

ال ُيشتَرط معرفة طول الفرد عند تحديد مسافة السقوط. تعتمد المعادلة الحسابية على اصطدام الجسم 	 
الساقط باألرض الصلبة. يجب التذكر أن الموظف قد يصطدم في وضع انحناء أو تمدد، أو تصطدم 

األجسام الساقطة باألجزاء السفلية من جسم الموظف. 
تعد حاسبة دروبس واألدوات المشابهة األخرى مرجعا استرشاديا وتقتصر دورها على توفير مؤشر 	 

عام للعواقب المحتملة وال يجوز االعتماد عليها بشكل تفصيلي.
قد تؤدي األجسام المتساقطة إلى إصابات قاتلة. وتشتد العواقب، كلما كان وزن األجسام أثقل وكلما 	 

ابتعدت مسافة السقوط.

تظهر أهمية حاسبة دروبس في حجمها األقصى أثناء عمليات التخطيط وتقييم المخاطر. حيث تقوم 
الحاسبة بتحديد مخاطر األجسام المتساقطة وتساعد على وضع اإلجراءات التصحيحية والتدابير الرقابية 

الصحيحة.

www.dropsonline.org :تتوافر اإلصدارات االلكترونية من الحاسبة على الموقع االلكتروني
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المسئوليات
السياسة العامة

إال أن لدى الجميع مسئوليات مشتركة لمنع األجسام المتساقطة، وذلك من خالل:

ينبغى ان تتضمن إرشادات ومعايير الشركة تطبيق 
اآلليات الرقابية والفحوصات الالزمة للتعرف على 

المخاطر المحتملة لألجسام المتساقطة وتقييمها 
والوقاية منها وإدارتها. كما يجب تحديد التدابير 

الوقائية والرقابية من خالل إجراءات وتوجيهات 
تفصيلية تغطي جميع العمليات مثل الرفع، العمل 
على ارتفاعات، عمليات وإدارة معدات المقاولين.

يجب قبول أدوارنا ومسئولياتنا والتعرف عليهما كما 
هو موضح بهذا الكتيب.

المالحظة والتدخل )مراقبة المخاطر واألخطار ذات الصلة والتجهيز إليقاف العمل إذا كانت الظروف  	 
واإلجراءات غير آمنة(.

اإلبالغ )تسجيل كافة الحوادث والحوادث وشيكة الوقوع عمال بسياسة الشركة(	 

الوقاية )إزالة جميع األجسام المعرضة للسقوط إذا كان ذلك آمنا وإزالة جميع األدوات والمعدات غير 	 
المؤمنة وغير المستعملة وذلك قبل وبعد العمل(.

الرقابة )التأكد من إحكام ربط كافة األغراض الخاصة بالهيكل، والمعدات واألدوات المستخدمة على 	 
المرتفعات(

التصميم والشراء )ُحسن اختيار وتوفير األدوات والمواد والموارد(	 

الفحص )فحوص منتظمة ودورية لجميع األغراض عالية الخطورة، وباألخص تلك الحموالت قبل 	 
الرفع أو النقل(.
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 الممارسات الغير مفضلة:
  ال تفضل دروبس إتباع الطرق واألساليب والتصرفات التالية:  

 استخدام معدات الرفع غير المعتمدة وغير األصلية	 
 استخدام األدوات والمعدات غير األصلية	 
 استخدام أقطاب اللحام / األسالك / كبالت الربط بدال من التيَّل المشقوقة أو تيَّل التأمين 	 
 استخدام الشواكل ذات الجزأين للمعدات الُمَعلّقة بشكل دائم	 
 تأمين المسامير بواسطة صامولتين	 
 استخدام أدوات يدوية غير مؤمنة، بما في ذلك أنبوب / مسدس  الشحم، زجاجات المياه، أجهزة 	 

السلكية، أجهزة كاشفة، أقالم، هواتف.. إلى آخره.
 ربط الوايرات حول الكمرات والعوارض	 
 ترك الحموالت معلقة دون الحصول على الموافقة الالزمة	 
 استخدام معدات السقالة لعمل هياكل دائمة أو التركيبات الالحقة بما في ذلك االستخدام غير المعتمد 	 

للسقالة في رفع المعدات
 ترك سلك موانع السقوط )Fall Arrestors( مسحوبة في حالة عدم استخدامها	 

أفضل ممارسات التصميم والمشتريات
من الدارج عالميا وجود العديد من التحديات في اختيار وشراء / توريد المنتجات والخدمات في كل 

قطاع عالمي. ولذا، فتوصي دروبس بمراعاة النقاط التالية:
يجب فهم سياسات وإجراءات الشركة التي تشكل إطار العمل اآلمن للوقاية من األجسام المتساقطة 	 

فضال عن توصيلها إلى الموردين والشركاء
يتم التعرف على فرص دمج أفضل ممارسات التأمين المحكم بكل تصميم ومرحلة اختيار	 
تعبئة كافة المواد والمعدات الموزعة لالستخدام في المواقع بشكل آمن ألغراض النقل	 
التصنيف المالئم لكافة المواد والمكونات للعمليات التشغيلية. مراعاة احتمال حدوث تآكل جلفاني عند 	 

استخدام الفوالذ المقاوم للصدأ
دمج الموانع الالزمة بجميع األغراض المختارة للتركيب أو االستخدام على المرتفعات واعتمادها 	 

وتجهيزها بحيث يمكن تتبعها إن لزم األمر
يجب تأمين جميع أغراض العمل والمعدات واألدوات المعلقة على ارتفاعات، من خطر االصطدام 	 

والعلق باألغراض المتحركة
يجب أن تتضمن كافة أجهزة أدوات التأمين تكويد العبوات، بيانات الشركة المصنعة وملصقات 	 

واضحة بالحمولة القصوى 
يجب تشجيع الموردين والشركاء لدعم هذه المبادرة من خالل االنخراط الفعلي وطرح التحسينات 	 

المستجدة.
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التخطيط للمهام وتقييم المخاطر
يجب أن يتم تحديدالمخاطر المحتملة لسقوط األجسام بكل موقع عمل.

دائما ما تتشكل خطورة محتملة بفعل كل من األدوات، المعدات، الهياكل، المصابيح، الحموالت المعلقة، 
المعدات المؤقتة أو المتحركة وأي أغراض غير مؤمنة باقية من عمليات سابقة. يعمل تقييم المخاطر 

والتخطيط للمهام على الحد والوقاية من عواقب األخطار التي يتعرض إليها العاملون.

يتضمن التخطيط للمهام وتقييم المخاطر وال يقتصر على ما يلي: 

الفحص المسبق والملحق لموقع العمل )قد تكون األغراض غير المؤمنة موجودة منذ سنوات(	 

فحوص الحموالت قبل أي عملية رفع )شهادات االعتماد، المعدات، األغراض الُمَخلَخلة(	 

ظروف العمل، المعدات وكفاءة التشغيل ) باإلضافة إلى تأثيرالسلوكيات (	 

تعريف واقعي لمخاطر سقوط األجسام للتأكد من جودة تطبيق الضوابط واستخدام الموارد )مقارنًة مع 	 
التعريف بالمخاطر العامة لسقوط األجسام( 

مسار السقوط المحتمل ما إن سقط الغرض المحدد )مجال التعرض للخطر(	 

فهم كل مراحل المهمة، العدة المستخدمة والمخاطر والتحديات المصاحبة )من إحدى اإلجراءات رسم 	 
سناريوهات لدى احتمال تساقط األجسام(

اإلدارة الفعالة لعمليات الشريك الخدمي )المقاولون( و/ أو المعدات المؤقتة )يجباالستعداد لتقديم 	 
المساعدة، فلن يكون الجميع ملما بأفضل ممارسات الوقاية من األجسام المتساقطة(

يجب بقدر اإلمكان اتخاذ التدابير الالزمة للوقاية من ظهور عوامل مؤدية إلى مخاطر األجسام المتساقطة.
بالنسبة إلى األغراض المتبقية وال يكمن إزالتها  من عمليات مسبقة، يجب تحديد احتمالية سقوط األجسام 

المتحركة والثابتة )على أساس األسباب الشائعة، الخبرات السابقة، التحذيرات، والحوادث السابقة( في الموقع 
وكذلك تحديد الخطورة في حالة سقوطها )باستخدام حاسبة دروبس(.

تذكر أن ضوابط التأمين قد تكون قائمة بالفعل )مثل االجراءات، قوائم الفحص والقبول، وايرات التأمين.. 
إلى آخره(، فيجب االستعداد لمراجعتها والتأكد من استيفائها للغرض. عند استخدام طرق جديدة للتأمين، 

تحسب دائما وجود مخاطر جديدة لألجسام القابلة للسقوط. وجدير بالذكر أن الدواسات، األغطية والشبكات 
قد تسقط.

يجب أن تخضع أي ضوابط وابط إضافية إلى عمليات إدارة التغيير.
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يجب توقع المسار المحتمل الذي قد يسلكه الجسم الساقط ، مع الوضع في االعتبار االنحرافات والعوامل 
الجوية. يؤثر شكل الجسم والعوامل البيئية والديناميكية في مدى خطورة السقوط. إذا سقط الجسم خارج 

الجهاز )في البحر(، هل هناك بنية تحتية بحرية ذات أهمية يمكن تأثرها؟

االرتفاع

نصف القطر

المستوى 
األرضي

الرياح

الرياح

خارج الجهاز )في البحر(

مجال التعرض للخطر )المخروطي(

عوامل البيئة 
تعد الجاذبية إحدى المخاطر األساسية بكل موقع عمل. وفيما يضاف إليها عوامل التعرض المستمر، 
حركة مياة البحر واألحوال الطقسية السيئة، تزداد خطورة سقوط األجسام بشكل كبير. يجب توخي 

الحذر الشديد أثناء جميع المهام، ال سيما فيما يخص عمليات الرفع واألعمال الجارية على مرتفعات، 
يجب اتخاذ االحتياطات وتحديد المخاطر المحتملة بسبب البيئة والحد منها.  

درجة الحرارة )األيدي الباردة أو المتعرقة أو المواد التالفة(	 
الرياح ومهابط طائرات الهليكوبتر )غطاءات الصناديق، أبواب، الفتات، معدات الرصد الجوي،    	 

األغراض الهالكة( 
حركة البحر )األغراض المصفوفة، الترصيص / التستيف ، األغراض الُمخَلَخلة                   	 

)غير مؤمنة، األغراض المعلقة(
من شأن كال من الجليد والثلج المتساقط )دالة جليدية، تراكم الثلج، جليد صلب( أن ُيِخّل باألغراض 	 

المعلقة.
من شأن المطر )المتراكم في الدالء والخزانات( أن يضيف وزن ملحوظ	 
من شأن الطفلة والرمل أن يضيفوا وزنا وكذلك يحجبوا الرؤية عن األغراض الُمَخلَخلة باألخص 	 

على وحدات التحميل(
كذلك من شأن كل من الضباب، اإلضاءة الضعيفة، ضوء الشمس والظلمة تشكيل عوامل معيقة عندما 

تكون الرؤية هامة إلجراء عمليات آمنة.
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التدابير الوقائية والموانع الُمقيِّدة
تعد الموانع عبارة عن وظائف وضوابط مصممة لتوقيف سلسلة محددة من األحداث السلبية. حيث إن 
الهدف العام من تصميمها هو الوقاية من ظهور مخاطر األجسام المتساقطة أوالحد من العواقب عبر 

توقيف سلسلة محددة من األحداث السلبية.

المراجعة المستمرة 

الضوابط اإلجرائية

الضوابط الفنية 

العنصر البشرى

تقييم المخاطر، إدارة التغيير، التعلُّم من الدروس المستفادة 

االجراءات، العمليات، المعايير، المواصفات، قوائم الفحص والقبول

المعدات، األدوات، التثبيتات، الضوابط، الشبك، وسائل الحماية

المعرفة، الخبرة، االلتزام باالجراءات P

مخاطر 
سقوط 
األجسام

األجسام 
المتساقطة

تلك هي الموانع الخاصة بنا للوقاية من سقوط األجسام.ويجب تطبيقها جميعا للحصول على النتيجة 
المطلوبة.

للسيطرة على مخاطر سقوط األجسام، نقوم أوال بتحديد الموانع الوقائية الالزمة ثم نضعها قيد التنفيذ. ويعمل 
ذلك على الحد من احتمالية وقوع الحوادث. عندما نشتبه في قصور الموانع الوقائية عن تالفي المخاطر، 

نقوم بتنفيذ التدابير المقيِّدة للحد من مدى عواقب الحوادث.

)ضوابط(
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فيما يلي وصف بعض النقاط المذكورة بالتفصيل، وُيشار إشارة مرجعية إلى األقسام األخرى من هذا 
الكتيب عند االقتضاء.

الفحوصات والمعاينات المستقلة
تجري المعاينات  المستقلة بشكل نمطي كل عام للتعرف على كافة مخاطر سقوط األجسام المحتملة 

والمساعدة بقدر اإلمكان في إزالة أي معدات غير ضرورية أو زائدة عن الحاجة.

ل بالمناطق. ُتبَلغ اإلدارة باألغراض العاطلة  يقوم أخصائي المعاينة المستقل بتزويد تقرير المعاينة الُمَفصَّ
/ التالفة. ويتم تقديم قائمة الفحص حينئذ إلى اإلدارة ألغراض الفحص اليومية واألسبوعية والدورية.

تمتد تغطية برامج الفحص لتشمل المنشأة / الوحدة بالكامل، فيما يجب تحديد مدد الفحص تبعا لمخاطر 
وعواقب سقوط األجسام.

يتم تحديث قوائم الفحوصات بانتظام لتوضيح أي تغيرات بالمعدات أو الحاالت. فيما يجب دمج معدات 
الموظفين والمعدات المؤقتة بالنظام كذلك.

تقارير فحص ومعاينة سقوط األجسام لها العديد من الصيغ المختلفة، بما في ذلك األنظمة االلكترونية 
المدمجة

للحصول على المزيد من المعلومات عن معينات / فحوصات دروبس، يرجى زيارة
www.dropsonline.org تحت عنوان )وثائق االرشادات وأفضل الممارسات(.

تقرير الفحص / المعاينة النموذجي 
ودفتر الصور
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تأمين األدوات والمعدات   
ارجع إلى توصيات أفضل الممارسات بهذا الكتيب )صفحات 53-46(

قائمة االحتياطات ) للتصادم ( 

يجب إعداد قائمة احتياطات التصادم وتوفيرها بجميع 
محطات التحكم بالمعدات. يتعين على مشغل المعدات 
أن يراجع قائمة احتياطات التصادم ذات الصلة، قبل 

بدء مهام تتطلب نقل أو تحرك المعدات، وذلك 
للوقوف عند العوامل المؤدية إلى سقوط األجسام 

الديناميكي.
كمثال تتضمن قائمة احتياطات التصادم لمشغل الونش 
أي معدات تتصادم مع ذراع الونش أثناء عملية الرفع.

الوعي بسقوط األجسام

معدات الوقائية الشخصية

على جميع الموظفين إثبات إلمامهم بأساسيات مخاطر األجسام المتساقطة وبجميع سياسات وإجراءات 
الوقاية من األجسام المتساقطة. ولتحقيق ذلك يجب الخضوع إلى التمارين والتدريبات المهنية.

وفيما يلي األهداف الرئيسية من برنامج الوعي بسقوط األجسام:
• التعرف على المخاطر المحتملة وتقييمها، وأسبابها وعواقبها )المالحظات وتقديم التقارير(

• فهم وسائل المراقبة والوقاية )تقييم مخاطر المهام(
•  إدراك المسئوليات الشخصية )التقيُّد باالجراءات، التدخل والتحسين(.

الخضوع للمزيد من التدريبات على األدوات المستخدمة في أنظمة وأعمال المرتفعات، واختيار وتركيب 
أدوات التأمين ويجب توفير وسائل أخرى حسب االقتضاء.

تعطي مهمات الوقاية الشخصية حماية محدودة من األجسام المتساقطة. يجب  التأكد من مالئمة كافة 
المعدات واعتمادها للمهمة.

يجب توفير التدريب الالزم ألي شخص قبل استخدام مهمات الوقاية للحماية من السقوط عند العمل على 
ارتفاعات.
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أعمال النظافة 

وقت مستقطع ألجل السالمة 

دائما ما تكون األغراض غير المستخدمة أو خارج الخدمة، 
غير مدرجة في قوائم الفحص وإجراءات الصيانة ولذا فهي 
تعتبر مصدر خطر. وُتذَكر دائما األدوات والمعدات، اآلالت 

الزائدة عن الحاجة، مكونات السقالة والمواد المخلخلة 
األخرى المتبقية من المناوبات السابقة، في تقارير سقوط 

األجسام.
قبل بدء العمل وعند انتهائه، يحب تنفيذ فحص شامل للتأكد 

من عدم وجود معدات أو مواد غير مؤمنة متبقية، خاصًة 
على المرتفعات

أثيَرت الكثير من المجادالت في هذا الصدد، إال أنه لطالما 
كان المبدأ ثابتا. من صالحيات أي موظف أن يوِقف العمل 
إذا لزم، إال أننا ال يجب أن ننتظر وقوع فعل أو ظرف غير 

آمن التخاذ وقت مستقطع إلرساء االجراءات الوقائية. أوقف 
العمل واتخذ الوقت المستقطع الالزم لمناقشة مخاطر سقوط 

األجسام المحتملة بموقع العمل.
يجب تشارك الخبرات واالستفادة من اإلنذارات والحوادث 

األخيرة، وتطبيق هذه الدروس المستفادة في عملية تقييم 
المخاطر. كذلك تجري مناقشة التغيرات في البيئة ومدى 

تأثيرها على المعدات والهياكل المحيطة. يجب التخطيط إلى 
األوقات المستقطعة بناًء على طبيعة المهمة، بما يخلق 

فرص لمراجعة المخاطر والتأكد من تطبيق التدابير الالزمة.

أنظمة التأمين )الثانوية(

يكون لمعدات العمل على مرتفعات وسيلة تأمين ثانوية ُمضمَنة / مدمجة، اينما كان ذلك ممكنا. وإن لم 
يكن ذلك ممكنا أو إذا تعرضت المعدات إلى خطر التصادم، يكون للمعدات وسائل تأمين )ثانوية( 

إضافية مثل األسالك أو السالسل والموصالت المربوطة بالهيكل الرئيسي بشكل آمن.
ويحتوي هذا الكتيب على التوصيات المفصلة ألفضل الممارسات
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مراجعات واجتماعات األمن والسالمة

مناطق محظورة الدخول

الصيانة الوقائية )صيانة مسبقة / حسب الحالة(

تحث دروبس على عقد اجتماعات إلدارة سقوط األجسام بمواقع العمل لمناقشة المالحظات، الحوادث، 
تقارير الفحص والمعاينات، إنذارات العمليات األخيرة وأي تحسينات قد تجري على نظام الوقاية من 

سقوط األجسام.

إذا تم تحديد احتماالت سقوط األجسام أثناء تقييم المخاطر، يجب وضع الموانع الالزمة لوقف حاالت 
الدخول غير المسموح لمكان العمل.

يتم وضع موانع أسفل منطقة العمل والتأكد من أن حدود المنطقة ذات الموانع مناسبة الرتفاع العمل 
وذلك مع مراعاة المسار المحتمل لسقوط األجسام )مثل االنحرافات والعوامل الجوية(.

ح تفاصيل  التأكد من وضع عالمات على نقاط الدخول والخروج من المناطق ذات الموانع، بما يوضِّ
العمل القائم.وفي حالة تأثر مسارات اإلخالء عند الطوارئ، يجب وضع الفتات لإلشارة إلى الطرق 

اآلمنة البديلة.
إذا كانت المنطقة محتملة الخطورة غير مناسبة لتعليق الالفتات أو استخدام الساللسل المانعة، يمكن 

اإلنذار عنها من خالل مكبر الصوت وتعيين المراقبين لمنع الدخول إلى مناطق كتلك.
يجب التأكد من اتفاق االجراءات مع سياسة الشركة فيما يخص وضع الموانع واالجراءات وممارسات 

العمل.

يتمثل الهدف الرئيسي من الصيانة الوقائية في الحفاظ على متانة المعدات وذلك من خالل استبدال 
المكونات الهالكة قبل تسببها في حاالت قصور. تتضمن نشاطات الصيانة الوقائية إصالحات جزئية 

وكاملة على فترات محددة.
عالوة على ذلك، يمكن متابعة مدى التلف الناتج عن االستهالك الطبيعي للمعدات بحيث يتم تصليحها أو 

استبدالها قبل أن تتسبب في قصور النظام. ولن يلحق أي عطل أو قصور بالمعدات ما إن تم تنفيذ 
برنامج الصيانة بشكله المثالي.

يمكن تعيين اشخاص مسئولين والخبراء المعنيين للتواصل مع الموظفين، بما يضمن تطبيق التدابير 
الوقائية دون استثناء المعدات المؤقتة والتابعة للمقاول.

يجوز عقد اجتماعات لمجموعات عمل أو لجان وقاية من سقوط األجسام بالموقع بشكل منتظم لمناقشة 
األداء، تقارير الحوادث، الدروس المستفادة، أفضل الممارسات واألدوات واألساليب الجديدة المتاحة 

بالسوق. وتوصي دروبس بدمج جميع شركاء الخدمات والمقاولين في مثل هذه المجموعات.
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مناطق »دروبس« المحظورة )الحمراء(

ض األشخاص إلى مخاطر األجسام المتساقطة تحت تصنيف »مناطق دروبس  ُتدَرج المناطق التي ُتعرِّ
المحظورة )الحمراء(«.يكون جميع موظفي المنطقة من األشخاص المعنيين بالمهام القائمة، ويتم 

اعتمادهم من الشخص المسئول عن منطقة العمل.
كما يتأكد مسئول منطقة العمل  من وعي جميع األشخاص داخل منطقة دروبس المحظورة )الحمراء( 

بالمخاطر ومن تطبيق الخطة المناسبة لكل عملية.
يكون ألي موظف يعمل في منطقة دروبس المحظورة )الحمراء( مسئولية محددة، معرفة أماكن 

األشخاص، ويعي باستخدام االالت التي قد يتم تشغيلها أثناء المهمة ويتعرف على مناطق »ممنوع 
االقتراب« أثناء النشاطات عالية الخطورة مثل رفع أو حركة اآلالت على مستويات وارتفاعات عالية. 

وكذلك محاولة تقليل الوقت أو حتى عدم قضاء أي وقت داخل المنطقة المحظورة )الحمراء(.

تختلف مناطق دروبس المحظورة 
)الحمراء( باختالف مواقع العمل. 

قد يتم تصنيف المناطق األكثرعرضة إلى 
سقوط األجسام مثل طبلية الحفر، أسفل 

طبلية الحفر، عملية تفكيك وإنزال 
المواسير، ضمن مناطق دروبس 

المحظروة.
يتم وضع العالمات حول تلك المناطق 

وقد تتضمن ترميزالون على 
الحواجزوالمشايات وغطاءاألرضيات.

منطقة الحظر النمطية )الحمراء( لدروبس 

قد يكون المصطلح »منطقة محظورة )حمراء(« مستخدما بالفعل في مناطق العمل مثل طبلية      !
الحفر، حيث تمثل اآلالت الدوارة خطرا.

تجنبا ألي حالة التباس فيما يتعلق بمناطق دروبس المحظورة )الحمراء(، يجب االستعانة بأنظمة 
إدارة المخاطر.
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نصائح عامة لمواقع عمل خالية من
قبل البدء في أي مهمة، يجب دراسة المخاطر المحتملة لسقوط األجسام. حتى وإن لم تكن المهمة جارية 

على مرتفعات، ويجب وضع البيئة في االعتبار أينما تجري المهمة أو أي أنشطة محيطة أخرى.

يجب إيالء االنتباه الشديد للعوامل البيئية مثل 
الرياح، حركة البحر، المصابيح،.تيارات 

الهواءالهابطة..إلى آخره.

قبل بدء المهمة، يجب فحص منطقة العمل مرئيا 
تحققا ما إن كان هناك مخاطر موجودة بشكل 

مسبق مثل األغراض المتروكة دون تأمين.

يتم التحقق من جميع المعدات والهياكل بالمنطقة 
للتأكد من التأمين المناسب لجميع األربطة، وصالت 
المسامير، الغطاءات،  األلواح، المخارج، الدرابزين 

المتحرك..إلى آخره.

يتم التحقق من تركيب الوسائل التأمينية )التيَّل 
المشقوقة، سلك التثبيت، حلقات الزنق(.

يجب االنتباه بشكل خاص إلى وسائل اإلضاءة 
والتثبيتات التي قد ال تكون مؤمنة أو تشكل أخطار 

التصادم / العلق )التشابك(.

يجب توخي الحذرمن حركة اآلالت والدعائم 
والهياكل المتآكلة.

التأكد من إرساء الضوابط مثل األلواح الشبكية، 
وسائل الحماية، الموانع، التواصل..إلى آخره.

كما يجب مراجعة التالي:
فحص كافة األدوات والمعدات )شهادات 	 

االعتماد، األضرار، نقاط التأمين، األحزمة، 
حقائب األدوات(

التعرف على االحتماالت الديناميكية )التصادم، 	 
العلق/التشابك، الحركة، تحرك الحمولة / تغير 

نقطة التحميل(
التعرف على سيناريوهات سقوط األجسام 	 

)المناقشة أثناء اجتماع السالمة السابق 
للمهمة)toolbox talk(، واتخاذ أوقات 

مستقطعة منتظمة إلعادة التقييم(
إزالة األغراض غير المؤمنة من الجيوب 	 

)األدوات، أجهزة الالسلكي، األجهزة الكاشفة، 
زجاجات المياة(وتأمينها على النحو المطلوب.

التعرف على وتقييم مصادر الطاقة التي قد 
تتسبب في سقوط األجسام.

من شأن أي من الجازبية، الحركة، الحركة 
الميكانيكية، المعدات الكهربائية أو 

المضغوطة، االهتزاز وحتى درجة الحرارة 
أن يتسبب في سقوط األجسام.تؤدي برودة 
األيدي إلى فلتها من السلم، القضبان..إلى 

آخره.

!     

األجسام المتساقطة
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تأمين المعدات أثناء الظروف الجوية

توصيات أفضل الممارسات:
يجب ان يراعى فى تصميم الهياكل و المعدات تالفى تجمع المياه و تكوين الثلج.	 

يتم إرساء اجراءات الفحص قبل األحوال الجوية السيئة وأثنائها وبعدها مثل الرياح القوية، األمواج 	 

العالية، خطورة الجليد / تساقط الثلج.

يتم استغالل الوقت المتاح أثناء تبادل المناوبات للتأكيد على عدم وجود معدات قد تتخلخل.	 

يتم التحقق ما إن كان مكان العمل في حالة نظيفة ومنظمة. قد تعصف الرياح وتيارات الهواء 	 

بالمعدات المخزنة على األسطح في المناطق األخرى، لذا يجب التحقق من وسائل التأمين.

يجب التحقق من ُكّم الريح، حساسات الرياح، المصابيح، الهوائيات وأبراج االتصاالت والسقاالت.	 

يجب التحقق بعناية من تأمين المعدات المحيطة بمهبط الطائرة.	 

يتم التحقق من أي أجسام ُمَخلَخلة وغير مؤمنة على األسطح، والحامالت وكافة مناطق التخزين.	 

يتم التأكد من تأمين أغطية صناديق التخزين.	 

السيئة
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أساليب و وسائل المالحظة
إيجاد و مالحظة المخاطر و تقييمها وتصنيفها، بطرح فرصا  للوقاية من احتمال سقوط األجسام. يمكن 

تنفيذ عمليات رصد المخاطر دائما والتوعية بها بما يرفع مستوى السالمة بموقع العمل.

توصيات أفضل الممارسات:
تحديد المنطقة المزمع فحصها وتخصيص الوقت لها.	 
يتم التركيز على تقسيم وتصنيف المواد المحتمل سقوطها )األغراض المعرضة إلى التخلخل، 	 

المواد، األلواح، وسائل اإلضاءة، الهياكل المتآكلة.. إلى آخره( وتوضيح كيفية تأمينها وما إن كانت 
تتطلب االستبدال  أو التصليح.

يجب اإلبالغ عن النتائج التي ال تتفق مع أفضل الممارسات وال يمكن تصويبها بشكل فوري وآمن 	 
إلى الشخص المسئول. لتسهيل عملية تصنيف المخاطر، ويجب توصيف الغرض والمنطقة، 

والعواقب المحتملة في حال السقوط )حاسبة دروبس(، األسباب المحتملة )التآكل، التصادم.. إلى 
آخره( وما إن تم اقتراح توصيات مناسبة كإجراء تصويبي.

متابعة كافة األغراض المبلغ عنها؛ حيث إن اإلجراء التصويبي هو العامل الفاصل في منع سقوط 	 
األجسام في كل األحوال.

اعتبارات هامة:
يجب شمل الجميع في هذه العملية، فقد يكون رأي اآلخرين مفيدا.	 
يجب التأكد من أن جميع المشاركين يرتدون وسائل الحماية الشخصية بصورة آمنة وبحوزتهم 	 

حقائب أو  حاويات لتجميع أي أغراض أو أجسام غير مؤمنة.
توضيح أهمية دقة التبليغ عن موقع أي غرض قد يكون جزًء من مكونات المعدات أو تثبيتها )مثل 	 

رومان بلي، وصالت المسامير، الدعائم(. وقد يكون ذلك إنذار مسبق بالعطل / القصور المحتمل.
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المعدات الغير الزمة على المرتفعات
توصي دروبس بإجراء تقييم لألدوات والمعدات لتحديد مدى مالئمة استخدامها على المرتفعات.  وقد تم 
اإلبالغ عن العديد من الحاالت حيث تم إغفال معدات زائدة عن الحاجة أو غير ضرورية على المرتفعات 

بما يمثل خطورة عالية على العاملين و موقع العمل باألسفل.

توصيات أفضل الممارسات:
يتم التحسب للمخاطر غير المحددة للمناوبات السابقة )أدوات ورش اإلصالح المتبقية، حطام مواد 	 

البناء، مشابك السقالة.. إلى آخره(.
يتم تسجيل كافة مواد البناء، الصيانة واإلصالح المستخدمة على مرتفعات. يتم التأكد من تنزيل كافة 	 

المواد المنزوعة أو غير المطلوبة بشكل آمن.
يتم إجراء تقييم المخاطر بانتظام ومراجعة المعدات المطلوبة للعمل على المرتفعات واستبدال التالف 	 

منها.
تختار المراجعة ما بين إبقاء العدة أو نقلها للحد من مخاطر التصادم بالنسبة للمعدات المنقولة.	 
كما يجب تعديل اجراءات الفحص والصيانة بانتظام، لضمان إجراء الفحوصات والصيانة على كافة 	 

معدات العمل على مرتفعات.
تجري دائما مراجعة أخيرة للتأكد من عدم إغفال أي أدوات أو معدات أو مواد على ارتفاعات.	 
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فحص ما بعد االنتهاء / فحص نهائي
أثبتت التجربة أن أماكن العمل النظيفة والمنظمة أقل عرضة إلى خطر األجسام المتساقطة بالمقارنة مع 

نظيرتها غير النظيفة أو المنظمة.

أما بالنسبة للمرافق والوحدات التي تتبع نظام التناوب والمناوبات، يتضاعف ذلك التأثير حيث نتعرض نحن 
كذلك لنتائج إهمال اآلخرين.

ولذا من الهام للغاية أن يكون لنا إجراءات محكمة للمراجعة األخيرة على موقع العمل.

توصيات أفضل الممارسات:
يجب المحافظة دائما على نظافة مكان عملك، فحتى األغراض الصغيرة قد تؤدي إلى مخاطر ال 	 

حاجة إليها.
يجب وضع األدوات والمعدات والمواد في مكان آمن في نهاية كل وردية عمل.	 
عند انتهاء العمل، يجب إجراء مراجعة وجرد أخير لضمان عدم إغفال أي أدوات أو معدات أو مواد 	 

على المرتفعات.
يتم التحقق من تركيب جميع المعدات وتأمينها وإعادتها إلى العمليات المعتادة )مثل استبدال وايرات 	 

التثبيت، إغالق وتأمين األقفال(.
يتم التحقق من نظافة ونظام المكان بعد انتهاء العمل وُتعاد جميع األدوات، المعدات والمواد إلى 	 

أماكن التخزين المخصصة لها.
يتم استبدال أو تأمين أو ربط األغراض غير المؤمنةعلى المرتفعات.	 
بالنسبة إلى الوحدات المنقولة، يتم إجراء تقييم المخاطر لتحديد ما إن وجب تأمين طاوالت العمل، 	 

المساند واألرفف.

على مكان العمل
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أفضل الممارسات بمكان العمل
غالبا ما يكون العمل على ارتفاعات جزءا من العمليات اليومية. ولذا فإن عنصر الخطورة يدخل في العديد 

من العمليات، حيث إن:

•  التعرض لمخاطر العمل والمعدات بالطوابق األعلى.

•  تعريض العاملين بالطوابق السفلى إلى مخاطر العمل بطابقك.

•  العرضة للسقوط عند العمل على ارتفاعات.

الجزء التالي من هذا الكتيب يتناول الفرق ما بين 
تأمين الموظفين العاملين على ارتفاعات، تأمين 

المعدات ، تأمين األدوات واألجزاء المستخدمة على 
االرتفاعات أثناء العمليات.

للوصول إلى الوضع األمثل، يتم تنفيذ كافة األعمال 
على األرض أو على مستوى تكون حوافه وفتحاته 
مؤمنة لمنع األشخاص أو األجسام من السقوط إلى 
المستوى األدنى. أينما أقتضى األمر إجراء أعمال 

على ارتفاعات، يرجى الرجوع إلى سياسة 
وإجراءات الشركة المسئولة عن العمل على 

االرتفاعات.

تضمن هذه االجراءات تفعيل قواعد تأمين 
الموظفين، تركيب منصات العمل، العمل على 
الجانب، الساللم، الرافعات، األدوات واألجهزة 
األخرى. كما إنها تشمل االعتبارات الرئيسية 

األخرى مثل ضبط وسائل الدخول، معدات األمن 
والسالمة وخطط اإلنقاذ.

تذكر، إذ لم تجر المهمة على المستوى 
األرضي ويستلزم األمر العمل على 

ارتفاعات، يرجى الرجوع بشكل فوري 
إلى سياسة الشركة للعمل على 

االرتفاعات أو طلب المساعدة من 
المشرف. 

إال أن حاالت سقوط األجسام بسبب العجز عن 
تأمين األدوات أو المعدات تستمر في الحدوث أثناء 
عملية النقل إلى موقع العمل أو أثناء استخدامهم أو 

تخزينهم على االرتفاعات. وتتضمن األجهزة 
الالسلكية، أجهزة الكشف عن الغازات، أجهزة 

القياس، األقالم، الُخوذات، زجاجات المياة والعديد 
من األغراض الشخصية األخرى التي يجب أن 

تكون مؤمنة على النحو المطلوب - أو ال يجب أن 
تكون على االرتفاعات في المقام األول. 
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تأمين األشخاص
األسباب الشائعة للحوادث: االعتماد على الفطرة في التصرف، عدم الكفاءة، ضعف اإلشراف، تلف أو عدم 

اعتماد معدات الحماية من السقوط، خطأ المشغل، ضعف التواصل، العلق/االشتباك والصدمات، العوامل 
البيئية.

توصيات أفضل الممارسات:
يتم اختيار العدة الواجب استخدامها بناًء على تقييم بيئة العمل.	 

يجب اتباع اجراءات الضبط المقررة قبل االستخدام وأثناءه وبعده.	 

يجب إعطاء أي شخص يستخدم المعدات الوقائية الشخصية للحماية من السقوط من االرتفاعات، 	 

على تدريبات موثقة )بما في ذلك تدريب طرق اإلنقاذ(.

ال يجوز أن يعمل أحد وحده أو دون رفيق عند استخدام معدات الحماية من السقوط.	 

يخضع جميع المنخرطين في نطاق العمل إلى تدريب وافي ويكتسب المعلومات الكافية عن المعدات 	 

واجراءات األمن والسالمة.

يجب استخدام نظام الزمالة في فحص معدات الحماية من السقوط وأثناء تركيبها وأي معدات أخرى.	 

يتم توفير معدات اإلنقاذ الالزمة والعمالة المدربة بموقع العمل على الدوام.	 

تخضع معدات الحماية من السقوط إلى عالمة المطابقة األوروبية، مع دمج الجهاز المضاد 	 

للصدمات واستيفاءه للمعايير المتعارف عليها.

يتم التحقق من المعدات قبل كل استخدام ويفحصها شخص مختص كل 6 أشهر على األقل.	 

يتم توضيح تاريخ الفحص التالي على المعدات.	 

تتصف نقطة االرتكاز بقدرة تحمل 5000 رطل )22 كيلو نيوتن( - إدارة السالمة والصحة المهنية 	 

)أوشا(.
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معدات اإلخالء من األبراج
ظهرت الكثير من العيوب باجهزة ومعدات اإلخالء. كما ُوِجَدت أوجة قصور في العديد من الحاالت فيما 

يتعلق بشهادات ووسائل الضبط وترميزأحزمة األمان / معدات التعلق والقوالب )المكابح / الفرامل(.

توصيات أفضل الممارسات:

يجب اعتماد أحزمة وبكرات الرفع، وضبطها / فحصها وترميزها، شأنها كشأن معدات منع السقوط 	 

األخرى.

ُيدَرج كل من وايرات التوجيه، ومواضع ربطه وموصالته تحت بند معدات منع السقوط ويجب 	 

اعتمادها، وضبطها / فحصها وترميزها تباعا.

يتم ربط أحزمة الرفع بوايرات التوجيه والبكر وتخزينها حتى ال تبلى نتيجة لعوامل خارجية.	 

يجب أن تكون االجهزة والمعدات متاحة عند الحاجة إليها فى عمليات اإلخالء ووالدخول اآلمن.	 

يتحقق الشخص المختص من المعدات كل 6 أشهر ويضع عليها عالمة بتاريخ الفحص التالي.	 

التأكد من تأمين صناديق معدات اإلخالء ومن وجود الغطاءات والماسكات في حالة جيدة. إزالة      !
األغراض غير الضرورية التي قد ال تزال ُمغَفَلة في الصناديق.

44   العمل على إرتفاعات



     دروبس-التأمين الُمحَكم      45



تأمين األدوات األقل من 5 كجم/11رطل

توصيات أفضل الممارسات:

يجب تقييم المخاطر لجميع األدوات المستخدمة على ارتفاعات.	 

يجري تأمين كافة األدوات لمنع سقوطها أثناء نقلها إلى موقع العمل، أو استخدامها / تخزينها على 	 

ارتفاعات )استخدام حقيبة األدوات ذات الحلقات الداخلية عند استلزام أدوات متعددة و / أو ثقيلة(.

إذا تطلب األمر نقطة ربط غير الحزام أو الحقيبة، يجب استخدام الجزء المناسب من الهيكل المحيط 	 

ل أن يكون ذلك أعلى مستوى العمل. وُيفضَّ

ال يجب تأمين األدوات األثقل من 2 كجم/4.5 رطل عن طريق ربطها بالجسم، بل عن طريق 	 

ربطها بالهيكل في محيط مكان العمل.

بالنسبة إلى العمل على آالت الدوارة أو المعدات المنقولة أو بجوارهما، يجب تثبيت كافة المعدات 	 

بالهيكل المجاور.

يجب أن تكون جميع نقاط الربط والتأمين على المعدات والحقائب مخصصة لذلك )ال يمكن إعتبار 	 

كل الفتحات و المقابض على المعدات و االدوات نقاط ربط و تأمين(.

يجب أن تكون كافة الموصالت / الخطاطيف / carabiner مصنوعة من صلب مقاوم للحوامض 	 

)AISI 316(، مع تزويدها بقفل قالووظ أو بوابات ذاتية اإلغالق )Self Locking( و بها 

captive eye. )أنظر صفحة 18 أيضا(.

يجب أن تكون األحزمة المرفقة باألدوات الُمَرّكبة على الجسم، بالشكل المثالي، ممتصة للصدمات 	 

)مانع السقوط(.

ال نوصي باستخدام أحزمة الرسغ، إال أنه ال تزال صالحة لمهام محددة )داخل األماكن المغلقة 	 

كمثال(. 

ال نوصي باستخدام أحزمة الرسغ »فيلكرو« حيث قد تتأثر بالسلب بفعل العوامل المحيطة بالعمل.	 

يجب تسجيل كل األدوات المستخدمة على ارتفاعات قبل صعودها وعند نزولها )أنظر صفحة 54( 	 

في السجل لضمان عدم إغفال أيه أغراض.

األسباب الشائعة للحوادث: سوءاالستخدام / األدوات المصنوعة يدويا، سوء التأمين، أخطاء المشغل، العلق/ 
التشابك واالصطدام، العوامل البيئية )كمثال برودة اليد(.
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يجب اختيار مواضع الربط باألحزمة )سواء إن كانت 
منقولة، عبارة عن مشبك زنبركي أو مثبت( بناًء على 

حجم ووزن األداة. 
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تأمين األدوات األكثر من 5 كجم/11رطل

توصيات أفضل الممارسات:

يجب تقييم مخاطر كافة استخدامات األدوات الثقيلة والمعدات المحمولة باليد المعرضة إلى السقوط 	 

للمستويات السفلية.

يجب تأمين كافة األدوات الثقيلة والمعدات المحمولة باليد المستخدمة على االرتفاعات لمنعها من 	 

السقوط، وذلك لدى االستخدام أو االنتقال.

يجب تثبيت مواضع التأمين لألدوات واآلالت أعلى موقع العمل وفي الهيكل المحيط وال تستخدم 	 

السقاالت.

ال يجب تأمين األدوات األثقل من 2 كجم عن طريق ربطها بالجسم، بل عن طريق ربطها في 	 

الهيكل المحيط بمكان العمل.

 	 )forged construction with secured head( يجب استخدام مطرقة ذات القطعة الواحدة

على االرتفاعات. 

يجب أن تكون جميع نقاط الربط والتأمين مخصصة لذلك، وكذلك وايرات التأمين.	 

يجب أن يكون واير التأمين قصيرا بقدر اإلمكان للحد من أثر صدمة التحميل.	 

من شأن أدوات الربط واألحزمة الممتصة للطاقة أن تتمدد بشكل يتخطى مسافة السقوط أو معايير 	 

األمان أو على حسب بيئة العمل.

ال ُتسَتخَدم إال معدات الرفع المعتمدة كأداة للتأمين )إذا أمكن(	 

يجب التحقق من عدم ترك أي من األدوات المستخدمة على االرتفاعات )أنظر صفحة 54(.	 

األسباب الشائعة للحوادث: ضعف تقييم المخاطر، سوءاالستخدام، األدوات المصنوعة يدويا، سوء التأمين، 
أخطاء المشغل، العلق / التشابك واالصطدام، العوامل البيئية )كمثال برودة اليد(.
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تأمين المعدات المحمولة األخرى
تم تسجيل العديد من حوادث سقوط المعدات المحمولة من ارتفاعات مثل أجهزة الالسلكي، أجهزة كشف 

الغازات والكاميرات الرقمية.

توصيات أفضل الممارسات:

يجب تأمين جميع المعدات المنقولة / المحمولة المستخدمة حيث يصاحبها خطر سقوط المعدات 	 

لمستوى سفلي.

يجب دائما استخدام الحقائب المحمولة لألجهزة الالسلكية أو أي معدات محمولة أخرى التى ال يوجد 	 

بها مواضع تأمين معتمدة.

تحتوي أقفال الحقائب المحمولة على آلية ثنائية التأمين لمنعها من الفتح غير المقصود.	 

ال يجب استخدام مشابك األحزمة التي تسمح بحّل المعدات عند فتحها بزاوية 180 درجة.	 

تعد األحزمة ذات أقفال زنبركية غير مالئمة لتأمين معدات االرتفاعات.	 

يجب تأمين صناديق البطارية وغطاءات المعدات المحمولة لمنع سقوط المكونات الداخلية.	 

تذكر حتى األغراض الصغيرة التي تسقط من ارتفاعات عالية يمكن أن تؤدي إلى االصابة أو      !
التشتيت. التأكد من تأمين كافة المعدات الشخصية في الجيب القابل للغلق أو الحقيبة المحمولة.

إذا لم تتطلب المهمة غرض محدد فيجب تركها في المستوى األرضي دون حملها إلى االرتفاعات.

50   العمل على إرتفاعات



     دروبس-التأمين الُمحَكم      51



تأمين المعدات واألجزاء
توجد العديد من األغراض غير المؤمنة، باإلضافة إلى األدوات الُمغَفلة على االرتفاعات بعد أعمال التصليح 

والصيانة. يجب اعتبار أي أداة أو غرض على ارتفاع على أنها معرضة لخطر السقوط ويجب التأكد من 
إزالة كافة المواد من موقع العمل بعد اإلنتهاء.

توصيات أفضل الممارسات:

يجب تأمين جميع المعدات المستخدمة على االرتفاعات للوقاية من احتمال السقوط على المستوى 	 

السفلي.

يجب إجراء تقييم مخاطر كافة أعمال اإلصالح والصيانة الجارية على ارتفاعات.	 

يجب تأمين كافة األجزاء والمعدات والمواد المستخدمة على ارتفاعات لمنعها من السقوط.	 

يتم تخزين األجزاء الصغيرة نسبيا في صناديق أو حقائب التخزين المناسبة.	 

يجب تسجيل دخول وخروج األدوات المستخدمة في األماكن المحظورة مثل البرج، برج الشعلة 	 

واالوناش ، وذلك للتأكيد على عدم إغفال أي غرض. 

عند انتهاء العمل، يجب إجراء مراجعة وجرد أخير لضمان عدم ترك أي أدوات أو معدات أو مواد 	 

على االرتفاعات.
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خزائن/ كبائن تخزين ادوات العمل على
تتوافر اآلن خزائن / كبائن  ادوات العمل على ارتفاعات ويتم استخدامها فى العديد من المرافق. إال أنه 

لوِحظ عددا من المخالفات فيما يتعلق بتأمين هذه االدوات وضبطها وتسجيلها.

توصيات أفضل الممارسات:

يجب أن تكون جميع االدوات المحفوظة فى الخزائن / الكبائن المرتفعة، صالحة لالستخدام على 	 

ارتفاعات ويكون لها مواضع ربط مسجلة.

يتم تأمين كافة األدوات داخل الخزائن  /الكبائن على النحو السليم.	 

باالضافة الى االدوات الضرورية، يجب تزويد الخزائن / الكبائن بما يلي:	 

       -  عدد كاف من اسالك / أحزمة االمان ذات األطوال الصحيحة.

       -  عدد كاف من الموصالت / خطاطيف الغلق/ خطاطيف الكربيد مع حلقة وقفل قالووظ.

       -  أحزمة أمان خاصة لتثبيت األدوات والحقائب.

       - عدد كاف من حقائب األدوات ذات وسائل التثبيت الداخلية.

       -  وصالت ضعيفة / أنظمة وصل ضعيفة )عند الحاجة(.

يجب ان تحتوى كل خزانة على قائمة بالمحتويات المعتمدة والقابلة للتتبع وان يتم االحتفاظ بها مغلقة 	 

فيما يتم تعيين شخصا واحدا ليكون مسئوال عن الخزانة.

يقوم الشخص المسئول بتسجيل كافة االدوات المأخوذة من الخزانة والمعادة اليها.  يتم التحقق من 	 

محتويات الخزانة والسجل بنهاية كل مناوبة.

ارتفاعات
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عمليات الرفع والمواد المعلقة
يوجد بمرافقنا قاعدة من أدوات الرفع الثابتة والمؤقتة، التي يفي جميعها بمعايير الصناعة وأفضل 

الممارسات.

تستلزم أفضل الممارسات التي تقترحها دروبس 
باالهتمام بجميع األجسام المعلقة بنفس درجة 

االهتمام بمعدات الرفع والتصبين والتأكد من تطبيق 
الشهادات الالزمة وأنظمة الفحص والصيانة.

 يجب التعامل مع المعدات التالية باعتبارها أغراض 
معلقة ويجب تسجيلها بسجل معدات الرفع وفحصها 

بانتظام:

أثقال التوازن واألدوات واألجهزة المعادلة 	 

المعلقة األخرى. 

خراطيم التموين، نظام القطر والمعدات الجانبية 	 

األخرى. 

األحزمة وأدوات رفع األعالم	 

تعليق مؤقت لمعدات المواسير المرنة أو 	 

الخطوط السلكية.

يتم التأكد من إستيفاء إجراءات معدات التعليق، 	 

ألفضل ممارسات الرفع. 

يتم التحقق من االعتماد واالختبار )كود اللون 	 

القائم(

يتم التحقق من الجودة العامة للمكون )بلى، 	 

تآكل(

يتم التحقق من تطبيق المشابك )صحة المقاس 	 

والتثبيت(

يتم التأكد من استكمال جميع الشواكل بوسائل 	 

التأمين الالزمة )تيلة مشقوقة/بنز(

يتم التأكد من خضوع كافة الحموالت المعلقة 	 

إلى االعتماد المالئم.

يتم توفير سجل كامل بجميع المعدات المستخدمة 
لرفع أو تعليق تلك األغراض وذلك لتسجيل البيانات 

على كافة معدات الرفع وحاالت اعتمادها، بما في 
ذلك الرقم التعريفي، الحمولة اآلمنة للعمل وتاريخ 

تشغيلها. ويشمل السجل أغراض مثل الوايرات، 
 ،)beam clamp( حلقات الرفع، مشابك الكمرات

المرافع،أغطية الرفع، أدوات ومواضع الربط.

يجب إدراج جميع تلك األغراض عند إجراء معاينة 
لألجسام المتساقطة ونظام إدارة الفحص. من 
المرجح أن تتضمن ضوابط الفحص ما يلي:

يجب أن تتفق جميع عمليات ومعدات رفع األفراد 
مع معايير الصناعة والشركة إلجراءات رفع 

وهبوط األفراد.

يتم صيانة جميع المعدات األخرى مثل الرافعات 
الشوكية، المصاعد، منصات متحركة.. إلى آخره، 

وتشغيلها وفقا للقواعد المتعارف القائمة.
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أدوات الرفع المصنعة يدويا
 	)inc shackle( المعدات غير المعتمدة
إزدواج واير الرفع	 
استخدام المشابك الخاطئ	 
احتمال العلق / التشابك	 

إساءة اختيار المشابك
مقاس خاطئ	 
مخاطر البلى / التآكل	 

تعليق خراطيم التموين - ليس من أفضل الممارسات  
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االستخدام الصحيح للشواكل 
تستخدم الشواكل في أنظمة التعليق االستاتيكية والرفع كحلقات ربط لتوصيل األسالك / الوايرات، السلسلة 

ولتثبيتات أخرى.

توصيات أفضل الممارسات:
يجب أن تتناسب الشواكل مع الحموالت اآلمنة للعمل، وتخضع لالعتماد والموافقة، أي يرفق بها 	 

الترميز اللوني القائم.

يجب تزويد شواكل األربعة أجزاء )ذات مسمار األمان( بوسيلتي منع: الصامولة والتيلة المشقوقة / 	 

البنز المقاوم للصدأ

يجب إحكام ربط التيلة المشقوقة / البنز لمنعها من االرتداد أو التسبب في االصابة.	 

ال يجب استخدام التّيل المحورية، تيَّل الدبوس أو مشابك )كلبسات على شكل حرف الـR( أثناء 	 

الرفع حيث قد ترتد أو تتسبب في العلق / التشابك )أنظر صفحة 17 كذلك(.

ال يجب استخدام الشواكل ذات الجزئين )الحلقات ذات المسمار القالووظ أو تيلة حلقية( مطلقا 	 

ألغراض التعليق الدائم أو أي تطبيق آخر حيث قد يتخلخل المسمار تحت ضغط الحمولة وينحل.

ال تستخدم الشواكل إال للهدف المصممة ألجله وبالطريقة الموصى بها.	 

يطلع المستخدم على الحدود واالرشادات المقررة لالستخدام )يتم الرجوع دائما إلى صحيفة بيانات 	 

الشركة الُمَصنِّعة(

يتم تصميم الشواكل لدعم الحمولة أسفل حلقة المرساة hollow torus وتوزيع دعم مسمار الشكال 	 

بشكل متساوي.

ض الشواكل إلى ضغط الحموالت في مواضع أخرى أثناء االستخدام 	  يجب التحسب الحتمال تعرُّ

حيث إن ذلك قد يحد من قدرة التحميل. 

إذا كانت المعدات القائمة تخلو إال من نقطة واحدة للرفع، يجب التأكد من تمركز الحمولة بشكل 	 

دقيق؛ وال يجوز تحميل مسمار الشكال بآخر، ويتم االستعانة بدليل الشركة الُمَصنِّعة للمزيد من 

التفاصيل.

يجب دائما تجنب التحميل الجانبي للشواكل حيث إن ذلك ُيِخّل بالحمولة اآلمنة للعمل. وإذا كان ذلك 	 

حتميا، يجوز استخدام الشكل المقابل كمرجع استرشادي رغم اختالف ذلك مع ارشادات الشركة 

الُمَصنِّعة.
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فى إتجاه التحميل   

قد ال تكون جميع الشواكل معدة للتحميل الجانبي مثل 
شواكل الوايرات.

يجب الرجوع دائما إلى صحف البيانات التقنية للشركة 
الُمَصنِّعة وذلك فيما يخص حدود التشغيل والتحميل.

تكون التيلة المشقوقة / البنز بالطول الصحيح.

يتم التأكد من أن التيَّل مفلطحة على النحو الكافي )كما 
هو مبين( للحد من مخاطر العلق/التشابك واالصابة.
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البكرات  / البكرات ذات الفتحةالجانبية
عة للمنتج،  قامت دروبس رياليابل سيكيورينج جروب، بالتعاون مع شركاء الصناعة والشركات الُمَصنِّ
بدراسة أفضل ممارسات التأمين الدائم والمؤقت للبكرات  / البكرات )ذات الفتحة الجانبية(المثبتة على 

االرتفاعات. 

وقد اتجهت الصناعة إلى استخدام أدوات تأمينية أخرى على البكرات وقد انعكس على المصممين والشركات 
الُمَصنِّعة.

وتوصي دروبس في جميع األحوال بتقييم 

االعتبارات التالية قبل تثبيت أي أدوات أو وايرات 
تأمينية أخرى على البكرات  / البكرات ذات الفتحة 

الجانبية المعلقة على ارتفاعات:

 :)Sheave Block( البكرة
تتكون من بكرة، الواح  جانبية، عامود البكرة 

)shaft( وكراسي التحميل التي يمر من خاللها 
الكابل او الواير.

 Snatch( البكرة ذات الفتحة الجانبية
 :)Blocks

بكرة يمكن فتحها من الجانب إللتقاط الجزء المدار 
من الواير، دون جدل طرفه، وهي مسماه كذلك 

نظرا لسرعة إدخال الواير؛ حيث إن البكرة تلطقته 
بسرعة خاطفة مجازا.

توصيات ُمصنِّع المعدات األساسي )يفضل 	 
البعض عدم استخدام وسيلة تأمين أخرى(.

تأمين الحمولة اآلمنة للعمل )بما في ذلك اعتبار 	 
صدمات التحميل(

 	 point موقع مواضع التأمين األخرى )أو
sharing/ أسالك األمان المشبكة( 

اعتبارات السالمة فيما يتعلق بالعلق/التشابك 	 
)فيما مواضع وسائل التأمين المضافة(

فحص وصيانة أدوات التأمين المضافة )إدارة 	 
التغيير(.

عالوة على ذلك، يتم تقييم األثار المترتبة على 
تثبيت أداة إضافية:

عوامل القصور المحتملة )مثل ضعف الصيانة، 	 
زيادة التحميل، قصور كلي.. إلى آخره( مما 

يؤدي إلى سقوط أجزاء متعددة. 
توصيات الُمَصنِّع األساسي للمعدات فيما يخص 	 

التعليق واستخدام المعدات.
ضوابط هندسية والتصميم للهيكل الحامل.	 
برامج الصيانة والفحص ومعدل التكرار )التي 	 

قام الُمَصنِّع األساسي للمعدات بتكثيفها أو 
أوصى بها(

خصائص عامود التعليق والتثبيت الرأسي 	 
)وسيلة التأمين الرئيسية والثانوية الُمدَمجة(

تأمين الملحقات )مثل أغطية، نقاط التشحيم، 	 
وسائل الحماية.. إلى آخره(.

حلقات التأمين الهندسية )التطبيق والتصنيف 	 
المناسب لمواضع التأمين(.

التعريفات

Sheaves \ Snatch Blocks
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تأمين البكرات / البكرات ذات الفتحة

توصيات أفضل الممارسات:

يتم الرجوع دائما لتوصيات وارشادات ُمصنِّع المعدات األساسي. يجب االستعانة بجميع التصاميم 	 

الهندسية والمحددات التشغيلية والتقنية.

تكون للبكرة وسيلتين للتأمين مدمجين )وسيلة تأمين رئيسية وثانوية( في نظام التعليق و عامود 	 

.)shaft( البكرة

يجب وضع برناج صيانة وفقا لدليل المستخدم الخاص بالشركة الُمَصنِّعة. تخضع البكرات، الشواكل 	 

وفتحات الرفع إلى الفحص مرة سنوياعلى األقل بمعرفة شخص مختص. ويجري توثيق ذلك.

يجب أن تكون أجهزة الحمل )مثل البكرات ذات الفتحة الجانبية التي تعلق في طرف واير الرفع( 	 

ل لكل مكون منها.  من النوع القابل للتفكيك التام للخضوع إلى فحص مفصَّ

يجري تفكيك البكرات بناًء على طلب من الشخص المختص أو وفقا لتوصيات الشركة الُمَصنِّعة 	 

ويكون ذلك كل خمس سنوات.

يتم ترميز كافة البكرات وشواكل التعليق باللون المناسب لكل منها.	 

يجب استخدام البكرة عند التعامل مع الوحدات الُمَرّكبة استاتيكيا أو الشبة دائمة.	 

تتضمن التثبيتات الرأسية للشركة الُمَصنِّعة وسائل تأمين رئيسية )ُمَطّرقة / مشغولة بالمكنات / تم 	 

تسنينها( أو ثانوية )ُمَطّرقة / لحام الشركة  الُمَصنِّعة / تيلة مشقوقة(.

تتضمن أسطوانة البكرة الخاصة بالشركة الُمَصنِّعة وسائل تأمين رئيسية )مشغولة بالمكنات / تم 	 

تسنينها( أو وسائل تأمين ثانوية )لحام / تيلة مشقوقة( وفقا لتصميم الشركة الُمَصنِّعة. 

مالحظة: يتم إستبدال مشابك )كلبسات على شكل حرف الـR( بتيلة مشقوقة.

يجب ان تحتوى االلواح الجانبية جسم البكرة بالكامل تحسبا لقصور التيلة المحورية وتلقط الواير 	 

متى ارتد عن البكرة. يتم تأمين األقراص الجانبية القابلة للفتح عندما تفتح.

الجانبية
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توصيات أفضل الممارسات )مستمر(:

يتم استخدام كرسي التحميل الدوارة على عامودالبكرة )Shaft( - ال ُتستخَدم البطانة المعدنية 	 

البرونزية.

ال ُتستخَدم إال التيَّل المشقوقة. الكلبسات على شكل حرف الـRأو تيَّل الدبوس محظور استخدامهم.	 

ال ُتسَتخَدم إال شواكل ذات األربعة أجزاء )الجسم، المسمار، الصامولة والتيلة المشقوقة( لتعليق 	 

البكر، وتكون مساوية أو تزيد عن حمولة العمل اآلمنة للتثبيت الرأسي.

يجب توصيل خطوط الشحم بمواضع التشحيم على النحو المبين بارشادات الشركة الُمَصنِّعة. يجب 	 

تزويد كافة الغطاءات بوسائل تأمينية مثل واير التثبيت.

توصيات أفضل الممارسات 

تكون وايرات التأمين الثانوية مساوية أو أعلى من الحمولة اآلمنة للعمل للتثبيت الرأسي للبكرة / 	 

بكرة ذات الفتحة الجانبية التي تعلق في طرف واير الرفع.

يتم ربط وايرات التأمين الثانوية بموضع ثابت مستقل عن البكرة / بكرة ذات فتحة جانبية.	 

يتم اعتماد وايرات التأمين الثانوية وترميزها تبعا لمخطط األلوان الترميزية القائم.	 

ال تتداخل وايرات التأمين الثانوية بعمليات ومسارات البكرة / البكرة ذات الفتحة الجانبية .	 

ال ُتسَتخَدم إال شواكل ذات األربعة أجزاء )الجسم، المسمار، الصامولة والتيلة المشقوقة( لتعليق واير 	 

التأمين، وتكون مساوية أو تزيد عن حمولة العمل اآلمنة للتثبيت الرأسي.

توصي دروبس بتبني النقاط التالية فيما يتعلق بالبكرة والبكرة ذات الفتحة الجانبية التي تعلق في طرف 
واير الرفع غير المزودة بوسائل تأمينية مضمنة كما َوّردتها الشركة الُمَصنِّعة. 

يتمثل الهدف من وسائل التأمين الثانوية في الوقاية من سقوط مكونات البكرة ما إذا حدث قصور بالتثبيت 
الرأسي أو عامود البكرة )shaft(. قد ال يكون عمليا أن يتم تثبيت وسائل تأمينية ثانوية للوقاية من سقوط 

تركيبة البكرة بفعل األوزان الزائدة. 
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بكرات األسطوانة الُسرية  
يتم تصميم بكرات األسطوانة الُسرية لحمل واستيعاب السلك الُسري عند أقل قطر انحناء ديناميكي. للبكر 

العديد من األجزاء المتشابهة التي تتضمن الصواميل والمسامير، والرول، البوابات الجابية ووصلة التعليق 
الدوارة. كنتيجة للقصور في أعداد وسائل التأمين، وقعت العديد من حوادث سقوط األجسام على الطاقم 

األرضي بفعل تخلخل األجزاء ووانحاللها.

توصيات أفضل الممارسات:

يلزم تعليق / تأمين البكرات الدوارة ذات الحاجزين المستقلين. الحل األفضل هو استخدام المسامير / 	 

التيَّل مع الصواميل والتيَّل المشقوقة

يجب تأمين األسطوانات الدوارة بوسيلتين مستقلتين. الحل األفضل هو استخدام المسامير / التيَّل مع 	 

الصواميل والتيَّل المشقوقة

ال ُتستخَدم بكرة األسطوانة الُسرية إال للغرض التي تم تصميمها ألجله وليس لتعليق الوايرات. 	 

تكون لبكرة األسطوانة الُسرية برنامج صيانتها الخاص وتخضع لالختبار السنوي والفحص وفقا 	 

الرشادات الشركة الُمَصنِّعة.

تتيح دالئل / توجيهات المستخدم ارشادات التركيب الصحيح ألدوات التأمين.	 

تتيح دالئل / توجيهات المستخدم كذلك ارشادات الصيانة والفحص الالزمة ألدوات التأمين. 	 

يجب ان تتساوى وايرات التأمين الثانوية أو تزيد عن الحمولة للتثبيت الرأسي لبكرة األسطوانة 	 

الُسرّية.

  Umbilical Roller Sheaves
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مسامير/ صواميل ذات حلقات الرفع
تتوافر المسامير ذات حلقات الرفع )eye bolts(، والمعروفة باسم )lifting eyes(، بأنواع وأحجام 

ومواد متعددة. تكون المسامير ذات حلقات الرفع من نوع 80 وُملَصق عليها بوضوح الحمولة اآلمنة للعمل 
واتجاه التحميل.

توصيات أفضل الممارسات:

يجب أن تتناسب المسامير ذات الحلقات  والصواميل ذات حلقات الرفع مع الحموالت اآلمنة للعمل، 	 

وتخضع لالعتماد والموافقة للعمل، أي يرفق بها الترميز اللوني القائم.

ال تستخدم المسامير ذات حلقات الرفع / الصواميل ذات حلقات الرفع إال للهدف المصممة ألجله 	 

وبالطريقة الموصى بها.

يجب أن يلِّم المستخدم بالحدود واالرشادات المقررة لالستخدام.	 

يجب إحكام ربط المسامير ذات حلقات الرفع والصواميل ذات حلقات الرفع قبل االستخدام.	 

تكون المسامير ذات حلقات الرفع والصواميل ذات حلقات الرفع الواردة من الشركة الُمَصنِّعة، 	 

مناسبة لالستخدام أثناء تركيب / إزالة الوحدات المثبتة، بما في ذلك صناديق التروس، المضخات، 

المحركات والصمامات.

يجري حّل المسامير/ الصواميل ذات حلقات الرفع بعد االستخدام، ويتم الحفاظ على أسنان القالووظ 	 

أثناء عملية الحّل، وذلك من خالل التشحيم والسدادات البالستيكية كمثال.

خطأ صحيح
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يجب الرجوع دائما إلى صحف البيانات التقنية للشركة الُمَصنِّعة وذلك فيما 
يخص حدود التشغيل والتحميل.

ال يجوز إال استخدام نوع 80 )أو األفضل( من المسامير ذات حلقات الرفع 
على األجهزة البحرية.
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ال يزيد اتساع 
الزاوية ألكثر 
من 45 درجة



الخراطيم المعلقة وخطوط التغذية   
تمثل عملية تأمين الخراطيم المعلقة، وباألخص خراطيم نفث الماء، مخاطر متعلقة بالسالمة. أثبتت المشابك 

والسالسل عدم صالحيتها لالستخدام. في ظل احتوائها على العديد من األجزاء، تشكل المشابك مخاطر 
علق/ سقوط أجسام. قد تنقطع / تنفجر وتسقط الخراطيم إذا تم وضع المشابك والسالسل الممتدة بشكل 

خاطئ.

توصيات أفضل الممارسات:

يجب اتباع التوصيف التقني وتوجيهات التركيب الواردة من الشركة الُمَصنِّعة للمعدات.	 

يجب تركيب المشابك بإحكام في الموضع المشار إليه بجملة »تركيب مشبك األمان هنا«.	 

تكون سالسل األمان قصيرة بقدراإلمكان ويتم تركيبها في أقرب نقطة أفقية ممكنة كي تحد من قوة 	 

السقوط والتأرجح.

يجب تصميم نظام تأمين األدوات الخاصة بالخراطيم لدعم الحموالت القصوى الُمولّدة من الخرطوم 	 

فى حالة إنفجاره.

كذلك يجب توثيق المقاومة المطلوبة لعوامل البلى، الكيماويات، الحرارة واآلشعة فوق بنفسجية.	 

يجب توثيق نظام التأمين الخاص بالخراطيم وقابل للمتابعة و المراجعة .	 

يجب التحقق من أدوات التأمين وتصنيفها وفقا ألعراف معدات الرفع.	 

عالوة على التوجيهات الصحيحة للتركيب، يجب أن يحتوي الدليل / توجيهات الصيانة على 	 

االرشادات الالزمة لعمليات الصيانة والفحص الخاصة بأدوات التأمين.

عند استخدام موصالت سلسلة الـHammerlok، يجب التأكد من اختيار النوع المناسب ومن 	 

تركيب الشخص المختص لها.
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الفتحات واألرضيات الشبكية 

الفتحات )hatches( ومنافذ اإلدخال تؤدي إلى ظهور مخاطر سقوط االجسام ومنها إساءة االستخدام 
وإهمال الفحوصات والصيانة وغياب الوعي.

توصيات أفضل الممارسات:

يجري تثبيت االرضيات الشبكية )grating( بالهياكل المعدنية التحتية من خالل أربطة ال تنحل 	 

بفعل االهتزازات أو األحمال.

يتم استخدام المسامير أو وصالت القالووظ في عملية التثبيت.	 

تتكون مشابك )clips( التثبيت من أقل عدد ممكن من األجزاء.	 

ال يزيد حجم الفتحات الموجودة فى االرضيات الشبكية )grating(عن 20 ملم )4/3 بوصة(.	 

إذا تمت إزالة االرضيات الشبكية  )grating( وأعيد تثبيتها باللحام، يلزم تنظيف و/أو تلميع 	 

األسطح بغرض إزالة الجلفنه وضمان الحفاظ على نظافة األسطح وتثبيتها بإحكام.

في حال قطع مساحة كبيرة، يجري تركيب إطار خاص ويتم حساب الطبقة التحتية الالزمة.	 

توصيات أفضل الممارسات:

يتم التحقق من الوضعية السليمة للفتحات )hatches( ومنافذ اإلدخال وتأمينها من السقوط.	 

يتم التأكد من عدم وجود تآكل بالمفاصل والُعرى )الفتحات(.	 

يتم وضع وايرات لزيادة التأمين، أينما أمكن.	 

توجد حاليا سبل عديدة لتثبيت االرضيات الشبكية )grating( بالهياكل المعدنية؛ حيث إن االهتزاز وضعف 
تثبيت المشابك يؤدي إلى العديد من الحوادث أو تخلخل االرضيات الشبكية )grating( أو ارتخاء / فقدان 

.)clips( مشابك التثبيت
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منافذ إدخال/ مرور المواسير والمعدات
يوجد بالصناعة عددا من التحديات في أعمال منافذ إدخال / مرور المواسير والمعدات

 )piping and equipment feedthroughs(، والتي غالبا ما تظهر عند فقدان غطاء الثقوب.

توصيات أفضل الممارسات:                                                                                                                                 

يمكن استخدام مواد اإلكساء )canvas( أو القنب 	 
)cladding(؛ حيث إن ذلك بالغ األهمية فيما 

يتعلق بالمعدات التي تتطلب صيانة دورية

تتوافر المنتجات الصلبة سهلة الرؤية مثل الـ 	 

 .gapguard

يجب أن تحتوى جميع منافذ إدخال / مرور المواسير والمعدات في األسطح )decks( واالرضيات 	 
)grating(، على حاجز الصد السفلي )toeboard( ويجب أن تتم تغطيتها بما يمتد إلى أقصى 

حد ممكن.

)pipe clamps( مشابك المواسير

تتعرض مشابك المواسير إلى االهتزازات واالصطدامات 
وهو ما يؤدي إلى تخلخل المكونات من مكانها.

 
توصي دروبس بفحص كافة مشابك المواسير بانتظام 

رصدا للبلى أو للمكونات المفقودة )دعائم، مسامير، سلك 
تثبيت، وردة  بلسان( وآثار االهتزاز المستمر.
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)Guard Rails( الحواجز الواقية

توصيات أفضل الممارسات:

ال يقل طول الحواجز الواقية )Guard rails( عن 1100 مم/3 قدم 6 بوصة ومثبت بها حواجز 	 

الصد السفلية التي ال يقل طولها عن 100 ملم/4 بوصة.

يجري تصميم الحواجز الواقية بشكل وظيفي للمنطقة المراد تأمينها. كمثال: يتم تثبيت الحواجز 	 

الواقية عند الحاجة )مناطق التحميل(.

يجب ان تخلو الحواجز الواقية من أي أضرار أو تقطعات من شأنها التأثير على وظيفتها أو مدى 	 

تحملها.

يجب أن يكون دائما باإلمكان وضع حواجز واقية قابلة للحركة فى مكان التثبيت وكذلك تركيب 	 

مسمار قالووظ   نافذ لتأمينه.

يجـب إغالق مسمار األمان بشكل محكم باستخدام تيلة تأمين أو خطاف ) مع عروة مثبتة( أو تيلة 	 

مشقوقة.

يتم تأمين كال من مسمار اآلمان وآلية التثبيت في المحيط المباشر للوصالت.	 

يجب أن يتم تأمين كل الوصالت بين أجزاءالحواجز، بمسامير قالووظ نافذة وصواميل غلق.	 

ال يوصى باستخدام مسمار القالووظ لتثبيت الحواجز الواقية الدائمة.	 

يجري فحص منتظم على الحواجز الواقية ومواضع الوصل الخاصة بالحواجز المتحركة والقابلة 	 

للطي وذلك من أجل الحفاظ على المستوى التأميني والوظيفي المطلوب.

قد يتم تركيب الحواجز الواقية ومتاريس األمان للحد من احتماالت سقوط األجسام من خالل 	 

الحواجز الوقائية. وذلك على أن تتكون من مواد مناسبة وتدِمج وسائل تأمين مالئمة فضال عن 

تثبيتها وصيانتها وفقا لتوصيات الشركة الُمَصنِّعة.
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)Toe Board( حاجز الصد السفلية
ُيالَحظ دائما فقدان حواجز الصد السفلية و تركيبها بشكل خاطئ مما يؤدي إلى زيادة الفجوة بين حاجز الصد 

السفلي واألرضية عن المطلوب.

توصيات أفضل الممارسات:

تحتوى االرضيات والممرات واألرصفة على حاجز صد سفلي اليقل ارتفاعه عن 100مم /4 	 

بوصة.

يتم تثبيت حاجز صد لكل درجة على الساللم بما اليقل ارتفاعه عن 50 مم /2 بوصة.	 

تحتوى جميع بسطات الساللم على حاجز صد سفلي اليقل ارتفاعها عن 100مم /4 بوصة.	 

ال تزيد المسافة بين السطح او األرضية )grating( وحاجز الصد السفلي عن 10 مم )8/3 	 

بوصة(.

عند إزالة الحواجز الواقية لغرض مؤقت، تتضمن قائمة الفحص والقبول إعادة تثبيت حاجز الصد 	 

السفلي وفقا للقواعد واللوائح المطبقة. 
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البوابات الدوارة
قد ُوِجَدت بالعديد من البوابات الدوارة مفصالت ليست على مستوى الجودة الالزم للمادة وتصاميم دون 
الكفاءة الالزمة لتلبية وظيفتها دون تقصير على األمد البعيد. كذلك تفتقر العديد من البوابات القديمة إلى 

حواجز الصد السفلية.

توصيات أفضل الممارسات:

يجب دمج المفصالت مع البوابة أينما أمكن ذلك عن طريق اللحام.	 

يجري تثبيت مفصالت البوابة القابلة للحّل من خالل وسيلة تأمين ثانوية كالتيلة المشقوقة.	 

يجب أن تنفتح / تدور البوابات للداخل نحو المنصة أو األرضية.	 

تتناسب قدرة البوابات مع قدرة الحواجز الواقية المحيطة.	 

يجب تأمين البوابات بحيث ال ينتقل إلى حالة الال تعشيق او الفتح.	 

يجري تصميم البوابات بحيث تبقى فى الوضع المغلق أو تعود إليه تلقائيا.	 

يجب دراسة استخدام أصابع الغلق على أجهزة الحفر الطافية، حتى يمكن إقفال / تأمين البوابة فى 	 

الوضع المغلق.

يجب دمج حواجز الصد السفلية في البوابات أينما أمكن ذلك.	 

تخضع البوابات الدوارة إلى الفحص الدوري والمعاينة والصيانة بانتظام للتأكد من أداء وظيفتها 	 

بشكل مالئم.

عند تركيب حواجز لبوابة flip-over / drop-down، يجري تأمينها بوسيلة شد ثانوية مثل التيلة 	 

المشقوقة وبواير التثبيت إذا لزم.

ُيحتَمل سقوط مكونات بوابة الـ Flip-over / drop-down، ولذلك يوصى باستخدام البوابات      !
ذاتية اإلغالق حيث إنها تحد من تلك المخاطر.
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تيَّل مفصالت البوابة القابلة للحلّ 
يجري تزويدها بوسيلة تأمين ثانوية مثل التيلة 

المشقوقة.
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الساللم
يخضع االستخدام اآلمن للساللم في مكان العمل إلى سياسة ومعايير ولوائح العمل على ارتفعات، المتبعة في 

المنطقة ذات الصلة. 

اتضح العديد من األضرار الملحقة بالساللم وأقفاص األمان كنتيجة لالصطدامات بالمعدات المتحركة. كذلك 
ظهرت شروخ فى أقفاص األمان وخاصًة فى األبراج، وهو ما يؤدي إلى حوادث تساقط األجسام.

توصيات أفضل الممارسات:

يجري فحص الساللم وأقفاص السالمة بشكل منتظم. 	 

يجري فحص معدات ووسائل الحماية من السقوط بشكل منتظم تحققا من عدم وجود أضرار أو خلل 	 

بالمعدات.

يجري فحص منصات الهبوط والراحة بانتظام تحققا من عدم تخلخل المكونات وكافة البوابات، 	 

الحواجز الواقية المتحركة والفتحات لضمان تأمين كافة األربطة وإحكام تثبيتها.

يتم اإلبالغ عن أي ضرر أو اعوجاج وتصويبه في أسرع وقت ممكن.	 

عند استخدام ساللم ثابتة ذات أقفاص السالمة الـ‹back scratcher‹، يجب توخي الحذر كي      !
ال تعلق المعدات واألدوات الشخصية حيث إن ذلك قد يؤدي إلى تساقطها.
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حوائط الرياح
تم اكتشاف العديد من األضرار واأللواح المخلخلة بحوائط الرياح. ويرجع السبب في ذلك على األرجح إلى 

التركيب المعيب والعوامل الخارجية )حاالت التصادم باألجهزة والمعدات المتحركة والتعرض للرياح 
وعوامل الطقس(.

توصيات أفضل الممارسات:

يجب أن يتم اختيار نوع وطريقة الربط وفقا إلرشادات الشركة المصنعة. ويتمثل الحل األمثل في 	 

استخدام المسامير القالووظ النافذة مع صواميل الغلق.

يجب تثبيت ألواح حوائط الرياح فى الهيكل المعدني / بدعامة منفصلة وليس فى الهيكل الرئيسي 	 

مطلقا.

يجب دعم ألواح حوائط الرياح بعوارض صلبة أفقية دائما وذلك وفقا ألحمال التصميم.	 

يجب ان تحتوى المناطق المعرضة لخطر االصطدام على ألواح أقوى فى االركان وتكون مؤمنة 	 

بالمسامير القالووظ النافذة وصواميل الغلق.

تقوم الشركة الُمَصنِّعة بتوفير ارشادات التركيب، وخدمات الصيانة وعمليات الفحص الضرورية 	 

للتوصيالت وألواح حوائط الرياح.

عة. تخضع جميع المثبتات إلى الفحص      ! التأكد من تركيب المثبتات وفقا إلرشادات الشركة الُمَصنِّ
بصفة منتظمة.

التأكد من خضوع جميع المعدات المثبتة بشكل خارجي مثل المصابيح والالفتات إلى الفحص بشكل 
منتظم واإلبالغ عن جميع االشارات الدالة على وجود أضرار أو تآكل.
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الالفتات / عالمات

توصيات أفضل الممارسات:

ر ذلك:                               ُيعّد طالء الالفتات على الهيكل مباشرة هو الطريقة المثلى لعرضها. وفي حال  تعذُّ

ن بما يضمن عدم انحاللها بشكل عرضي وسقوطها في النهاية. •      يجري وضع الالفتة بشكل مؤمَّ

يجب تثبيت الحوامل واإلطارات الخاصة بالالفتات بشكل آمن.	 

يجب توصيل اإلطارات الخاصة بالالفتات باستخدام المسامير القالووظ النافذة، حينما تسمح المادة 	 

التحتية بذلك.

يجب تزويد المثبتات المستخدمة لربط الحامالت والهياكل بوسيلة تأمين ثانوية.	 

يوصى باستخدام البطاقات التعريفية المطبوعة أو الملصوقة لتعريف أنظمة المواسير. إذا حالت 	 

درجة الحرارة تنفيذ ذلك، يتم تثبيت البطاقات التعريفية بواسطة شريط فوالذي.
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)Cladding( كسوة العزل
هناك العديد من الحاالت فى هذا الصدد حيث تسقط قطع من كسوة العزل من ارتفاعات بسبب االهتزاز أو 

التآكل أو الرياح الشديدة.

توصيات أفضل الممارسات:

يجب تثبيت كسوة العزل بشكل آمن لمنع وسيلة الغلق المستخدمة من التخلخل بشكل عرضي.	 

يجب تزويد األقفال بوسيلة تأمين ثانوية وذلك إما باستخدام المسمار القالووظ أو صامولة الغلق أو 	 

بإدخال تيلة مشقوقة مقاومة للصدأ / بنز فى ثقوب التأمين باألقفال أو ما شابهها.

تشتمل اجراءات الصيانة الروتينية على فحص ومعاينة الكسوة للحفاظ عليها في حالة جيدة.	 
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المصابيح  الكاشفة
يوجد العديد من المصابيح الكاشفة المثبتة على ارتفاعات بدون التأمين الالزم لمنع السقوط أو التصادم مع 

المعدات المتحركة.

توصيات أفضل الممارسات:

توضع المصابيح الكاشفة بما يضمن تجنب التصادم مع الحموالت أو المعدات.	 

يجب تزويد المصابيح الكاشفة بوسيلتين منفصلتين في التأمين. وتعد نقاط التأمين جزء ال يتجزأ من 	 

جسم المصباح أينما كان ذلك عمليا أو وفقا لتوصيات الشركة الُمَصنِّع, كمثال المسمار ذو حلقة 

الرفع ان يربط بالكامل فى جسم المصباح.

يتم تزويد الحوامل بوسيلة تأمين ثانوية.	 

يتم تركيب مفصالت للبوابات لتغيير مصابيح اإلضاءة أو أن يتم تأمينها بواير مربوط بحامل 	 

المصباح الكاشف.

يتم تأمين المصابيح الكاشفة -المستخدمة على االرتفاعات والمعرضة لمخاطر السقوط بفعل القوى 	 

الديناميكية - بشباك أمان، خاصًة عندما تكون المكونات متعددة.

يجب تجهيز نتائج العمليات الحسابية فيما يتعلق بمواضع التوصيل وأدوات التأمين الخاصة ذات 	 

الصلة بقوى السقوط.

تتيح دالئل / توجيهات المستخدم ارشادات التركيب الصحيح ألدوات التأمين.	 

كذلك يجب أن تتضمن ارشادات وتوجيهات المستخدمين، ارشادات الفحص والصيانة الالزمة 	 

ألدوات التأمين.

عند تركيب شبك أو وايرات تأمين أو أي وصالت تأمين أخرى مثل المسامير ذات حلقة رفع، يتم      !
التأكد من عدم تأثير تلك التعديالت على وظائف الوصالت الكهربائية وسالمتها ومستوى جودتها.
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يجري تركيب شبكات األمن والسالمة )انظر صفحة 20(
على نطاق واسع بالمعدات المعرضة إلى مخاطر 

االرتفاعات.
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تجهيزات اإلضاءة

توصيات أفضل الممارسات:

يجب وضع تجهيزات اإلضاءة بشكل يمنع اصطدامها بالمعدات / الحموالت المنقولة.	 

يجب تثبيت وسيلة تأمين ثانوية بالحوامل وتجهيزات اإلضاءة.	 

يجب تثبيت وصالت وايرات التأمين بطرفي تجهيز األضاءة.	 

يتم تزويد حزم البطاريات بوسيلة تأمين ثانوية.	 

يتم تزويد المصابيح الكاشفة -المستخدمة على االرتفاعات والمعرضة لمخاطر السقوط بفعل القوى 	 

الديناميكية - بشباك أمان، خاصًة عندما تكون مكوناتها متعددة.

بالنسبة إلى األماكن أعلى الممرات واألماكن المزدحمة األخرى ويكون توصيل الطاقة من جانب 	 

واحد فقط و بواير تأمين من الجانب اآلخر.

يكون الغطاء مزودا بمفصالت فوالذية مثبتة في أي جانب.	 

يجب تجنب استخدام المكونات البالستيك حيث إن األشعة فوق البنفسجية تلحق بها الضرر.	 

بالنسبة إلى األنظمة القائمة والقديمة، يجب تأمين الغطاءات باستخدام السلك أو الشريط الفوالذي 	 

المجلفن المثقوب.

يجب ربط عارضة العنصر بالمفصالت كما يجب ان تكون مؤمنة فى وضع الغلق. 	 

يجب تقييم قوة الوصالت وأدوات التأمين في ظل معطيات قوى السقوط.	 

بالنسبة إلى الوحدات الجديدة، أو عند تركيب أدوات تأمين على معدات قائمة، يجب توفير دليل 	 

ث / توجيهات الصيانة. مستخدم ُمَحدَّ

عند تركيب شبك أو وايرات تأمين أو أي وصالت تأمين أخرى مثل المسامير ذات حلقة رفع، يتم      !
التأكد من عدم تأثير تلك التعديالت على وظائف الوصالت الكهربائية وسالمتها ومستوى جودتها
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أضواء المالحة
تم رصد حاالت قصور متكررة بوسائل الوقاية من السقوط في العديد من أنظمة أضواءالمالحة بمرافقنا.

توصيات أفضل الممارسات:

يجب تزويد المسامير المستخدمة لتثبيت الحوامل بالهياكل المعدنية بوسيلة تأمين ثانوية.	 

تكون الحوامل مثقوبة لغرض ربط وايرات التأمين.	 

يجب أن تكون األغطية بمفصالت أو تزويدها بوايرات تأمين داخلية.	 

يجب أن تكون غطاءات مخارج الوصالت الكهربائية غير قابلة للتفكيك بشكل كامل.	 

يجب تجهيز نتائج العمليات الحسابية فيما يتعلق بمواضع التوصيل وأدوات التأمين الخاصة ذات 	 

الصلة بقوى السقوط.

ال يوصى باستخدام مصابيح المالحة ذات المحزات المنزلقة لوصل المسامير القالووظ.	 

يتم تأمين المصابيح -المستخدمة على االرتفاعات والعرضة لمخاطر السقوط بفعل القوى 	 

الديناميكية- بشباك آمان، خاصًة عندما تكون المكونات متعددة.

تتيح دالئل / توجيهات المستخدم ارشادات التركيب الصحيح ألدوات التأمين.	 

كذلك يجب أن تتضمن ارشادات وتوجيهات المستخدمين، ارشادات الفحص والصيانة الالزمة 	 

ألدوات التأمين.

عند تركيب شبك أو وايرات تأمين أو أي وصالت تأمين أخرى مثل المسامير ذات حلقة رفع، يتم      !
التأكد من عدم تأثير تلك التعديالت على وظائف الوصالت الكهربائية وسالمتها ومستوى جودتها.
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 CCTV كاميرات الدائرة التلفزيونية
من األخطاء الشائعة فى مجال البترول أن كاميرات الدائرة التلفزيونية ال تكون مؤمنة بشكل كافي لمنع 

مخاطر العلق / التشابك.

توصيات أفضل الممارسات:

يجب دراسة موضع كاميرات الدائرة التلفزيونية بما يمنع وجودها في مسار المعدات/الحموالت 	 

المتحركة.

يجب تأمين الكاميرات بأقفاص وقائية عند وجودها في مناطق عمل الرافعات.	 

يجب أن تتم عملية تركيب درع الكاميرا بالحامل والهيكل مع تأمين مسامير الربط بشكل محكم.	 

يكون موضع وصل أدوات التأمين جزءا من درع الكاميرا وحاملها.	 

يجب تقييم قوة مواضع الوصل وأدوات التأمين في ظل معطيات قوى السقوط.	 

بالنسبة إلى الوحدات الجديدة، أو عند تركيب أدوات تأمين على معدات قائمة، يجب توفير اإلصدار 	 

األخير من دليل المستخدم/ توجيهات الصيانة. وتمتد التوجيهات لتغطي أدوات التأمين كذلك.

)مدمجة( 
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تخضع كاميرات الدائرة التلفزيونية إلى تأثيرات القوى الديناميكية، التي تتضمن العلق / التشابك على وجه 
التحديد. يسقط غطاء العدسات، المماسح والمحركات بشكل متكرر على األرض بسبب االصطدام أو تخلخل 

التجهيزات.

توصيات أفضل الممارسات:

يجب دراسة موضع  كاميرات الدائرة التلفزيونية بما يمنع وجودها في مسار المعدات  / الحموالت 	 

المتحركة.

يجب حماية الكاميرات المحتمل عَلِقها / اشتباكها بالمعدات/الحموالت المتحركة إما عن طريق 	 

تأمينها بقفص أو ربطها بالهيكل عن طريق واير تأمين.

يجب تركيب وسيلتان منفصلتان للتأمين على درع الكاميرا، ووحدة آلية التقريب والتبعيد، محرك 	 

المساحات وغطاء العدسات.

يجب وصل درع الكاميرا ووحدة آلية التقريب والتبعيد بالحامل والهيكل وذلك من خالل مسامير 	 

وصل مغلقة بشكل محكم.

يجب تركيب موضع الوصل بأدوات التأمين بالكاميرا. وكحل بديل يمكن استخدام مشابك خاصة 	 

كمواضع وصل.

يجب تجهيز نتائج العمليات الحسابية فيما يتعلق بمواضع الوصل وأدوات التأمين الخاصة بقوى 	 

السقوط ذات الصلة.

بالنسبة إلى الوحدات الجديدة، أو عند تركيب أدوات تأمين على معدات موجودة، يجب توفير دليل 	 

ث / توجيهات الصيانة. وتمتد التوجيهات لتغطي أدوات التأمين كذلك. مستخدم ُمَحدَّ

 CCTV كاميرات الدائرة التلفزيونية
)غير مدمجة( 
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الكاميرا والمصابيح  الدوارة على ذراع
تتعرض المعدات الدوارة المثبتة بعوارض/أذرع الرافعات بشكل ملحوظ إلى صدمات التحميل، االهتزازات 

وعوامل التحرك الدوري / الحلقي، التي قد تؤدي )إن لم ُتفَحص( إلى البلى والتآكل وقصور التجهيزات 
الدوارة.

توصيات أفضل الممارسات:

يتم تزويد الكاميرات والمصابيح الكاشفة بعارضة الرافعات بوسيلتين تأمين. فيما يجري إزالة أدوات 	 

اإلضاءة غير الالزمة.

يجب تركيب وسيلة تأمين ثانوية للمسامير المستخدمة لتثبيت كاميرا عارضة / ذراع الرافعة / 	 

المصباح الكاشف بالحوامل والهياكل.

يجب تركيب وايرات التأمين بحيث تكون جزًءا من المصباح الكاشف / درع الكاميرا. وكحل بديل 	 

يمكن تركيب مشابك خاصة حول درع الكاميرا.

يجب أن يمتد واير التأمين من درع الكاميرا حتى حامل الكاميرا ومن ثم إلى حامل الوصل قبل ان 	 

يتم وصلها بأمان فى هيكل ذراع الرافعة.

بالنسبة إلى المصابيح الكاشفة، يجب تعليق أو تأمين اإلطار الزجاجي واألقفاص الوقائية.	 

يجب تجهيز نتائج العمليات الحسابية المتعلقة بقوى السقوط المرتبطة بالوصالت وأدوات التأمين.	 

يجب توفير اإلصدار األخير من دليل المستخدم لتوجيهات الصيانة فيما يتعلق بالوحدات الجديدة أو 	 

عند تركيب أدوات تأمين على معدات قائمة.

يجب فحص الكاميرا المثبتة بعارضة / ذراع الرافعة والمصباح الكاشف، أدوات التأمين والوصالت      !
بشكل منتظم لتحديد أى حاالت بلى، تآكل اوتخلخل. 

وتجري الفحوصات كذلك على مسامير االرتكاز وحوامل الوصل وذلك مع إيالء االنتباه الخاص إلى 
عملية التثبيت األولي بهيكل العارضة / الذراع الرئيسية و / أو جودة أو تصميم أداة االرتكاز.

الونش
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مكبرات الصوت ) لإلذاعة الداخلية(
تم رصد العديد من حاالت تخلخل توصيالت المسامير القالووظ بين مكبرات الصوت وحامالت / مشابك 

الوصل.

توصيات أفضل الممارسات:

يجري تثبيت مكبرات الصوت بالحامالت مع تأمين مسامير الربط بشكل سليم.	 

توضع مكبرات الصوت فى مكان ال تتعرض فيه لخطر االصطدام باألجهزة والمعدات المتحركة.	 

يجب حماية مكبرات الصوت بمشابك محصنة أو تزويدها بواير تأمين عند وجودها في أماكن 	 

عرضة لالصطدام باألجهزة والمعدات المتحركة. 

يجب تجهيز نتائج العمليات الحسابية فيما يتعلق بتوصيالت وأدوات التأمين الخاصة ذات الصلة 	 

بقوى السقوط.

تتيح دالئل / توجيهات المستخدم ارشادات التركيب الصحيح ألدوات التأمين.	 

كذلك يجب أن تتضمن ارشادات وتوجيهات المستخدمين، ارشادات الفحص والصيانة الالزمة 	 

ألدوات التأمين.
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صناديق  توزيع  الكهرباء
لقد ُوِجد أن العديد من المخاطر يرجع سببها إلى وضع صناديق التوزيع في المكان الخاطئ ونظام التعليق / 

التثبيت المعيبة والتأمين غير المحكم للمخارج واألبواب واألغطية.

توصيات أفضل الممارسات:

يجب وضع صناديق التوزيع فى مكان ال يعترض طرق المرور أو اإلخالء أو األجهزة والمعدات 	 

المتحركة.

عند تحديد نوع وتصميم نظام التعليق / التثبيت، يوضع في االعتبار األحمال وعوامل التأثير 	 

الخارجى المحتمله والمعروفة .

يجب تأمين األغطية المثبتة بمفصالت منعا لالنحالل المفاجئ، ويكون ألداة اإلغالق وسيلتين 	 

مانعين للفتح.

يجري تأمين األبواب المنفصلة الكبيرة على اآلالت الموجودة على ارتفاعات وتأمين أبواب الفحص 	 

والمعاينة بسلك / سلسلة.

يجب تأمين األغطية بالمسامير القالووظ المؤمنة / المغلقة لمنع انحالل المسامير، أو تأمينها بالغطاء 	 

ذات السلك أو السلسلة الداخلية.

يجب تصميم أداة التأمين بهدف دعم األحمال ذات الصلة.	 

يجري التأكد من إزالة كافة األغراض غير المؤمنة من صناديق التوزيع بعد إجراء الصيانة      !
الروتينية.
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ساللم و حوامل  الكابالت
ظهرت العديد من الحاالت في الوصالت والمثبتات التي احتوت على مسامير قالووظ ووحدات مفكوكة فى 

حوامل الكابالت )Electro-Steel(، غالبا كنتيجة لالهتزازات و/ أو التركيب الخاطئ.

توصيات أفضل الممارسات:

ال يجوز إال استخدام التوصيالت ذات المسامير القالووظ التى تعتمدها الشركة الموردة ألنظمة دعم 	 

الكابالت فيما يتعلق بعمليات التثبيت والوصل.

يجب أن تحتوي مماسك المواسير على وصالت قالووظ صالحة للغلق. 	 

عند توصيل شبكة الكابالت بالهياكل المعدنية، يجب تقييم خطر التآكل الجلفانى ودراسة وسائل 	 

العزل أينما لزم.	 

يجب اتاحة نتائج الحسابات الخاصة بمواضع الوصل وعزم الشد الالزم.	 

كذلك يجب أن تتضمن االرشادات / التوجيهات الخاصة بالمستخدمين، الخطوط االرشادية الخاصة 	 

بالتركيب السليم لكال من الوصالت ومواضع الوصل.

كذلك يجب أن تتضمن االرشادات / التوجيهات الخاصة بالمستخدمين، الخطوط االرشادية الخاصة 	 

بالصيانة / إعادة الشد وفحص ومعاينة كال من التوصيالت Electro-Steel وتوصيالت المسامير 

القالووظ.
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الهوائيات، كم الريح والحساسات
عادًة ما يجب تركيب قنوات التواصل وأجهزة األرصاد الجوية على ارتفاعات وتكون عرضة إلى العوامل 

البيئية. وقد أشارت العديد من تقارير الحوادث إلى تخلخل مكونات تلك األغراض أو وقوع أشخاص من 
مسافات عالية.

توصيات أفضل الممارسات:

يجري تأمين جميع المثبتات ووصالت مسامير )U( لمنع التخلخل واالنحالل.	 

يجب دائما استخدام عدد 2 وصالت مسامير الـ )U( أو ثالثة مثبتات كحد أدنى.	 

 	.)screw( تكون جميع المسامير من نوع المسامير النافذة وال يجب استخدام مسمار  العادى

يجب تثبيت جميع الهوائيات الثقيلة بوسائل تأمين إضافية مثل السلك أو السلسلة.	 

يمكن استخدام وايرات التثبيت للدعم وفقا لتوجيهات الشركة الموردة. يجب تأمين جميع المثبتات.	 

تجنب استخدام الهوائي السوطي الطويل كلما أمكن. يمكن استخدام الهوائيات الممتدة كحل بديل.	 

يجب استبدال حساسات الرياح ذات األجزاء المتحركة بحساسات رياح فوق صوتية.	 

يجب استبدال الهوائي السوطي الموجة ذات األلياف الزجاجية كل خمسة أعوام.	 

لكل المعدات وأدوات التأمين إجراءات صيانتها الوقائية المصممة وفقا ألفضل الممارسات 	 

وتوصيات الشركة الموردة.
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إطارات  ومقابض الصمامات / البلوف 
لوِحَظ العديد من مواضع القصور بعملية تأمين إطارات ومقابض الصمامات / البلوف اليدوية.  

توصيات أفضل الممارسات:

تكون إطارات ومقابض الصمامات / البلوف مزودة بوسيلتين تأمين مستقلتين.	 

يجري استخدام الصواميل والتيَّل المشقوقة  فى جذع الصمام  على اإلطارات ومقابض الصمامات 	 

الثابتة  ُتستخَدم المسامير وصواميل الغلق بدال من التيل المشقوقة فى حاالت المقابض م اإلطارات 

كبيرة الحجم.

عند استخدام  اإلطارات والمقابض المتحركة ، ويجري تأمينها بمسمار قالووظ أو إغالقها بتيلة 	 

مشقوقة  عبر جذع الصمام  

خالل التخزين، يجري تأمين اإلطارات والمقابض بالوسائل الالزمة لمنع السقوط.	 

في حال استخدام حلقات سيجر )seeger( لإلغالق/التأمين، تجري عمليات فحص ومعاينة 	 

متكررة رصدا لمواضع التآكل  و / أو الضرر الميكانيكى.
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بلوف / صمامات عاملة  بالسالسل 
ض المشغلين إلى مخاطر كبيرة،  من شأن الصمامات العاملة بالسالسل دون وسيلة تأمين ثانوية، أن ُتعرِّ

وخاصًة أولئك العاملون على ارتفاعات أو في أماكن صعب الوصول إليها.

يوجد العديد من األنواع والتصاميم المختلفة للصمامات العاملة بالسالسل  المتاحة بالسوق، غير أن المبادئ 
التي تحكم عملية تأمين الصمامات هي التي تسري في معظم الحاالت.

توصيات أفضل الممارسات:

يجب تعليق إطار الصمام بجذع الصمام بوصالت المسامير القالووظ النافذة لإلغالق ، كمثال 	 

صواميل القلعة ذات التيَّل المشقوقة.

يجري تثبيت ترس الجنزيرعلى إطار الصمام الموجود بمشابك المزّودة بوسيلة تأمين ثانوية.	 

 	 clampingذات الـ locking ring إذا تم تثبيت مجرى توجيه الجنزير من خالل حلقة إغالق

sleeve ، يجري استبدال الـ  بمسامير وصواميل الغلق أينما أمكن ذلك. يجب استخدام وصالت 

مسامير غلق قالووظ النافذة على المشابك فيما يخص مجرى توجيه الجنزير ذات المشابك 

المنفصلة.

يجري تأمين الصمام بالهيكل المعدني عن طريق واير تأمين أبعاده مضبوطة ووصالت قابلة للغلق  	 

.يوصى في العديد من الحاالت أن يتم تثبيت واير التأمين بمجرى توجيه الجنزيرعلى ترس الجنزير 

للحفاظ على وظائفه )ويتطلب ذلك وضع قياسات سليمة ومثبتة عن طريق وصالت المسامير 

القالووظ(.

يجب تثبيت وصلة التعليق الدوارة )swivel device( لتركيب أدوات التأمين، في حال تعّذر ربط 	 

واير التأمين بالهيكل المعدني عن طريق مجرى توجيه الجنزير أو بطريقة أخرى دون إضعاف 

الوظائف. وال تجري تلك المهمة إال بمعرفة الشخص المختص ذو الخبرة في عمليات تأمين 

المعدات على االرتفاعات.

ث / توجيهات الصيانة عند تركيب وحدات جديدة أو أدوات تأمين 	  يجب توفير دليل مستخدم ُمَحدَّ

على معدات موجودة.
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فحص الحموالت والبضا ئع
لقد وقعت العديد من الحوادث الخطرة تتعلق باستخدام وتوزيع الحامالت )مثل الحاويات، الصناديق، 

الخزانات.. إلى آخره(.

توصيات أفضل الممارسات:

تكون سالسل الرفع معتمدة، صالحة، دون اعوجاج، و الشواكل مجهزة بالصواميل والتيَّل المشقوقة.	 

تكون الحامالت مزودة بالبيانات الالزمة وفتحات الرفع المعتمدة. يجب أال تتعرض فتحات الرفع ، 	 

األبواب، المفصالت أو األقفال، إلى أي نوع من األضرار.

ح بها فى الحاويات والصناديق بشكل جيد وتأمينها باألختام واستخدام 	  يجب توزيع األحمال الُمَصرَّ

أحزمة الربط، وسائل التثبيت والشبكات )الصناديق(. ال يجب أن تتالمس أحزمة الربط مع الحواف 

ن األجسام الثقيلة باألسفل. الحادة، بينما ُيستعان بالبطانة بقدر اإلمكان. فيما ُتخزَّ

تكون الخزانات مزودة بفتحات / صمامات مؤمنة ومختومة. فيما تؤمن جميع المعدات المثبتة 	 

)الشبكات، األغطية، البوابات، ..إلخ( على النحو المناسب. وال يجوز تخطي الوزن المصرح به.

ُتفَحص الحامالت ذات المعدات المثبتة مثل المضخات والخزانات واألوناش.. إلخ، بحيث ال تبرز 	 

آية معدات من اإلطار.

يجب التأكد من عدم وجود أى أجسام داخل جيوب/فتحات شوكة الرفع أو أعلى الحامالت أو 	 

األحمال.

يجب ان تتم مراجعة االعتماد وتوقيعه قبل النقل إلى المواقع ومنها.	 

يتم تطبيق أفضل الممارسات الموصى بها لفحص الحمولة على النشاطات اللوجستية، وبخاصة      !
أثناء نقلها بين المواقع وعودتها إلى البر.
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     مواضع الهبوط النمطية لألجسام محتملة السقوط

  جيوب شوكة الرفع ، الحواجز الوقائية  
والسطح. مقابض، فتحات، منافذ ، مصارع   

جيوب شوكة الرفع ، الحواجز الوقائية واألسطح 
إزالة الالفتات المؤقتة

جيوب شوكة الرفع  ، الحواجز الوقائية والسطح. 
األرضيات الشبكية و الفتحات والحواجز ، 

الغطاءات   والمنافذ  

يجب إزالة الجليد، الثلج أو المواد الهالكة. يزداد 
الوزن، ما يؤدي إلى تساقط األجسام، وتخلخل 

أجسام أخرى
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تخزين األسطوانات 
غالبا ما يكون تأمين أسطوانات الغاز، المخزنة تخزين مؤقت عن طريق الحبال أو أحزمة الحموالت،

 تأميًنا غير محكم.

توصيات أفضل الممارسات:

ال يجوز أن تمثل عملية تخزين األسطوانات عائقا في الممرات أو مخارج الطوارئ.	 

يجب أن يتم تخزين وتأمين أسطوانات الغاز بطريقة امنة.	 

يجب تقييم مخاطر عملية تخزين أسطوانة الغاز.	 

يتم تأمين أسطوانات الغاز المخزنة بشكل مؤقت بواسطة سلسلة.	 

يجب تجهيز مساند التخزين الدائمة بدعائم / سالسل تأمينية.	 

يتم التأكد دائما من إحكام تأمين كافة األسطوانات أثناء وجودها في المخزن. حيث إن تلك      !
األغراض ثقيلة للغاية ويمكن سقوطها بسهولة.

جدير بالذكر أن األحوال الجوية السيئة قد تؤثر على سالمة مساند األسطوانات أثناء عمليات 
التحميل والنقل. يجب دائما عند تخزين االسطوانات الممتلئة مؤقتا ان تكون بجانب الحواجز و 

بعيدا عن الممرات .

يكون التخزين المؤقت مؤمنا بالسلسلة
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مسند تخزين إسطوانات ذات دعائم قالووظ 

يكون التخزين المؤقت مؤمنا بالسلسلة
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مساند  وأرفف 
عادًة ما يتم تصميم مساند لتخزين المواد والمعدات بشكل ال يضمن عنصر األمان.

توصيات أفضل الممارسات:

يتم التأكد من التخزين المؤقت فى الوحدات بطريقة مضبوطة فيما يتعلق بنوعية السلع والمدة 	 

ومنطقة التخزين والتنظيف.

تتم عمليات التخزين بما ال يعوق مداخل ومخارج الوحدة.	 

يجري تخزين المواد بما ال يعوق عمليات دخول معدات الطوارئ.	 

يجري تصميم رفوف وأماكن التخزين بما يمنع تساقط المعدات بشكل عرضي إلى المستويات 	 

السفلية.

يتم تخزين المعدات األثقل وزنا فى أسفل نقطة ممكنة.	 

بالنسبة إلى الوحدات المنقولة، يجب تأمين مكان / مساند التخزين وربطها وتجهيز األرفف بألواح 	 

صد   

من الضروري مراعاة احتماالت تساقط األغراض المخزنة على األرفف، وإجراء تقييمات مستمرة      !
على السالمة، حدود التحميل واالتزان والمثبتات فيما يتعلق باألرفف حرة اإلسناد والمثبتة جيدا 

لضمان تطبيق وسائل التأمين.

يوصى بفحص أنظمة أرفف التخزين لألغراض الثقيلة تحسبا لوجود أضرار أو حموالت زائدة أو 
بلى.
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