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 تمهيد

 أثناء خصوصا بالعمل، المرتبطة األماكن شتى في السالمة تؤثرعلى التي التحديات أھم من األجسام تساقط زال ما

 الحوادث من ملحوظ عدد أن إلى اإلحصائيات تشير حيث. ارتفاعات على أوعمل رفع أعمال أو حركة المتضمنة األنشطة

.تساقطةالم األجسام إلى تعود قد العالية الخطورة ذات  

بعد التحقيق في ھذه الحوادث نجد أنها تسلط الضوء على نطاق واسع من العوامل المسببة، من ضمنها عمليات التشغيل، 

 السلوكيات، التصميم، البيئة والتأمين غير المحكم للمعدات و األدوات.

تود منظمة دروبس أن تتوجه بالشكر لكل أعضاءها و 

و ساعدوا من أجل  متخصصي الصناعة الذين ساهموا

 إخراج هذ اإلصدار

هذا اإلصدار يعكس روح التعاون و مشاركة المعرفة و 

الخبرات من أجل الجميع بغرض مواجهة منع األجسام 

 المتساقطة.

 الممارسات أفضل الكتاب هذا من اإلصدار هذا يدعم

 منع خطة أساسي إلرشادات كمصدر المحكم للتأمين

 .المخاطر إلدارة إرشادي و كمصدر المتساقطة األجسام

هذا المحتوى مرتبط و متوافق مع جميع القطاعات، مما 

يعزز فرصة التركيز على األسباب الكامنة من أجل 

تعريف و تحديد المخاطر و تطبيق الضوابط المانعة و 

 الحاجزة لألجسام المتساقطة.

دروبس فريق عمل مجموعة  

۷۱۰۲ سبتمبر  

المتوافقة من عدد كبير اآلراء  بينأن محتوى ھذا الكتيب ينود أن نذكر جميع القارئين 

 من أعضاء منظمة دروبس، متضمنة المصنعين و الجهات المختصة.

توضح أفضل الممارسات المبادئ العامة للجزء المذكور فیھ من حیث اإلختیار 
المالئم، التطبیق و طرق التطبیق المتكاملة كما أنھا تركز على التحدیات و 

االعتبارات  المرتبطة بھا.

ھذا الكتيب ليس دليل لمنتج، و األمثلة المصورة موضوعة فقط لألغراض 

   .اإلرشادية

 لتواصل مع الجهة المسئولة عن نشر ھذا الكتيب، برجاء إرسال بريد الكتروني إلى ل

admin@dropsonline.org 
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 مقدمة

سام المتساقطة، حيث يقدم منهج إلدارة المخاطر بموقع يهدف ھذا الكتيب إلى الوقاية من مخاطر األج

 العمل و يوضح أفضل الممارسات الموصى بها للتأمين المحكم.

تسري محتويات ھذا الكتيب بالنسبة لجميع الموظفين، األدوات، المعدات و الهياكل ذات 

التشغيل و النقل، تركيب الوحدات، الصيانة، عمليات  الصلة بالتصميم، التوريدات، وسائل

 التفكيك خالل الصناعة.

نطمح للوصول  التيهذا الكتيب يضع المواصفات 

إليها، حيث إن االلتزام التام بكل التوصيات 

 المذكورة أمر من الصعب عملياً.

یتعین علیك تبني أفضل الممارسات  للتأمین 
المحكم، مما یضع على عاتقك إدارة أي 

تغییر الحق في المعدات أو األنظمة أو أي  
ممارسات عملیة.

هو كتيب طور بالتعاون مع  حكمالتأمين الم

موردي المعدات و المستخدمين بغرض نشر 

سات األفضل.رالمعرفة و المما  

في أحيان كثيرة، ستتيح التوصيات المذكورة في 

 هذا الكتيب فرصة للتطوير.

تخطى أي أكواد متعلقة بنشاط التوصيات المذكورة بهذا الكتيب ال تؤثر و ال تحل محل أو ت

عدة.العمل أو المواصفات العامة أو توصيات صانع للم    

 برجاء االنتباه إلى:

   على المعدات، األدوات، الهيكل المعدني أو أساليب العمل، حتى  دأي تعديل يج

و إن كان تطبيقه يؤدي إالى رفع مستويات األمان يجب أن يتم باتباع 

 إجراءات )إدارة التغيير(.

  يجب تحديد توصيات الشركة المصنعة للمعدات األساسية فيما يتعلق بتدابير

الت قد يتم إدماج وسائل تأمين ثانوية أو يتم ا، في العديد من الحالتأمين

 توفيرھا لدى الطلب.

  ،تحديد جميع الملكيات، أعمال الصيانة، فحوصات و اعتمادات المعدات

 األدوات و الهياكل.

  الصالحيات، المعرفة، الخبرة و المهارات لمتابعة  وجودمن يجب التأكد دائما

 اإلجراءات قبل العمل بأي من األدوات أو األساليب الواردة بهذا الكتيب.
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 ما ھو التأمين المحكم؟

يمكن تعريف التأمين المحكم بشكل بسيط على أنه االختيار، التطبيق و اإلدارة المناسبة لكافة 

كيبها رحقيق و تأمين مستويات األداء المطلوبة، يجب تصميمها بدقة و تلتاألربطة و التثبيتات. 

.بشكل مناسب و صيانتها باستمرار  

 تعريفات خاصة بالتأمين المحكم

 التثبيت األولي

الطريقة األولية و هي عند تركيب ، تعليق و تأمين 

جسم لمنعه من السقوط، بما في ذلك الوصالت ذات 

ألنواع المختلفة من المسامير القالووظ و ا

/التيل، المشابك، الكلبسات، وصالت رالمسامي

 اللحام... إلى آخره.

 التأمين الثانوي

وسيلة التأمين الهندسية للتثبيت األولي و تهدف إلى 

منع خلخلة أو تحرك األجزاء المربوطة مثل حلقات 

، أسالك التثبيت، تيلة، Lock washersالزنق 

 بنز إلى آخره.

 Second Barrier كما یشار إلیھا بالحاجز الثاني
 Fail Safe أو الوسیلة المأمونة من اإلخفاق
Feature  في بعض التوصیفات الھندسیة.

مالحظة: ال یوصي باستخدام صامولتین فوق 
بعضھما كوسیلة تأمین موثق في حاالت التثبیت  

التي تعتمد على قوة الربط.

 التأمين االحترازي

ة لتأمين األجسام في هي وسيلة تأمين إضافي

الهيكل، تعمل على تقييد الجسم و مكوناته من 

 السقوط في حالة فشل التثبيت األولي.

مثل: الفوالذ المعدل، الشبك الصناعي، 

 الحاويات، األسالك، الوايرات...إلى آخره.

يقدم التأمين المحكم الحماية ضد األحمال 

الزائدة أو فشل تثبيت األشياء و الذي قد 

ي بدوره إلى سقوط األجسام أو الهيكل.يؤد  

هذا اإلصدار من التأمين المحكم يستعرض 

يعتمد عليها. التيطرق و تقنيات التثبيت   

يساعد التأمين المحكم على الحد من 

احتماالت األجسام المتساقطة و ذلك عبر 

ت التصميم، التخطيط و اضمان جودة عملي

 الفحص و تطبيق التدابير الوقائية.

يعمل التأمين المحكم على الحد من 

احتماالت األجسام المتساقطة من خالل 

تنفيذ أنظمة و ممارسات و عمليات التأمين 

 المناسبة.

يقوم التأمين المحكم بالقاء الضوء على 

تؤدي إلى األجسام  التيالعوامل األساسية 

المتساقطة و على فرص التعرف على 

 المخاطر و عمليات تقيم المخاطر



 دورة حياة المنتج

كلنا معرضين لمخاطر األجسام المتساقطة في شتى مراحل دورة حياة المنتج، المعدة أو الهيكل. و لدينا جميعا 

الفرصة لتقديم التطوير المالئم في كل مراحل حياة المنتج بدءا من التصميم و التصنيع حتى مرحلة تفكيك 

 المنتج.

لحواجز المانعة لسقوط األشياء. و يجب أن يؤخذ في االعتبار أثناء لدينا هدف و هو تحديد و تعريف ا

دوات و المعدات، خصوصا في حاالت عملية التصميم، الشراء، النقل، التشغيل و الصيانة لأل

.االستخدام، التأمين أو التخزين على مكان مرتفع  

أثناء عملیات النقل، یتم تطبیق أفضل 
الممارسات لنقل الحموالت عن طریق 

الفحوصات الدقیقة و االلتزام التام بالتعلیمات و 
اإلجراءات المطلوبة.

طوال فترات العمل، یجب األخذ في االعتبار أن 
احتمالیة سقوط األجسام ینجم عن السلوكیات غیر 
السلیمة، التثبیت غیر الموثق، التآكل، االھتزاز، 

العوامل البیئیة و أي عوامل أخرى  مرتبطة.

ھذا، يجب الوعي بأن األجسام القابلة و قبل كل 

 .للسقوط موجودة في كل مكان.

ينبغي التأكد من التعرف على المخاطر المحتملة 

 لألجسام المتساقطة في كل عمل يقام به.

التوصيات المنصوصة في هذا الكتيب يجب أن 

تتبع طوال دورة حياة المنتج بدءا من التصميم 

االنتباه الهندسي و طوال فترة التشغيل مع 

الخاص إلى عمليات الرفع، العمل على 

.رتفاعات و النقلا  

االلتزام التام بهذه التوصيات سوف يساعدنا  

على تحقيق ھدف صفر حوادث ناجمة عن 

 سقوط األجسام.

 التيتستوعب عملية التصميم المراحل الرئيسية 

يتم فيها تطبيق أفضل الممارسات و التقنيات 

ن.الخاصة بعمليات التأمي  

عند شراء، تصنيع أو انتاج أدوات، معدات أو 

أصول جديدة، يجب التعرف على الحواجز و 

 أنظمة السالمة المضمنة و دمجها.

عند تعديل المعدات أو األصول أو عند التحرك 

إلى حقول جديدة، يجب االحتراس من اآلثار 

الديناميكية و البيئية المحتملة على أساليب و 

 أنظمة التأمين.

جزء ال يتجزأ من عملية  (ادارة التغيير)تعد 

 الحفاظ على خواص التكامل و القابلية للتطبيق

بالنسبة لكافة األدوات، المعدات و الهياكل/ 

 المنشآت.

عند تركيب معدات جديدة أو مؤقتة، يجب تقييم 

المخاطر المرتبطة بالموقع المحدد للحد من 

مخاطر  األجسام المتساقطة بفعل العلق، 

بك، االصطدام أو االهتزاز.التشا  

ھذه األساسيات القائمة على منع األجسام المتساقطة 

تنطبق على كل من المصممين، الموردين و البائعين، 

 و ينبغي عليهم الوعي و الدراية بهذه التوصيات.

6 
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 التآكل الجلفاني

هما متطابقة أو متقاربة و ذلك في عدة أساسية، ال يجوز الجمع بين معدنين اال إذا كانت درجات جودتكقا

 البيئة التآكلية.

يحدث التآكل الجلفاني عند تالمس نوعين مختلفين من المعادن على درجات متباينة من الجهد في وجود محلول 

وث ذلك، يصبح المعدن األقل جودة هو اآلنود و األكثر دعند حكهربائي )مياه نقية/مادة خامدة أو مياه بحر(. و 

الكاثود.جودة هو   

، إذا ثبت مسمار صلب في على سبيل المثال

لوح من الصلب الغير قابل للصدأ، سيصبح 

المسمار هو اآلنود ألن الصلب الغير قابل 

 للصدأ هو األكثر جودة.

المسمار سوف يصدأ نظرا لفرق الجهد الكبير 
 بين الوسطين.

و إذا ثبت نفس المسمار الصلب في لوح من 
المسمار هو الكاثود ألن الزنك، سيصبح 

 المسمار الصلب هو األكثر جودة.

لوح الزنك سوف يتآكل ألن لوح الزنك ھو 
 األقل جودة.

يجب دائما توخي الحذر من احتمال حدوث التآكل الجلفاني في وجود مواد جديدة مثل 

 الفوالذ المخمل.

رمة و االستعانة تأكد دائما من طبيعة بيئة العمل حيث قد تتطلب تطبيق إجراءات صا

 باالرشادات عند وضع السبائك.
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 الوصالت ذات المسامير القالووظ

من المعايير الصناعية المختلفة،  58يتم في الوقت الحالي إنتاج المسامير القالووظ بما يفي متطلبات 

المختلفة و ذلك لوصالت المسامير القالووظ حسب القطاعات و المجاالت  فيما تختلف االحتياجات

 اعتمادا على التصميم المقدم و متطلبات التشغيل و الصيانة

أسباب فشل التأمين بواسطة الوصالت ذات 

 المسامير القالووظ:

و بالتالي فإن كل وصلة مسامير قالووظ قوية 
 تتطلب تقييم معتمد للعوامل التالية:

 .تصميم الحمولة 

  اختيار المواد بناءا على الخصائص الميكانيكية
 و درجة المقاومة للتآكل.

  لها أثر على الوصالت بما  التيالعوامل
 يشمل التشحيم و العوامل الخارجية.

  التحميل المسبق )الشد المسبق( و
 استخدام معدات العزم الصحيحة.

03%  
بسبب االستخدام الخاطئ 

للمسامير أو تثبيتها الخاطئ و 
 التعامل غير الجيد

03%  بسبب اإلهتزازات 

20%  بسبب الصدمات 

22% األحمال بسبب زيادة   

6%  بسبب االستهالك 

5%  بسبب التآكل الكيميائي 
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التأمين المحكم للوصالت ذات المسامير 
 القالووظ

المرونة في الهياكل المثبتة بالمسامير القالووظ و الصدمات في المعدات، يمكن أن تؤدي إلى انحالل 

قد يؤدي التدوير إلى ارتخاء وصالت المسامير. وصالت المسامير. كذلك  

الصواميل و المسامير المنحلة قد تؤدي إلى انحالل الوصالت و تساقط األجسام، ما يؤدي إلى 

 حوادث كان من الممكن تفاديها و وقت ضائع غير مخطط له. 

لمعرفة التمييز بين أنواع المسامير 

 لتثبيت. تمل المختلفة و مدى مالئمتها

عرض الطرق الموصى بها الى 

 مجموعتين كاآلتي:

وصالت تكون قوة الشد فيها أساسية 

)حيث يكون إجهاد الشد على 

 الوصالت(. 

وصالت تكون قوة الشد فيها فرعية 

)حيث يكون اجهاد القص على 

 الوصالت(. 

لمنع الصواميل و المسامير من االنحالل، يجب 

 ن ثانوية محكمة و مختبرة.استخدام وسيلة تأمي

لتثبيت قوة الربط حين تكون  ھذا األمر مهم

قوة الشد على المسامير أساسية من أجل 

تكامل نظام الربط.

 التحميل المسبق ينتج في الربط حين يتم احكام الربط عليها .
تحميل المسبق قوة الشد ھي المولدة للضغط على وصالت الربط )قوة الربط(. و إذا لم يتم تطبيق ال

 المالئم، لن تقوم وسيلة التأمين الثانوية بتثبيت قوة الربط بالوضع المنبغي.

ينتج عنها الشد على  التيالعزم هو المسبب للقوة 
وينتج عن الشد قوة الربط بين الجزأين.  المسمار، 

 حيث إن قوة الربط تمثل عنصرا أساسيا.

ع و لتصنياحين يتم االحتياج إلى التحميل المسبق، 
 التصميم الهندسي هم أساس تحديد أنسب طرق

 التثبيت.
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 التأمين المحكم لوصالت الشد

أمين الثانوي للوصالت القالووظ ذات الشد، فمثال المسامير و الصواميل تفي ھذا الجزء يتم توضيح ال

نيكية و اإلنشائية.تربط باألداة المناسبة للحمل المناسب، و عادة ما يستخدم لتأمين الوصالت الميكا  

لتثبيت بقوة شد أساسية.الطرق التالية ينصح بها للوصالت الميكانيكية أو اإلنشائية التي تحتاج   

 حلقة الزنق الوتدية

تؤمن هذه الحلقات وصالت القالووظ من االنحالل الناجم عن 

 مرونة الوصالت و االهتزاز و صدمات األحمال.

لوتدية تؤمن وصالت القالووظ بواسطة إن تقنية حلقات الزنق ا
الشد بدال من االحتكاك، مما يسمح باستخدام المزلقات لتسهيل عمليات 

هذا النظام يتكون من زوج من حلقات الزنق بهما  التركيب و الصيانة.
 تسنين/تمويج من الوجه الداخلي و تسنين من الوجه الخارجي. 

وظ التي تحتاج هناك استخدامات ال حصر لها لوصالت القالو
 لتأمين موثق أو وسيلة تأمين ثانوية.

المالئمة. حلقةقد تؤثر تكوين الخامات على اختيار ال  

لمعدة للتحقق من متطلبات الذلك يجب دائما الرجوع إلى البيانات الصادرة من صانع 
 التطبيق.

نظام الغلق اآلمن

توزع لقد صمم سن هذه الصامولة بحيث عندما تكون مربوطة 

طول السن كله. حمل الشد على  

هذا بدوره يقدم توزيع أفضل للحمل مما يدعم احكام أفضل على 

 وصالت القالووظ.

هناك استخدامات ال حصر لها لوصالت القالووظ التي تحتاج 

 لتأمين موثق أو وسيلة تأمين ثانوية.
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 المسمار المحوري

يتكون هذا النظام من مسمار محوري )مدبب من 
فيه(، جلبة لكل جانب و كذلك حلقة شد و طر

ربط. حينما يتم الربط على الصامولة،  صامولة
تقوم حلقات الشد بالضغط على الجلب إلى اتجاه 

الجزء المدبب من المسمار، و بالتالي يقفل النظام  
قبض و يلغي الحركة الناجمة عن على عروة الم

 احتكاك المسمار المحوري.

ي الجوانب على زيادة الثبات يساعد نظام الغلق ثتائ
حركة رد الفعل العنيف للوصالت واألمان و كذلك 

المفصلية. تركيب هذا النظام يتم بسهولة في 
 المواقع، مما يوفر الوقت المهدر و التكلفة.

يستخدم هذا النظام في منظومة تدوير المواسير، 
أوناش تخزين المواسير، و معدات أخرى تخص 

 مواسير الحفر.

 نظام الربط متعدد المسامير

متاح بصواميل أو مسامير كبدائل لعناصر نظام الربط 

التقليدي. و يتطلب فقط أدوات الربط اليدوية لفكه و 

تركيبه، و ذلك اللغاء االحتياج إلى أجهزة الربط 

، و هذا التصميم يجعل النظام مقاوم الهيدروليكية

 لالنحالل الناجم عن األحمال الديناميكية.

ذا النظام مفيد بالتحديد لنظام ربط الوصالت الكبيرة ه

و حين يصعب الربط على ارتفاعات أو في األماكن 

 المقيدة.

لمعرفة و تحديد مدى مالئمة طريقة الربط، استشر دائما الم صنع، مالك المصنع أو 

 الم شغل.

واصفات، و لمزيد من االرشادات، يرجى الرجوع إلى المصمم و أكواد الصناعة أو الم

 يمكن مناقشة خبراء ھذا الشأن.
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التأمين المحكم للوصالت ذات 
 المسامير القالووظ األخرى

يتم ھنا توضيح وسائل التأمين الثانوي للوصالت ذات المسامير القالووظ التي تستخدم لتأمين المعدات و 

 العناصر الملحقة األخرى.

فرعية.بقوة ربط عرضية و ير القالووظ حين يتم التثبيت الطرق التالية يوصى بها للوصالت ذات المسام  

 صامولة نايلون

تي تتشوه حينما ه الصامولة على حلقة نايلون و التحتوي هذ
تتعرض لسن مسمار قالووظ. و هذا يزيد االحتكاك بين كال من 

سن القالووظ للمسمار و الصامولة مما يكون القوة المطلوبة 
 للوصلة.

متعددة للوصالت التي تحتاج لقوة ربط فرعية. لها  استخدامات  

ال ينصح باعادة استعمالها. حيث إنها قد تنحل من 

مكانها بفعل التحميل الديناميكي أو اشعاع األشعة فوق 

 البنفسجية.

 صامولة الغلق المعدنية

يمكن استخدام هذه الصامولة على جميع مقاسات المسامير ذات 

النوع من الصواميل يأتي بأشكال الوصالت القالووظ. هذا 

رأس مشوهة، عنق مشقوقة أو  مختلفة وقد يكون على هيئة

 طوق حلقي مسنن.

قوة الربط تنتج من االحتكاك، القطع في سن القالووظ أو التقابل 

بالوجه. قوة االحتكاك الماسكة تعتمد على التحميل المسبق 

 العالي والعزم المناسب.

 لوصالت التي تحتاج لقوة ربط فرعية.ستخدامات متعددة لالها  

استخدام المواد المزلقة لسن القالووظ دون تطبيق مواصفات  
 العزم المناسب قد يؤدي إلى تطبيق شد زائد على وصالت الربط.
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صامولة القلعة و التيلة المشقوقة

تعد صواميل القلعة من الطرق المرئية و المحكمة لتأمين الوصالت 

 .ذات القالووظ.

و لهذه الصامولة فتحات على محيطها و تغلق بواسطة تيلة مشقوقة 

 مقاومة للتآكل و تمر عبر فتحة في المسمار لمنع حركته.

تستعمل في الوصالت التي ال تعتمد على قوة الربط )مثل مسمار 
يعمل كمفصل( و حين تكون ضمن مكونات يتم فكها من حين 

 آلخر.

شقوقة أو صواميل التاج.و قد تسمى أحيانا بالصواميل الم  

ھذه الوصالت مناسبة فقط في حاالت وصالت الربط 

 التي تتعرض الجهاد القص.

 الصواميل ذاتية الغلق العكسية

هذه الصواميل ُتقطع داخل سن المسمار القالووظ أثناء الربط، و يجب 

أن ُتربط فوق الصامولة العادية بمجرد أن يتم احكام الربط على 

و بشكل صحيح.األخيرة 

غير مالئمة إلعادة االستعمال، و ھذا النوع عندما 

يستعمل بدرجة معدن منخفضة فإنها تتآكل في البيئات 

 البحرية.

/الوردةةالحلق  

هناك أنواع عديدة من الوردات و 
الحلقات ، بعضها مخصص لتطبيقات 

معينة و اآلخر ليس له تأثير على 
ل.الصامولة لمنعها من االنحال  

انه من الملزم للصانع األصلي للمعدة و 
و االستشاريين البحث  خبراء الصناعة

عن مدى مالئمة نوع الوردة/الحلقة 
 للتطبيق المحدد.

المواد الالصقة

تستعمل المركبات الغالقة لوصالت القالووظ بشكل 
ل االهتزاز معتدل في بيئة دأساسي حين يكون مع

 غير تآكلية أو ضعيفة التآكل.

د استخدام هذه المواد، يجب االنتباه إلى أن لن عن
 يكون هناك دليل مرئي على استخدامها.

الستخدام  يجب التأكد دوما من التوصيف الواضح

هذه المواد في الرسومات الهندسية و في قائمة 

 المواد و موثقة في دليل التشغيل و الصيانة.
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 سلك الربط

شخص كفؤ و مدرب على يتم تركيب سلك الربط إال من خالل ال 

.استخدامه الصحيح  

 سلك الربط/سلك التأمين
اعتمدت طريقة استخدام سلك التأمين من صناعة الطائرات. 
باختصار، تتضمن هذه الطريقة ادخال سلك من خالل فتحات 

مخصصة في رأس المسمار لمنع االنحالل بواسطة االهتزاز أو 
 أي قوى أخرى.

ثم يتم تثبيته بالمسمار  مسمار المجاوره لليتم جدل السلك قبل مد
 المجاور.

 مجاالت االستخدام:
في وصالت القالووظ لآلالت و المعدات،  شكل شائعيستخدم ب

خصوصا حينما ال يكون هناك أي مسامير قالووظ. في وجود 
على توضيح أي وصالت تم  التأمين بواسطة سلك الربط تساعد

 تأمينها بشكل مرئي.

 توصیات أفضل الممارسات 

   ال يجب أن يتم تأمين أكثر من ثالثة 
مسامير بسلك واحد على أن ال تزيد المسافة 

 مم. 253بين كل مسمار عن 
    

قد تتمدد، تنكسر أو تتآكل إن لم تستخدم االستخدام األمثل، مما قد يسمح للمسمار 

االنحالل حينما تتعرض لألحمال الديناميكية.و بالدوران  

 أن يُصنع من صلب  سلك الربط يجب
غير قابل للصدأ مناسب لظروف 

 التشغيل البيئية.

  قطر سلك التأمين يجب أن يكون
 مناسب لإلستخدام و لمقاس المسمار.
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يجب أن تستخدم التيلة كوسيلة تأمين ثانوية فقط ) مثال: تأمين صامولة لشيكل أو تأمين 
 صامولة القلعة(.

(، التيلة Rـال حرف شكل على )كلبسات مشابك المحورية، التيَّل داماستخ تجنب يجب
  عند انحالله أو ارتداده يمكن آخر نوع أي أو الدبوس تيلة أو الدوارة الزنبركية أو التيلة

المرتفعة. األماكن وھياكل المعدات لتأمين أو بأجهزة الرفع استخدامه  

 تيلة مشقوقة

التيلة المشقوقة هي أداة تثبيت معدنية ذات 

طرفين يتم ثنيهم أثناء التركيب، كما 

تعرف باسم الدبوس أو البنز. و تستخدم 

لتأمين وصالت التثبيت مثل: الوصالت 

القالووظ، الصواميل و المسامير 

 الخطافية.

توصیات أفضل الممارسات

  القطر و الطول  اختيار أن يتميجب

يتم ثنيها بشكل يمنع و أن المناسبين 

خروجها من مكانها كما هو موضح 

 .أعاله بالصورة

  يتم استخدام التيلة في شيكل ذو

 األربعة أجزاء.

  يتم تصنيع التيلة من الصلب الغير
ابل للصدأ و يكون مناسب ق

 لظروف التشغيل البيئية.

  ينبغي استخدام التيلة لمرة و
شكل بيجب التأكد من حالتها 

دوري و تستبدل حينما ال تؤدي 
 دورها كما ينبغي.
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.التدقيق ألغراض التأمين أجهزة تركيب قبل للمعدات التصميم مواصفات من التحقق يجب  

التحميل إلى تعرضت التي السالسل أو الموصالت التأمين، وايرات استخدام إعادة يجوز ال  
.الفجائي

 أدوات التأمين

 )وايرات، سالسل و موصالت(

م تركيبها على ارتفاعات )مثل: حلقات أينما أمكن، ال بد من توافر وسائل تأمين ثانوية متكاملة ألي معدة يت

 الزنق، سلك التأمين، التيلة المشقوقة، إلخ....(. 

تكون المعدة معرضة لخطر االنحالل من مكانها، ينبغي وقتها  ، أو حينو حينما يكون هذا األمر غير ممكن

يمكنها أن  التي أداة تأمين ثانوية في صورة وايرات )أسالك( أوسالسل و موصالت أن يكون للمعدة 

 توصل بالهيكل.

الممارسات: أفضل توصيات

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

 والصلب األمريكي للحديد لمعهدا)
 قالووظ بقفل تزويدها يتم وان (،026

 حلقة وذات ذاتية اإلغالق بوابات أو
 .مغلقة

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

 من مصنوعة السلسلة تكون أن يجب •
األمريكي  لمعهدالألحماض) مقاوم صلب
 .( أو مجلفن026 والصلب للحديد

التحقق من مطابقة مواد الرصاصة  •
المجمعة للواير مع دليل التصنيع اآلمن 

 للواير الصلب.

ع.في الموقال ينصح بتجميع الواير  •

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

و تقييم وسيلة من المهم أثناء اختيار  •
التأمين أخذ في االعتبار وزن الجسم 

تجة عن االمثبت، حمل الصدمة الن
 الوزن الفجائي وتأرجحه.

 ربقد قصير أمينالت واير طول يكون •
و كذلك  السقوط قوة من للحد اإلمكان

تقليل مخاطر االشتباك/التعلق  في أي 
 جسم متحرك.

 الشراء/التصنيع/التركيب توثيق يجب •
 التأمين أجهزة و الفحص لكافة

 والمعدات األدوات وملحقات
 .تهامتابع يتم لكي بمعلومات واقترانهم
 اسم العبوات، تكويد ذلك يتضمن
د،/  الُمصنِّع  اإلنتاج، سنة المورِّ

 حمولة حد/  عن الحمولة ومعلومات
 العمل.

يجب استخدام واير التأمين المقاوم  •
للحوامض )المعهد األمريكي للحديد و 

 7X19، نوع 026( AISIالصلب )
لب السلك المعدني 

 ((.IWRCالمستقل)
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لوايراتتركيب مشابك ا  

(Wire Clamps)  

 تستخدم مشابك الوايرات لتشكيل نقاط االرتباط بالواير و نهاياته

لمشابك الوايرات في معدات الرفع سوف يؤدي لفشل الوظيفة المخصصة للمعدات.التركيب الخاطئ   

أفضل الممارسات:توصيات 

يجب أن يكون مقاس المشابك   •

 مناسب لمقاس الواير.

 مشابك عدد نيكو أن يجب   •

 حجمها ضبط ويتم صحيح الوايرات

و مواصفات  الواير بعادأ يناسب بما

 الُمصنع.

العزم الذي يربط به المشبك يجب  •

أن يكون متوافق مع دليل الُمصنع.

يوصى باستخدام المشابك ذات السطحين  •

 القابضين.

يجب أن تكون المشابك مصممة بحيث تمنع  •

 التجميع الخاطئ.

 رشاداتإل وفقا الوايرات مشابك تجميع يتم  •

و أ المصنعة بالشركة الخاصة الصيانة

 المواصفات المرتبطة بالصناعة.

 مشبك الواير الحديد ذو قوة القبض

طبقاً لمواصفات الصناعة و التوجيهات 
-Bull-dog, U)اإلقليمية، يمنع استخدام  

bolt or hoop style clamps) مشابك  
عمليات الرفع  للويرات التي تستخدم في  
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 الشباك و الحواجز الشبكية

 المرتفعات على المثبتة المعدات لتحويط التأمينية األنظمة ھذه ت ستخَدم
.المتساقطة لألجسام احتماالت عالية تشكل التي و كامل بشكل  

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

آخره. إلى.. االهتزاز الداخلي،  

 توصیات أفضل الممارسات

ك التأمين تكامل أداء و يجب أن ال تعيق شبا •

 تشغيل المعدة الكهربائية المؤمنة.

 التأمين ومعدات أجهزة لجميع بالنسبة أما •

 والحواجز الشباك فحص يجب األخرى،

 ورقص عند واستبدالها اآلمنة بانتظام الشبكية

 .وظائفها

 ىاألخر األنشطة على تأثير أي تقييم يجب •

 والتعرض الصيانة أعمال إعاقة مثل

 .العلق لمخاطر

 الُمصنِّعة الشركة توصيات إلى دائما الرجوع يجب •
 لُحسن االختيار، اآلمنة الشبكية والحواجز للشباك
 الصالحية تاريخ من وللتأكد والصيانة التركيب

 للمنتجات.

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

حليل مخاطر مفصل يأخذ في اعتباره يجب عمل ت •
الفشل/دمار وسيلة التأمين األولية في حالة وجود أو 

 غياب شباك/وايرات التأمين.
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 أھم أسباب األجسام المتساقطة

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

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

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

 )التغيير إدارة غياب التخطيط، إساءة( اإلجراءات قصور

 التصميم، سوء االھتزاز، التآكل،(  والتجهيزات لمثبتاتا قصور
 )التثبيت معدات اختيار

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

 المعدات الرفع، بمعدات( والتشابك العلق وحاالت االصطدام
 (التغذية خطوط التوجيه، حبالالمتحركة، 

 ) الخطر عواملإھمال  ( الصيانةو صالح اإل الفحص، في قصور

) ت ستبَعد ( األصلية غير أو الم هملَة التالفة، والمعدات األدوات

أحزمة استخدام عدم( والمعدات األدوات تأمين أو تخزين إساءة

 )الربط أسالك أو التأمين

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

في الساقطة األجسام حتى. والبيئة المعدات على تأثير المتساقطة ملألجسا
 األجسام آثار فإن ولذا. البحرية التحتية بالبنية الضرر ت لح ق البحر

.أحد يصاب لم وإن حتى أعمالنا، على بالسلب تعود المتساقطة
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 التعرف على األجسام المتساقطة

ول في اإلصابات الخطيرة، الوفيات و دمار المعدات في تحتل المركز األ ما زالت األجسام المتساقطة

 أو الترفيهية النشاطات على ذاتها اإلحصاءات وتنطبقالعديد من الصناعات على مستوى العالم. 

.الروتينية  

األجسام تساقط أسباب  

األجسام إلى تؤدي أن العوامل من العديد شأن من  

المتساقطة. ومن الھام مراعاة ذلك أثناء 
عملیة تحدید المخاطر بموقع العمل. قد 
ینتج عن مصادر الطاقة مثل الجاذبیة، 

الریاح، تحركات البحر، التحركات 
المیكانیكیة- سلسلة من األحداث المؤدیة 
إلى األجسام المتساقطة. أضف إلى ذلك 
التآكل، عدم الوعي، قصور الفحوصات 

والصیانة، وتكتمل كافة العوامل 
المؤدیة  إلى األجسام المتساقطة.

وأظھرت اإلحصاءات أن ما یقرب من 
03 % من حاالت األجسام المتساقطة 
لھا عالقة بالتصمیم أو بمشاكل تقنیة أو 

میكانیكیة إال أن العامل البشري یمثل 
نصف تلك األسباب. (المصدر: سجل 

حوادث وإحصاءات األجسام المتساقطة 
(DORIS

األجسام تساقط لتجنب الالزمة التدابير  

 هو المتساقطة األجسام أن قبول يمكننا ال

 نعمل التي البيئة طبيعة من جزء مجرد

 ومنع لتحديد نظام إرساء يجب بل ، بها

 المتساقطة لألجسام المصاحبة المخاطر

.عمليا أمكن ما وإدارتها  

  .الغرض لذلك الكتيب ھذا إطالق تم وقد

أداء عن الُمدّشنة والحمالت التوجيهات أثمرت  

 اآلبار، وخدمات الحفر مثل خدمات في أفضل

ن مستوى أن إال .طفيفا كان التحسُّ  

 ما ھي )األجسام المتساقطة(؟

هي أي جسم ساقط أو يسقط من مكانه األصلي 

و يكون له احتمالية في حدوث إصابة، وفاة أو 

حدوث تلفيات للمعدات/البيئة. و يصنف الجسم 

 المتساقط كإستاتيكي أو ديناميكي.

استاتيكيبشكل لساقط الجسم ا  

أي جسم يسقط من مكانه السابق تحت تأثير 

ى وزنه بفعل الجاذبية )دون أي تأثير أي قو

 خارجية(. 

مثل: فشل التثبيت الناتج من التآكل أو 

 التثبيت غير الصحيح.

 الجسم الساقط بشكل ديناميكي

 بفعل األساسي موضعه من يسقط جسم أي

 التي ماتاالصطدا أمثلتها ومن مطبقة، قوة

 العلق المتحركة، واألحمال المعدات تتضمن

 المصفوفة، األغراض أو باآلالت التشابك/ 

 هبوط/إقالع عن الناتجة الهوائية التيارات

.السيئة الجوية األحوال أو الهليكوبتر  
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 حاسبة دروبس

 المحتملة عواقبال نوعية على مؤشرھام بمثابة الصفحةالمقابلة( في )المبينة دروبس حاسبة تأتي

.المتساقطة لألجسام  

ى اعتماد مجموعة عمل دروبس و نالت إلحاسبة دروبس( شأنها شأن األدوات المشابهة، خضعت ) 

استحسان أغلبية المشغلين و المقاولين في قطاع البترول حول العالم. بالرغم من وجود )حاسبات( أخرى 

كتلة الجسم الساقط على مسافة السقوط لحساب العواقب د ، إال أنها جميعا تتبع المبدأ نفسه أال وهو تحدي

  المحتملة.

 اعتبارات:

 واألدوات دروبس حاسبة تعد • 

 استرشاديا مرجعا األخرى المشابهة

 مؤشرعام توفير على دورها وتقتصر

 االعتماد يجوز وال المحتملة للعواقب

 .تفصيلي بشكل عليها

 إلى المتساقطة األجسام تؤدي قد •

 لماك العواقب، وتشتد. قاتلة باتإصا

 وكلما أثقل األجسام وزن كان

 .السقوط مسافة ابتعدت

 ذاول مدببة غير األجسام أن الحاسبة تعتبر •
 كسور مع لالستخدام صالحة غير فإنها

 دق والتي آخره، إلى.. بقايا المعادن أو الزجاج
 باألنسجة الضرر وتلحق الجلد تخترق

 .العضوية والوظائف

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

 تحديد عند الفرد طول معرفة ي شتَرط ال •
 الحسابية المعادلة تعتمد. السقوط مسافة
 باألرض الجسم الساقط اصطدام على

 ميصطد قد الموظف أن التذكر يجب .الصلبة
 تصطدم أو دد،تم أو انحناء وضع في

 مجس من السفلية باألجزاء الساقطة األجسام
.الموظف

تقوم حيث. المخاطر وتقييم التخطيط عمليات أثناء األقصى حجمها في دروبس حاسبة أهمية تظهر  

الرقابية والتدابير التصحيحية اإلجراءات وضع على وتساعد المتساقطة األجسام مخاطر بتحديد الحاسبة  

.الصحيحة  

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

العامة السياسة  

تطبيق الشركة ومعايير إرشادات تتضمن ان ينبغى  
على للتعرف الالزمة والفحوصات الرقابية اآلليات  
وتقييمها المتساقطة لألجسام المحتملة المخاطر  
. وإدارتها نهام والوقاية  

 خالل من والرقابية التدابيرالوقائية تحديد يجب كما
مخاطر  جميع تغطي تفصيلية وتوجيهات إجراءات

 األجسام المتساقطة المالزمة لعمل المبرم.
 عليهما والتعرف ومسئولياتنا أدوارنا قبول يجب
.الكتيب بهذا موضح هو كما  

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

 كانت إذا العمل إليقاف والتجهيز الصلة ذات واألخطار المخاطر )مراقبة والتدخل المالحظة 

 )آمنة غير الظروف واإلجراءات

 والمعدات األدوات جميع وإزالة آمنا ذلك كان إذا للسقوط المعرضة األجسام جميع )إزالة الوقاية 
 (العمل وبعد قبل وذلك تعملةالمس وغير غيرالمؤمنة

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

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

 (ردوالموا والمواد األدوات وتوفير اختيار ُحسن) والشراء التصميم

 الحموالت تلك وباألخص الخطورة، عالية األغراض لجميع ودورية منتظمة )فحوص الفحص 
 (النقل أو الرفع قبل
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 الممارسات الغير مفضلة:

التالية: والتصرفات واألساليب الطرق إتباع دروبس تفضل ال

 وغير المعتمدة غير الرفع معدات استخدام •

 .األصلية

.األصلية غير والمعدات األدوات استخدام •

 بالتاك/  األسالك/  اللحام أقطاب استخدام •

.نالتأمي تيَّل أو المشقوقة التيَّل من بدال الربط

 الُمَعلّقة للمعدات الجزأين ذات الشواكل استخدام •

 .دائم بشكل

صامولتين. بواسطة المسامير تأمين •

 في بما مؤمنة، غير يدوية أدوات استخدام •

 المياه، اجاتزج الشحم، مسدس/  أنبوب ذلك

 أقالم، كاشفة، أجهزة السلكية، أجهزة

 .آخره إلى.. هواتف

.

 أفضل ممارسات التصميم و المشتريات:

 في والخدمات المنتجات توريد/  وشراء اختيار في التحديات من العديد وجود عالميا الدارج من

التالية: النقاط بمراعاة دروبس فتوصي ولذا،. عالمي كل قطاع  

 الشركة وإجراءات سياسات همف يجب •
 من للوقاية اآلمن العمل إطار تشكل التي

 توصيلها عن المتساقطة فضال األجسام
 والشركاء. الموردين إلى

 أفضل دمج فرص على التعرف يتم •
 تصميم بكل المحكم التأمين ممارسات
 اختيار ومرحلة

 الموزعة والمعدات المواد كافة تعبئة •
 آمن بشكل المواقع في لالستخدام
 النقل ألغراض

 والمكونات المواد لكافة المالئم التصنيف •
 احتمال مراعاة. التشغيلية للعمليات
 الفوالذ عنداستخدام جلفاني تآكل حدوث
للصدأ المقاوم

 الكمرات حول الوايرات ربط •
 .والعوارض

 الحصول دون معلقة الحموالت ترك  •
 .الزمةال الموافقة على

 هياكل لعمل السقالة معدات استخدام •
 لكذ في بما الالحقة التركيبات أو دائمة

 فعر في للسقالة المعتمد غير االستخدام
 .المعدات

ترك سلك موانع السقوط    •
(Fall arrestor) مسحوبة في حالة 

عدم استخدامھا. 

 األغراض بجميع الالزمة الموانع دمج •
 على اماالستخد أو للتركيب المختارة

 كنيم بحيث واعتمادها وتجهيزها المرتفعات
 األمر لزم إن تتبعها

 والمعدات العمل أغراض جميع تأمين يجب •
 خطر من ارتفاعات، على المعلقة واألدوات

 المتحركة باألغراض االصطدام والعلق

 التأمين أدوات أجهزة كافة تتضمن أن يجب •
 ةالمصنع الشركة بيانات العبوات، تكويد

 القصوى بالحمولة واضحة وملصقات

 ههذ لدعم والشركاء الموردين تشجيع يجب •
 وطرح الفعلي االنخراط خالل من المبادرة

 التحسينات المستجدة
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 التخطيط  للمهام و تقييم المخاطر 

صصة من يكفل كل من التخطيط للمهام و تقييم المخاطر األشخاص و المصادر المالئمة للمهمة المخ

 أجل ازالة أو تقليل احتمالية األجسام المتساقطة.

من أجل حينما يتم تحديد احتمالية لسقوط جسم ما، يجب أن يكون التركيز على تطبيق الموانع المقيدة 
ازالة أو تقليل احتمالية سقوط األجسام. و مع ذلك ال بد من تطبيق تدابير وقائية قوية لتقليل عواقب 

حالة فشل الموانع المقيدة.سقوط األجسام في   

المعلقة، الحموالت المصابيح، الهياكل، المعدات، األدوات، من كل بفعل محتملة خطورة تتشكل ما دائما  

المخاطر تقييم يعمل. سابقة عمليات من باقية مؤمنة غير أغراض وأي المتحركة أو المؤقتة المعدات  

العاملون إليها يتعرض التي خطاراأل عواقب من والوقاية الحد على للمهام والتخطيط  

 يتضمن التخطيط للمهام و تقييم المخاطر و ال يقتصر على التالي:

 األجسام سقوط لمخاطر واقعي تعريف •
 واستخدام الضوابط تطبيق جودة من للتأكد

 العامة بالمخاطر مع التعريف )مقارنةً  الموارد
 األجسام( لسقوط

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

 الخدمي الشريك لعمليات الفعالة اإلدارة •
)يجب  المؤقتة المعدات أو/ و )المقاولون(
 ميعالج يكون فلن لتقديم المساعدة، االستعداد

 األجسام من الوقاية ممارسات بأفضل ملما
 المتساقطة(

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

 )سنوات
 رفع عملية أي قبل الحموالت فحوص •

 األغراض المعدات، االعتماد، )شهادات
 الُمَخلَخلة(

 التشغيل وكفاءة المعدات العمل، ظروف •
(تأثيرالسلوكيات إلى )باإلضافة

 المستخدمة العدة المهمة، مراحل كل فهم •
 إحدى من) المصاحبة والتحديات والمخاطر
 احتمال لدى ناريوهاتيس مرس اإلجراءات

(األجسام تساقط

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

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

..ينالتأم وايرات والقبول، الفحص قوائم االجراءات، مثل) بالفعل قائمة تكون قد التأمين ضوابط أن تذكر

 ن،للتأمي جديدة طرق استخدام عند. للغرض استيفائها من والتأكد لمراجعتها عداداالست فيجب ،(آخره إلى

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

.التغيير إدارة عمليات إلى إضافية وابط ضوابط أي تخضع أن يجب .تسقط قد



 29  التأمين المحكمدروبس  |اإلصدار الرابع

ار المسار المحتمل لسقوط الجسم في حال سقوطه و ذلك أثناء التخطيط يجب األخذ في االعتب

 للمهام و تقييم المخاطر.

يجب أن نضع في االعتبار العوامل المؤثرة على مسار سقوط الجسم مثل نقاط تغيير المسار 

ثر حيث إن ذلك قد يؤالعوامل البيئية، العوامل البيئية و شكل الجسم المحتمل سقوطه.  المتوقعة،

على شكل  المجال المخروطي المعرض للخطر. في حال سقوط الجسم  في البحر، ُيؤخذ في 

االعتبار أنه قد يكون هناك منشآت/بنية تحتية قد تتأثر بسقوط األجسام، أي معلومات اضافية يمكن 

سبايجادها على الموقع اإللكتروني لدرو  

) 

:العوامل البيئية  

ى المبذولة على األحمال حركة الحمل )القو •
فع، مثل: ظروف الطرق، رأثناء النقل و ال

 الدوران، الفرامل، إلى آخره(

 المتساقط والثلج الجليد من كال شأن من •
 ُيِخلّ  أن (صلب جليد الثلج، تراكم)

 .المعلقة باألغراض

 الدالء في المتراكم) المطر شأن من •
.ملحوظ وزن يضيف أن (والخزانات

 وزنا يضيفوا أن الرملو الطفلة شأن من •
 األغراض عن الرؤية يحجبوا وكذلك

.التحميل وحدات على باألخص الُمَخلَخلة

 اإلضاءة الضباب، من كل شأن من كذلك
 تشكيل والظلمة الشمس ضوء الضعيفة،
 هامة الرؤية تكون عندما معيقة عوامل

 .آمنة عمليات إلجراء

 موقع بكل األساسية المخاطر إحدى الجاذبية تعد
 التعرض عوامل إليها يضاف وفيما. عمل

 الطقسية واألحوال البحر مياة المستمر، حركة
 بشكل األجسام سقوط خطورة تزداد السيئة،
 جميع أثناء الشديد توخي الحذر يجب. كبير

 الرفع عمليات يخص فيما سيما ال المهام،
 اتخاذ يجب مرتفعات، على الجارية واألعمال

 بسبب المحتملة طرالمخا وتحديد االحتياطات
 ..منها والحد البيئة

 أو المتعرقة أو الباردة )األيدي الحرارة درجة •
 .)التالفة المواد

 )غطاءات الهليكوبتر طائرات ومهابط الرياح •
 الرصد معدات الفتات، أبواب، الصناديق،

 الهالكة(. الجوي،األغراض
 / الترصيص المصفوفة، )األغراض البحر حركة •

 مؤمنة، غير (الُمخلََخلة األغراض التستيف،
)المعلقة( األغراض

 مجال التعرض للخطر )المخروطي(
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 التدابير الوقائية و الموانع المقيدة

 )ضوابط( 

إن حيث. السلبية األحداث من محددة سلسلة لتوقيف مصممة وضوابط وظائف عن عبارة الموانع تعد
 عبر اقبالعو من أوالحد المتساقطة األجسام مخاطر ظهور من الوقاية ھو تصميمها من العام الهدف
 .السلبية األحداث من محددة سلسلة توقيف

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

 المطلوبة.

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

.الحوادث عواقب مدى من للحد المقيِّدة التدابير بتنفيذ نقوم المخاطر، . 
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فيما يلي وصف بعض النقاط المذكورة بالتفصيل، و يشار إشارة مرجعية إلى األقسام األخرى من ھذا الكتيب عند 

 االقتضاء.

 الفحوصات و المعاينات المستقلة

المحتملة األجسام سقوط طرمخا كافة على للتعرف عام كل نمطي بشكل المستقلة المعاينات تجري  
.الحاجة عن زائدة أو ضرورية غير معدات أي إزالة في اإلمكان بقدر والمساعدة  

ل المعاينة تقرير بتزويد المستقل المعاينة أخصائي يقوم  األغراضب اإلدارة ُتبلَغ. لمناطقبا الُمَفصَّ
 بوعيةواألس اليومية الفحص ألغراض اإلدارة إلى حينئذ الفحص قائمة تقديم ويتم. التالفة /العاطلة

 .والدورية

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

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

رنموذج لتقرير الفحص/المعاينة و دفتر الصو 

 تقاریر فحص ومعاینة سقوط األجسام لھا العدید من الصیغ المختلفة، بما في ذلك األنظمة االلكترونیة  
المدمجة.

للحصول على المزید من المعلومات عن معاینات / فحوصات دروبس، یرجى زیارة 
www.dropsonline.org تحت عنوان (وثائق االرشادات وأفضل الممارسات).
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 الوعي بسقوط األجسام

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

 .المهنية

 :األجسام بسقوط الوعي برنامج من الرئيسية األهداف يلي وفيما

 التقارير(. وتقديم )المالحظات وعواقبها وأسبابها وتقييمها، المحتملة المخاطر على التعرف •

 المهام(. مخاطر )تقييم والوقاية المراقبة لوسائ فهم •

 .والتحسين( التدخل باالجراءات، )التقيُّد الشخصية المسئوليات إدراك •

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

 مستقطع من أجل السالمةوقت 

 لطالما أنه إال الصدد، هذا في المجادالت من الكثير أثيَرت

 العمل يوقِف أن موظف أي صالحيات من. ثابتا المبدأ كان

 غير ظرف أو فعل وقوع ننتظر أن يجب ال أننا إال لزم، إذا

 أوقف. الوقائية االجراءات إلرساء مستقطع وقت التخاذ آمن

 سقوط مخاطر لمناقشة الالزم المستقطع الوقت واتخذ العمل

 .العمل بموقع المحتملة األجسام

 والحوادث اإلنذارات من واالستفادة الخبرات تشارك يجب

 تقييم عملية في المستفادة الدروس هذه وتطبيق األخيرة،

 ومدى البيئة في التغيرات مناقشة تجري كذلك. المخاطر

 إلى التخطيط يجب. المحيطة والهياكل المعدات على تأثيرها

 يخلق بما المهمة، طبيعة على بناءً  المستقطعة األوقات

 .الالزمة التدابير تطبيق من والتأكد المخاطر لمراجعة فرص

مراجعات و اجتماعات األمن و السالمة

 المالحظات، لمناقشة العمل بمواقع األجسام سقوط إلدارة اجتماعات عقد على دروبس تحث
 لىع تجري قد تحسينات وأي األخيرة العمليات إنذارات والمعاينات، فحصال تقارير الحوادث،

 .األجسام سقوط من الوقاية نظام

 طبيقت يضمن بما الموظفين، مع للتواصل المعنيين والخبراء مسئولين اشخاص تعيين يمكن

 .للمقاول والتابعة المؤقتة المعدات استثناء دون التدابيرالوقائية

 منتظم بشكل بالموقع األجسام سقوط من وقاية لجان أو عمل لمجموعات اجتماعات عقد يجوز

 واألساليب واألدوات الممارسات أفضل المستفادة، الدروس الحوادث، تقارير األداء، لمناقشة

 ههذ مثل في والمقاولين الخدمات شركاء جميع بدمج دروبس وتوصي. بالسوق المتاحة الجديدة

.المجموعات
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 التأمين األولي

يقة التأمين األولي قد استخدمت خالل تركيب المعدة، مثل الصواميل، وصالت رتأكد من أن ط

 القالووظ، المسامير، المشابك، المالوينات أو اللحام.

 لمعدة من حيث تأمين المعدة.ا توصيات صانع معرفة و مالحظةيجب دائما 

تثبيت التي لها احتمالية الطرق يجب على األشخاص المرتبطين بأداء المهام معرفة  أينما أمكن،

آمن ومثبت السقوط و ذلك أثناء مرحلة التخطيط للمهام، و يجب عليهم التأكد بأنفسهم أن الجسم 

 قبل العمل في التجميع/التركيب.

 أنظمة التأمين الثانوية

 نوإ. اممكن ذلك كان اينما مدمجة،/  ُمضمَنة ثانوية تأمين وسيلة مرتفعات على العمل لمعدات يكون

)ثانوية( تأمين وسائل للمعدات يكون التصادم، خطر إلى المعدات تعرضت إذا أو ممكنا ذلك يكن لم

 .آمن بشكل الرئيسي بالهيكل المربوطة والموصالت السالسل أو األسالك مثل إضافية

 .الممارسات ألفضل المفصلة التوصيات على الكتيب هذا ويحتوي

 )الحالة حسب/  ةمسبق صيانة( الوقائية الصيانة

 بدالاست خالل من وذلك المعدات متانة على الحفاظ في الوقائية الصيانة من الرئيسي الهدف يتمثل

جزئية إصالحات الوقائية الصيانة نشاطات تتضمن. قصور حاالت في تسببها قبل الهالكة المكونات

 .محددة فترات على وكاملة

 يتم بحيث للمعدات الطبيعي االستهالك عن اتجالن التلف مدى متابعة يمكن ذلك، على عالوة

 ما تبالمعدا قصور أو عطل أي يلحق ولن. النظام قصور في تتسبب أن قبل أواستبدالها تصليحها

 .المثالي بشكله الصيانة برنامج تنفيذ تم إن

 ) للتصادم ( االحتياطات قائمة

 بجميع وتوفيرها التصادم احتياطات قائمة إعداد يجب

 المعدات مشغل على يتعين. بالمعدات كمالتح محطات

 قبل الصلة، ذات التصادم احتياطات قائمة يراجع أن

 وذلك المعدات، تحرك أو نقل تتطلب مهام بدء

 األجسام سقوط إلى المؤدية العوامل عند للوقوف

 .الديناميكي

 الونش لمشغل التصادم احتياطات قائمة تتضمن كمثال

.الرفع عملية أثناء الونش ذراع مع تتصادم معدات أي
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 إدارة المناطق
هناك مناطق لها خطر احتمالية سقوط أجسام أكثر من أخرى في نفس المنشأة. لذلك يجب عمل 

طر شاملين في مناطق مختلفة في المنشأة لتحديد مدى احتمالية وجود اجعة و تحليل مخامر

الدخول إلى مناطق من  أجسام متساقطة و مقاييس/معايير التي تطبق من أجل حظر أو تقييد

 المحتمل وجود خطر بها.

المناطق التالیة معرفة في أقضل الممارسات لدروبس: 

هي المنطقة المعرف فيها قابلية سقوط األجسام. هذه المنطقة دخولها مناطق مقيدة الدخول: 
محدد بتصريح للعمل و أن يكونوا من األشخاص المصرح لهم بالدخول ألداء العمل 

ب. يمكن استخدام الحواجز و العالمات التحذيرية لتحديد المنطقة المقصودة بوضوح المطلو
 الخاص بتلك المنطقة. مع تحديد الخطر

هي المنطقة المعرف فيها قابلية سقوط األجسام )مثل: معدات متحركة، مناطق يحظر دخولها: 
د زوال الخطر خاص يعملون على مرتفعات( و يحظر دخول أي فرد لهذه المنطقة إال بعشأ

محددة لمنع دخول غير الموجود بتلك المنطقة، هذه المنطقة دخولها محدد بتصريح للعمل و 
يستخدم الحواجز و العالمات التحذيرية لتحديد المنطقة المقصودة بوضوح و  المصرح لهم،

 تميز عن حواجز المناطق المقيد دخولها.

ق الفعالة لتقليل تعرض األفراد لمخاطر يعد تحديد المناطق المقيدة و المحظورة من الطر

األجسام المتساقطة، تطبق تعليمات المناطق المقيدة و المحظورة على جميع األفراد 

 المتواجدين داخل الموقع )سواء كانوا مقدمو خدمات، العاملين أو حتى الزوار(.

 يمكن تصنيف المناطق كاآلتي:و كمزيد من التصنيف، 

نطقة الموضوع بها حاجز دائم لرفع الوعي بمخاطر قابلية سقوط و هي الممناطق دائمة: 
 األجسام ولمنع األشخاص من دخول تلك المنطقة سواء كانت المعدة تحت الحركة أو التشغيل 

. المنطقة التي يدخلها الشخص )مثل المنطقة الحمراء، منطقة بها مخاطر األجسام المتساقطة( 
 ل أثناء ذلك الوقت.المصرح له بالدخول فقط ألداء العم

و هي المنطقة الموضوع بها حاجز لرفع الوعي بمخاطر قابلية سقوط األجسام مناطق مؤقتة: 
ولمنع األشخاص غير المصرح لهم من دخول تلك المنطقة، و ذلك عن طريق استخدام الحواجز 

الشريطية، السالسل، الالفتات إلى آخره.
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إدارة المناطق )يتبع(

ق و إدارتها يتم طبقا لطبيعة و نوع العمليات و األنشطة لكل منطقة. و أي تغير تصنيف المناط

، و ةيتطلب تغيير مؤقت في تصنيف المنطقفي نوع أو طبيعة العمليات في هذه المنطقة يمكن أن 

 هذا يعتمد على تحليل المخاطر لهذه المنطقة.

لك يجب أن تكون المسئوليات ،  كذالمناطق و نقاط دخولها يجب أن تكون ذات عالمات واضحة

 موضوعة، مسندة و متواصلة مع اآلخرين من أجل ضمان تطبيق فعال.

يجب أن تكون رسومات الموقع موضوعة في األماكن العمومية بالموقع و كذلك في األماكن 

و كذلك الطرق ألشخاص بشأن بروتوكوالت دخول هذه األماكن لالمدارة لضمان الوعي التام 

بور خالل أو من حول هذه األماكن. يجب أن تكون الالفتات الموضوعة باللغة المالئمة للع

 اإلنجليزية و اللغة الدارجة في هذه المنطقة.

 والمعدات األدوات تأمين 

(50-66 صفحات) الكتيب بهذا الممارسات أفضل توصيات إلى ارجع

 النظافة أعمال

 خارج أو المستخدمة غير األغراض تكون ما دائما 

 وإجراءات الفحص قوائم في مدرجة غير الخدمة،

 دائما وُتذَكر. خطر مصدر تعتبر فهي ولذا الصيانة

 مكونات الحاجة، عن الزائدة اآلالت والمعدات، األدوات

 المناوبات من المتبقية األخرى المخلخلة والمواد السقالة

 .األجسام سقوط تقارير في السابقة،

 شامل فحص تنفيذ يحب انتهائه، وعند العمل بدء قبل
 مؤمنة غير مواد أو معدات وجود عدم من للتأكد

 . المرتفعات على خاصة   متبقية،

 مهمات الوقاية الشخصية

 توفر مهمات الوقاية الشخصية القياسية حماية محدودة ضد األجسام المتساقطة.

 كذلك أن لديها شهادة.مالئمة  جميع مهمات الوقاية الشخصية للمهمة المطلوبة  و يجب التأكد من 

يجب أن يكون لدى أي شخص يستعمل مهمات الوقاية الشخصية للعمل على مرتفعات تدريب موثق.
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 .تتسبب في سقوط األجسام التعرف على وتقييم مصادر الطاقة التي قد
المضغوطة،  كية، المعدات الكهربائية أوالميكاني بية، الحركة، الحركةذمن شأن أي من الجا

األيدي إلى فلتها  أن يتسبب في سقوط األجسام.تؤدي برودة االھتزاز وحتى درجة الحرارة

آخره.. من السلم، القضبان..إلى

نصائح عامة لمواقع عمل خالية من 
 األجسام المتساقطة

 المهمة تكن لم وإن حتى. األجسام لسقوط المحتملة المخاطر دراسة يجب مهمة، أي في البدء قبل

 محيطة أنشطة أي أو المهمة تجري أينما االعتبار في البيئة وضع ويجب ت،مرتفعا على جارية

أخرى

 والدعائم اآلالت حركة من الحذر توخي يجب
 .المتآكلة والهياكل

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

 :كما يجب مراجعة التالي

 شهادات)ات والمعدات فحص كافة األدو•
االعتماد، األضرار، نقاط التأمين، 

 )األحزمة،حقائب األدوات

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

 .)نقطة التحميل الحمولة / تغير

 ( التعرف على سيناريوهات سقوط األجسام•
 المناقشة أثناء اجتماع السالمة السابق

( ، و اتخاذ أوقات toolbox talkهمة)للم
 )مستقطعة منتظمة إلعادة التقييم

. إزالة األغراض غير المؤمنة من الجيوب•
األدوات، أجهزة الالسلكي، األجهزة (

وتأمينها على النحو (زجاجات المياة الكاشفة،
المطلوب.

 ثلم البيئية للعوامل الشديد االنتباه عطاءإ يجب
 تيارات .مصابيح،ال البحر، حركة الرياح،

 .آخره إلى..الهواءالهابطة

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

 األغراض مثل بشكل مسبق موجودة
 .تأمين دون المتروكة

 والهياكل المعدات جميع من التحقق يتم
 يعلجم المناسب التأمين من للتأكد بالمنطقة
 الغطاءات، مير،المسا وصالت األربطة،
 إلى..المتحرك الدرابزين المخارج، األلواح،
 .آخره

 ةالتأميني الوسائل تركيب من التحقق يتم
 حلقات التثبيت، سلك المشقوقة، التيَّل)

 . )الزنق

 وسائل إلى خاص بشكل االنتباه يجب
 ؤمنةم تكون ال قد التي والتثبيتات اإلضاءة

(.كبالتشا) العلق/  التصادم أخطار تشكل أو
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تأمين المعدات أثناء الظروف الجوية 
 السيئة

توصيات أفضل الممارسات:

 حساسات الريح، ُكمّ  من التحقق يجب•
 وأبراج الهوائيات المصابيح، الرياح،

 .والسقاالت االتصاالت

 اتالمعد تأمين من بعناية التحقق يجب•
 .الطائرة بمهبط المحيطة

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

 صناديق أغطية تأمين من التأكد يتم•
التخزين

 و الهياكل تصميم فى يراعى ان يجب•
.لجالث تكوين و المياه تجمع تالفى المعدات

 قبل الفحص اجراءات إرساء يتم•
 وبعدها وأثنائها السيئة الجوية األحوال

 العالية، األمواج وية،الق الرياح مثل
 .الثلج تساقط/  الجليد خطورة

 دلتبا أثناء المتاح الوقت استغالل يتم•
 معدات وجود عدم على للتأكيد المناوبات

 .تتخلخل قد

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

 على المخزنة بالمعدات الهواء وتيارات
 يجب لذا األخرى، اطقالمن في األسطح
.التأمين وسائل من التحقق
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أساليب و وسائل المالحظة

 .األجسام سقوط احتمال من للوقاية فرصا بطرح وتصنيفها، تقييمها و المخاطر مالحظة و يجادإ

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

ت أفضل الممارسات:توصيا

 عنها؛ المبلغ األغراض كافة متابعة•
 العامل هو التصويبي اإلجراء إن حيث

 لك في سقوط األجسام منع في الفاصل
 .األحوال

:ھامة اعتبارات

 قدف العملية، هذه في الجميع شمل يجب•
 .مفيدا اآلخرين رأي يكون

 المشاركين جميع أن من التأكد يجب•
 الشخصية يةالحما وسائل يرتدون
 أو حقائب وبحوزتهم آمنة بصورة
 أجسام أو أغراض أي لتجميع حاويات

 .مؤمنة غير

 موقع عن التبليغ دقة أهمية توضيح•
 مكونات من جزءً  يكون قد غرض أي

 بلي، رومان مثل) تثبيتها أو المعدات
 يكون وقد. (الدعائم المسامير، وصالت

 القصور/  بالعطل مسبق إنذار ذلك
.المحتمل

فحصها وتخصيص  عمتحديد المنطقة المز• 
 .الوقت لها

يتم التركيز على تقسيم وتصنيف المواد •
األغراض المعرضة إلى ) المحتمل سقوطها

وسائل اإلضاءة، المواد، األلواح،  التخلخل،
ة وتوضيح كيفي (إلى آخره ،الهياكل المتآكلة

تتطلب االستبدال أو  تأمينها وما إن كانت
 .التصليح

إلبالغ عن النتائج التي ال تتفق مع يجب ا•
أفضل الممارسات وال يمكن تصويبها بشكل 

إلى الشخص المسئول. لتسهيل  فوري وآمن
عملية تصنيف المخاطر، ويجب توصيف 

والعواقب المحتملة في  الغرض والمنطقة،
، األسباب (حاسبة دروبس)حال السقوط 

وما ( آخره لتآكل، التصادم.. إلى)االمحتملة 
م اقتراح توصيات مناسبة كإجراء إن ت

.تصويبي
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المعدات غير الالزمة على المرتفعات

 دوق. المرتفعات على استخدامها مالئمة مدى لتحديد والمعدات لألدوات تقييم بإجراء دروبس توصي

 على ضرورية غير أو الحاجة عن زائدة معدات إغفال تم حيث الحاالت من العديد عن اإلبالغ تم

 .باألسفل العمل موقع و العاملين على عالية خطورة يمثل بما المرتفعات

توصيات أفضل الممارسات:

 وأ العدة إبقاء بين ما المراجعة تختار •
 ةبالنسب التصادم مخاطر من للحد نقلها

 .المنقولة للمعدات

 الفحص اجراءات تعديل يجب كما •
 إجراء لضمان بانتظام، والصيانة

 كافة على والصيانة الفحوصات
 .مرتفعات على العمل معدات

 من للتأكد أخيرة مراجعة دائما تجري •
 أو معدات أو أدوات أي إغفال عدم
.ارتفاعات على مواد

 المحددة غير للمخاطر التحسب يتم •
 اإلصالح ورش )أدوات السابقة للمناوبات
. ..السقالة مشابك البناء، مواد حطام المتبقية،

 (.آخره إلى

 حواإلصال الصيانة البناء، مواد كافة لتسجي يتم •
 افةك تنزيل من التأكد يتم. مرتفعات على المستخدمة

 .آمن بشكل المطلوبة غير أو المنزوعة المواد

 ومراجعة بانتظام المخاطر تقييم إجراء يتم •
 لواستبدا المرتفعات على للعمل المطلوبة المعدات
.منها التالف



فحص نهائي فحص ما بعد االنتهاء/
 على مكان العمل

عم بالمقارنة المتساقطة األجسام خطر إلى عرضة أقل والمنظمة النظيفة العمل أماكن أن التجربة أثبتت

 .المنظمة أو النظيفة غير نظيرتها

 نتعرض ثحي التأثير ذلك يتضاعف والمناوبات، التناوب نظام تتبع التي والوحدات للمرافق بالنسبة أما

 .اآلخرين إهمال نتائجل نحن كذلك

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

توصيات أفضل الممارسات:

 هاءانت بعد المكان ونظام نظافة من التحقق يتم •

 والمواد المعدات األدوات، جميع وتُعاد العمل

 .لها المخصصة التخزين إلى أماكن

 رغي األغراض ربط أو تأمين أو لاستبدا يتم •

 .المرتفعات المؤمنةعلى

 قييمت إجراء يتم المنقولة، الوحدات إلى بالنسبة •

 طاوالت تأمين وجب إن ما لتحديد المخاطر

 واألرفف. المساند العمل،

 عملك، مكان نظافة على دائما المحافظة يجب •

 إلى تؤدي قد الصغيرة األغراض فحتى

 .إليها حاجة ال مخاطر

 في والمواد والمعدات األدوات وضع جبي •

 .عمل وردية كل نهاية في آمن مكان

 وجرد مراجعة إجراء يجب العمل، انتهاء عند •

 معدات أو أدوات أي إغفال عدم لضمان أخير

 .المرتفعات على مواد أو

 نهاوتأمي المعدات جميع تركيب من التحقق يتم •

 استبدال مثل) المعتادة العمليات إلى وإعادتها

(.األقفال وتأمين إغالق التثبيت، ايراتو
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العمل بمكان الممارسات أفضل  

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

 :إن يثح العمليات، من

 .األعلى بالطوابق والمعدات العمل لمخاطر التعرض •

.بطابقك العمل مخاطر إلى السفلى بالطوابق العاملين تعريض •

 .ارتفاعات على العمل عند للسقوط العرضة •

 عن العجز بسبب األجسام سقوط حاالت أن إال

 الحدوث في تستمر المعدات أو األدوات تأمين

 أثناء أو العمل موقع إلى النقل عملية أثناء

. االرتفاعات على تخزينهم أو استخدامهم

 عن الكشف أجهزة الالسلكية، األجهزة وتتضمن

 الُخوذات، األقالم، القياس، أجهزة الغازات،

 الشخصية األغراض من والعديد المياة زجاجات

 النحو على مؤمنة تكون أن يجب التي األخرى

 االرتفاعات على تكون أن يجب ال أو - المطلوب

 .األول المقام في

 األرضي المستوى على المهمة تجر لم إذ تذكر،

 يرجى ارتفاعات، على العمل األمر ويستلزم

 للعمل الشركة سياسة إلى فوري بشكل الرجوع

.المشرف من المساعدة طلب أو االرتفاعات على

 بين ام الفرق يتناول الكتيب هذا من التالي زءالج
 مينتأ ارتفاعات، على العاملين موظفينال تأمين

 المستخدمة واألجزاء األدوات تأمين ، المعدات
 .العمليات أثناء االرتفاعات على

 افةك تنفيذ يتم األمثل، الوضع إلى للوصول
 تكون مستوى على أو األرض على األعمال
 أو األشخاص لمنع مؤمنة وفتحاته حوافه

. دنىاأل المستوى إلى السقوط من األجسام
 على أعمال إجراء األمر أقتضى أينما

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

 تأمين قواعد تفعيل االجراءات هذه تضمن
 ىعل العمل العمل، منصات تركيب الموظفين،
 األجهزة األدوات الرافعات، الساللم، الجانب،
 الرئيسية االعتبارات تشمل اإنه كما. األخرى
 معدات الدخول، وسائل ضبط مثل األخرى
 .اإلنقاذ وخطط والسالمة األمن
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 تأمين األشخاص

 أو فتل اإلشراف، ضعف الكفاءة، عدم التصرف، في الفطرة على االعتماد: للحوادث الشائعة األسباب
 والصدمات، االشتباك/العلق ،التواصل ضعف المشغل، خطأ السقوط، من الحماية معدات اعتماد عدم

.البيئية العوامل

توصيات أفضل الممارسات:

 الالزمة اإلنقاذ معدات توفير يتم •

 على العمل بموقع المدربة والعمالة

 .الدوام

 السقوط من الحماية معدات تخضع •

 مع األوروبية، المطابقة عالمة إلى

 للصدمات المضاد الجهاز دمج

 .يهاعل رفالمتعا للمعايير واستيفاءه

 كل قبل المعدات من التحقق يتم •

 مختص شخص ويفحصها استخدام

 .األقل على أشهر 6 كل

 اليالت الفحص تاريخ توضيح يتم •

 .المعدات على

 ملتح بقدرة االرتكاز نقطة تتصف •

محددة و معايرة طبقا للمواصفات 

ل األوشا(مثالدولية و المحلية )

 ءً بنا استخدامها الواجب العدة اختيار يتم •

 .العمل بيئة تقييم على

 المقررة الضبط اجراءات اتباع يجب •

 .وبعده وأثناءه االستخدام قبل

 يستخدم شخص أي إعطاء يجب •

 من للحماية الشخصية الوقائية المعدات

 تدريبات االرتفاعات،على من السقوط

.(اإلنقاذ طرق تدريب ذلك في بما) موثقة

 دون أو وحده أحد يعمل أن يجوز ال •

 من الحماية معدات استخدام دعن رفيق

 .السقوط

 نطاق في المنخرطين جميع يخضع •

 ويكتسب وافي تدريب إلى العمل

 واجراءات المعدات عن الكافية المعلومات

 .والسالمة األمن

 فحص في الزمالة نظام استخدام يجب •

 تركيبها وأثناء السقوط من الحماية معدات
.أخرى معدات وأي
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حالة في والماسكات الغطاءات وجود ومن اإلخالء معدات صناديق تأمين من التأكد

 .الصناديق في م غَفلَة تزال ال قد التي الضرورية غير األغراض إزالة. جيدة

براجمعدات اإلخالء من األ  

فيما الحاالت من العديد في قصور أوجة ُوِجَدت كما. اإلخالء ومعدات باجهزة العيوب من الكثير ظهرت  

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

 توصيات أفضل الممارسات:

 متاحة والمعدات االجهزة تكون أن يجب •

 اإلخالء عمليات فى إليها الحاجة دعن

 .اآلمن والدخول

 6 كل المعدات من المختص الشخص يتحقق •

 الفحص بتاريخ عالمة عليها ويضع أشهر

.التالي

 وضبطها الرفع، وبكرات أحزمة اعتماد يجب •

 منع معدات كشأن شأنها وترميزها، فحصها/ 

 .األخرى السقوط

 ومواضع التوجيه، وايرات من كل ُيدَرج •

 السقوط منع معدات بند تحت وموصالته بطهر

 فحصها/  وضبطها اعتمادها، ويجب

 .تباعا وترميزها

 بكروال التوجيه بوايرات الرفع أحزمة ربط يتم •

 .يةخارج لعوامل نتيجة بلىتُ  ال حتى وتخزينها
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ت و كذلك وسائل تأمينها يجب عدم تعديل/تغيير أي معدات خاصة بالعمل على المرتفعا
الثانوية. إن استخدام األدوات غير المخصصة، المعدلة أو حتى بدائل لملحقات التأمين 

 الثانوية قد يؤثر على تكامل وسيلة التأمين.

رطل 11كجم/8تأمين األدوات األقل من   

 مالكي/موردي األدوات المصممة للعمل على المرتفعات متاحين على نطاق واسع.

توصيات أفضل الممارسات:

• یجب أن تكون جمیع نقاط الربط والتأمین 
على المعدات والحقائب مخصصة لذلك )ال 
یمكن إعتبار كل الفتحات و المقابض على 
 . المعدات و االدوات نقاط ربط و تأمین(

یجب أن تكون كافة الموصالت /   •
الخطاطیف/Carabiner مصنوعة من 

صلب مقاوم للحوامض(AISI 026)،  مع 
تزویدھا بقفل قالووظ أو بوابات ذاتیة 
اإلغالق(Self locking) و بھا   

 . Captive eye (انظر صفحة 21)
• یجب أن تكون األحزمة المرفقة باألدوات 

الُمَرّكبة على الجسم، بالشكل المثالي، ممتصة 
 . للصدمات (مانع السقوط)

• ال نوصي باستخدام أحزمة الرسغ، إال أنھ 
ال تزال صالحة لمھام محددة(داخل األماكن 

 . المغلقة كمثال)
• ال نوصي باستخدام أحزمة الرسغ (فیلكرو) 

حیث قد تتأثر بالسلب بفعل العوامل المحیطة 
بالعمل.  

• یجب تسجیل كل األدوات المستخدمة على 
ارتفاعات قبل صعودھا وعند نزولھا (أنظر 
صفحة 56) في السجل لضمان عدم إغفال 

أیھ أغراض. 

 األدوات لجميع المخاطر تقييم يجب  •
ارتفاعات من حيث مالئمتها  على المستخدمة

و تطبيقاتها )ظروف بيئة العمل، الدخول، 
 حالة المعدات، كفاءة المستخدم، إلى آخره(.

للعمل  يجب أن تكون كافة األدوات مالئمة •
 لمنع  هاتأمين تفعات، كما يجبرعلى الم
 أو العمل، موقع إلى نقلها أثناء سقوطها

 ارتفاعات على تخزينها/  استخدامها
 الحلقات ذات األدوات حقيبة استخدام)

 أو/  و متعددة أدوات استلزام عند الداخلية
 (.ثقيلة
 أو الحزام غير ربط نقطة األمر تطلب إذا •

 من المناسب الجزء ماستخدا يجب الحقيبة،
ل المحيط الهيكل  أعلى ذلك يكون أن وُيفضَّ
 .العمل مستوى

/ كجم 0 من األثقل األدوات تأمين يجب ال •
 بل بالجسم، ربطها طريق عن رطل 6.5
 مكان محيط في بالهيكل ربطها طريق عن

 .العمل
 أو الدوارة آالت على العمل إلى بالنسبة •

 تثبيت يجب بجوارهما، أو المنقولة المعدات
.المجاور بالهيكل المعدات كافة
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 كانت إن سواء( باألحزمة الربط مواضع اختيار يجب

على بناء  ) مثبت أو زنبركي مشبك عن عبارة منقولة،
.األداة ووزن حجم
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دات خاصة بالعمل على المرتفعات و كذلك وسائل تأمينها يجب عدم تعديل/تغيير أي مع
الثانوية. إن استخدام األدوات غير المخصصة، المعدلة أو حتى بدائل لملحقات التأمين 

 أن يؤثر على تكامل نظام التأمين.يمكن 

 رطل 11كجم/8تأمين األدوات األكثر من 
 
 

 المرتفعات على للعمل المصممةو الماكينات المحمولة و العدة للمهام الشاقة، خاصة  األدوات موردي/مالكي

 .واسع نطاق على متاحين

 توصيات الممارسات األفضل:

 

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

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

 الممتصة واألحزمة الربط أدوات شأن من •
 سقوطال مسافة يتخطى بشكل تتمدد أن للطاقة

 .العمل بيئة حسب على أو األمان معايير أو

 كأداة المعتمدة الرفع معدات إال تُسَتخَدم ال •
 (.أمكن إذا) للتأمين

 األدوات من أي ترك عدم من التحقق يجب  •
  صفحة أنظر) االرتفاعات على مةالمستخد

56.)

 

 استخدامات كافة مخاطر تقييم يجب •
 باليد المحمولة والمعدات الثقيلة األدوات
 .ليةالسف للمستويات السقوط إلى المعرضة

 توالمعدا الثقيلة األدوات كافة تأمين يجب •
 االرتفاعات على المستخدمة باليد المحمولة
 تخداماالس لدى وذلك السقوط، من لمنعها

 .االنتقال أو

 لألدوات التأمين مواضع تثبيت يجب •
 الهيكل وفي العمل موقع أعلى واآلالت
 .أو المواسير السقاالت تستخدم وال المحيط

 كجم 0 من األثقل األدوات تأمين يجب ال •
 طريق عن بل بالجسم، ربطها طريق عن

 .العمل بمكان المحيط الهيكل في ربطها

 الواحدة قطعةال ذات مطرقة استخدام يجب •
(forged construction with 

secured head)االرتفاعات على.
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ل على ارتفاعاتمكبائن تخزين أدوات الع

و يمكن أن يساعد  .المرافق من العديد فى استخدامها ويتم ارتفاعات على العمل ادوات تخزين كبائن اآلن تتوافر
 دوكال من التسجيل و التأمين المالئمين و كذلك التحكم في األدوات المستخدمة على ارتفاع في الحد من وج

 األجسام غير الضرورية القابلة للسقوط من أعلى في موقع العمل.

توصيات أفضل الممارسات:

 قائمة على خزانة كل تحتوى ان يجب •
 يتم وان للتتبع والقابلة معتمدةال بالمحتويات
 خصاش تعيين يتم فيما، مغلقة بها االحتفاظ
 .الخزانة عن مسئوال ليكون واحدا

 كافة بتسجيل المسئول الشخص يقوم •
 والمعادة الخزانة من المأخوذة االدوات

 بموجب سلطة مدير المنطقة. اليها

 لوالسج الخزانة محتويات من التحقق يتم •
 .مناوبة كل بنهاية

 فى المحفوظة االدوات جميع تكون أن يجب •
 على ارتفاعات لالستخدام صالحة الكبائن
 .مسجلة ربط نقاط لها ويكون

 على الكبائن داخل األدوات كافة تأمين يتم •
 السليم النحو

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

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

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

 األدوات لتثبيت خاصة أمان أحزمة -
 .والحقائب

 وسائل ذات األدوات حقائب من كاف عدد -
.الداخلية التثبيت

 سجل أدوات العمل على ارتفاعات

أكد من األدوات الخارجةالت التحقق من رجوع األدوات  

 تحت سلطة/إشراف التوقيت

 .)مدير المنطقة(

وصف  اسم الشخص
 األداة/المعدة

 تحت سلطة/إشراف التوقيت التاريخ

 .)مدير المنطقة(

اسم الشخص وصف 
 األداة/المعدة

 التاريخ
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 إلى تؤدي أن يمكن عالية ارتفاعات من تسقط التي الصغيرة األغراض حتى كرتذ
 أو للغلق القابل الجيب في الشخصية المعدات كافة تأمين من التأكد. و التدمير االصابة
 األرضي المستوى في تركها فيجب محدد غرض المهمة تتطلب لم إذا .المحمولة الحقيبة

 .االرتفاعات إلى حملها دون

 األخرى المحمولة المعدات تأمين

كشف أجهزة الالسلكي، أجهزة مثل ارتفاعات من المحمولة المعدات سقوط حوادث من العديد تسجيل تم  
.الرقمية والكاميرات الغازات  

توصيات أفضل الممارسات:

 حتسم التي األحزمة مشابك استخدام يجب ال •
 213 بزاوية فتحها عند المعدات بحلّ 
 .درجة

 غير زنبركية أقفال ذات األحزمة تعد •
 .االرتفاعات معدات لتأمين مالئمة

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

/  المنقولة المعدات جميع تأمين يجب •
 خطر يصاحبها حيث المستخدمة المحمولة
 .سفلي توىالمعدات لمس سقوط

 المحمولة الحقائب استخدام دائما يجب •
 محمولةال معداتلأ أو الالسلكية لألجهزة

 تأمين مواضع بها يوجد ال التى خرىاأل
 .معتمدة

 ةآلي على المحمولة الحقائب أقفال تحتوي •
 غير الفتح من لمنعها التأمين ثنائية

.المقصود
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تأمين المعدات و األجزاء

)مثل الصواميل،  االرتفاعات على الُمغَفلة األدوات إلى باإلضافة المؤمنة، غير األغراض من العديد توجد
 دبعة إلى آخره( خصوصا عدمة أو المستبدالقطع و المكونات المستخ،وصالت القالووظ، المسامير، البنوز

 . والصيانة ليحالتص أعمال
 من التأكد ويجب السقوط لخطر معرضة أنها على ارتفاع على غرض أو أداة أي اعتبار يجب

 .اإلنتهاء بعد العمل موقع من المواد كافة إزالة

 توصيات أفضل الممارسات:

يجب تغطية جميع فتحات  •
 الحواف بشبكاألرضيات الشبكية و 

 أو سجادة مالئمة.

 إجراء بيج العمل، انتهاء عند •
 عدم لضمان أخير وجرد مراجعة

 مواد أو معدات أو أدوات أي ترك
 .االرتفاعات على

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

قائمة بجميع األدوات المأخوذة  عمليتم  •
 للعمل على ارتفاع.

يجب التأكد من أن جميع األدوات المأخوذة  •
ى ارتفاعات مؤمنة ضد مخاطر للعمل عل
 السقوط.

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

 سجادة العمل اآلمن لمواقع العمل و ملحقاتها
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للرفعمنصة العمل المتنقلة القابلة 

تمثل األدوات المخلخلة، المعدات و األشياء األخرى مخاطر األجسام المتساقطة في حالة العمل 
 بمنصة العمل المتنقلة القابلة للرفع.

ينبغي التأكد من أن المنصة ليست ضمن منطقة مزدحمة مع األخذ في االعتبار طريقة مالئمة 
 لتحويط الوحدة أثناء عملها.

ممارساتتوصيات أفضل ال  

يجب استخدام الشبك الواقي على أسوار  •

المنصة على أن يكون تصميمه مالئم 

 لظروف التشغيل و العوامل البيئية.

يجب فحص و مرجعة الشبك الواقي و  •

التأكد من عدم وجود أي فتحات زائدة 

أو تلف يحول دون أداء وظيفته ، و 

 ذلك قبل و بعد استخدام المنصة.

 يع األدوات المأخوذةقائمة بجم عمليتم  •

أو مواد للتأكد من عدم ترك أي أدوات 

 على ارتفاعات.

يجب التأكد من خلو المنصة من أي أشياء غير  •

ضرورية و أن جميع وسائل التحكم ليست معاقة 

 بأي أدوات أو معدات.

يجب التأكد من أن جميع األدوات موضوعة  •

بارتفاع أدنى من حواجز الصد السفلية أثناء 

 يل والعمل على المنصة.تشغال

 اديقصن في نسبيا الصغيرة األجزاء تخزين يتم •

 .المناسبة التخزين حقائب أو

ال ينبغي على المعدات أن تتعدى أسوار المنصة  •

 أثناء رفعها أو تنزليها.
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عمليات الرفع و المواد المعلقة

 جميعها تلتزم أن يجب والتي ، والمؤقتة الثابتة الرفع أجهزة من واسعة مجموعة الصناعة توظف
.الممارسات وأفضل القياسية الصناعة بتشريعات

 حلقات الوايرات، مثل أغراض السجل ويشمل

 الرفع، رافع،أغطيةالم،الكمرات مشابك الرفع،

 .الربط ومواضع أدوات

 إجراء عند األغراض تلك جميع إدراج يجب

 إدارة ونظام المتساقطة لألجسام معاينة

 ضوابط تتضمن أن المرجح من. الفحص

 :يلي ما الفحص

 يق،التعل معدات إجراءات إستيفاء من التأكد يتم •

 .الرفع ممارسات ألفضل

 . الختباراشهادات و االعتماد من التحقق يتم •

 بلى،) للمكون العامة حالةال من التحقق يتم •

 ، صدمة أو أي صورة من صور التشوه(.تآكل

 المقاس صحة) المعدات تطبيق من التحقق يتم •

 .)والتثبيت

 لبوسائ الشواكل جميع استكمال من التأكد يتم •

 )بنز/مشقوقة يلة)ت الالزمة التأمين

 المعلقة الحموالت كافة خضوع من التأكد يتم •

 .المالئم االعتماد إلى

 رفع ومعدات عمليات جميع تتفق أن يجب 
التشريعات الوطنية، توصيات  مع األفراد

 الصانع األصلي و أفضل الممارسات
 .األفراد وهبوط رفع إلجراءات

 وبسدر تقترحها التي الممارسات أفضل تستلزم
 ةدرج بنفس المعلقة األجسام بجميع باالهتمام
 نم والتأكد والتصبين لرفعا بمعدات االهتمام
 الفحص وأنظمة الالزمة الشهادات تطبيق

 .والصيانة

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

 المعادلة واألجهزة واألدوات التوازن أثقال •
 .األخرى المعلقة

 ةالجانبي والمعدات القطر نظام التموين، خراطيم •

 .األخرى

 .األعالم رفع وأدوات األحزمة •

 أو المرنة المواسير لمعدات مؤقت تعليق •

 .السلكية الخطوط

مشابك الكمرات، الرافعات ذات السالسل،  •
 خطافات األوناش و خطافات  الرفع.

األحبال المصنعة، أحبال الرفع و األحبال  •
 الصلب.

 المعدات بجميع كامل سجل توفير يتم
 لكوذ األغراض تلك تعليق أو لرفع لمستخدمةا

 الرفع معدات كافة على البيانات لتسجيل
 التعريفي، الرقم ذلك في بما اعتمادها، وحاالت
. تشغيلها وتاريخ للعمل القصوى الحمولة
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جز يجب دمج كال من األسوار، البوابات و الحوا

وحواجز منع السقوط في منصة العمل طالما 

ظهرت احدى مخاطر سقوط أشخاص أو مواد 

 من المنصة و ذلك خالل تقييم المخاطر.

يجب تحديد النقاط القابلة لتثبيت مانع السقوط 

عليها و كذلك تواجد مانع السقوط و ذلك عندما 

يتضح ضرورة استخدام مانع السقوط خالل 

 تحليل المخاطر.

 مثل األخرى المعدات جميع صيانة ميت
 منصات المصاعد، الشوكية، الرافعات
 وفقا وتشغيلها آخره، إلى.. متحركة

القائمة،  توصيات الصانع  للتشريعات
سات األفضل في الصناعة راألصلي و المما

  الشركة.و 

ينما وجد،  يجب أن تصمم المداخل المؤقتة أ
 مثل منصات العمل و السقاالت بشكل يضمن
مالئمتها و كفاءتها لألحمال و األشخاص 

المخطط لهم .

 يدويا المصنعة الرفع أدوات

المعتمدة )بما في ذلك الشواكل( غير المعدات •

 الرفع واير إزدواج •

 الخاطئ المشابك استخدام •

التشابك/  العلق احتمال •

• 

المشابك اختيار إساءة

خاطئ مقاس•

 التآكل/  البلى مخاطر•

الممارسات أفضل من ليس - التموين خراطيم تعليق
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االستخدام الصحيح للشواكل 

 ت،الوايرا/  األسالك لتوصيل ربط كحلقات والرفع االستاتيكية التعليق أنظمة في الشواكل تستخدم
.أخرى ولتثبيتات السلسلة

تعریف مصطلح الحمولة القصوى للعمل 
(SWL)أقصى كتلة أو قوة أي منتج یمكن 
للمنتج تحملھ عندما یتم سحبھ بشكل رأسي 
في اتجاه التحمیل، ما لم یذكر خالف ذلك ، 

مع مراعاة خط الوسط المنتج. 

في خالل السنوات األخیرة، اتفقت السلطات 
األوروبیة و األمریكیة أن  مصطلح الحمولة 

القصوى للعمل (WLL) قد حل محل الحمولة 
اآلمنة للعمل (SWL) بالنسبة لوصف سعة 

التحمیل  للمعدات مثل: الخطافات، حبال 
الرفع، الشواكل إلى آخره. و دائما یتم تحدید 

ھذا الرقم من قبل الشركة المصنعة

 في اتجاه التحميل
WLL = 100% 

45o 
WLL = 70% 

90o 
WLL = 50% 

لحمولة العوامل الخافضة ل
 القصوى للعمل

األخذ في االعتبار أن الحمل  يجب
قد ينخفض حده نتيجة للتحميل 

ال يمكن تفاديه.  هالجانبي حيث إن
يجب دوما الرجوع و اإللتزام بدليل 
الصانع و ورقة المواصفات الفنية.

عادة ما تأتي الشواكل في أشكال متنوعة، لذا يجب أن يكون الشيكل مالئم للتطبيق 

 .المطلوب استخدام الشيكل فيه
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توصيات أفضل الممارسات:

• یتم تصمیم الشواكل لدعم الحمولة أسفل 
حلقة المرساه (hollow torus) وتوزیع 

دعم مسمار الشیكل بشكل متساوي. 
 إلى الشواكل تعرُّض الحتمال التحسب يجب •

 أثناء أخرى مواضع في الحموالت ضغط
 قدرة من يحد قد ذلك إن االستخدام حيث

 .التحميل

 نقطة من إال تخلو القائمة لمعداتا كانت إذا •
 الحمولة تمركز من التأكد يجب للرفع، واحدة

 .بشكل دقيق

 ويتم بآخر، الشيكل مسمار تحميل يجوز ال •
 نم للمزيد الُمَصنِّعة الشركة بدليل االستعانة
 .التفاصيل

 لللشواك الجانبي التحميل تجنب دائما يجب •
 للعمل قصوىال بالحمولة ُيِخلّ  ذلك إن حيث

 حتميا، ذلك كان وإذا. )انظر الشكل المقابل(
 ال بد من االلتزام التام بدليل الصانع.

عندما يتم استخدام الحبال المسطحة، يجب  •
األخذ في االعتبار أن يتحمل الحبل 

من الحمولة القصوى للعمل و أن  233%
 يكون توزيع الحمل أكثر انتظاما.

 ةاآلمن الحموالت مع الشواكل تتناسب أن يجب •
 يرفق أي والموافقة، لالعتماد وتخضع للعمل،

 .القائم اللوني بهاالترميز

 ذات) أجزاء األربعة شواكل تزويد يجب •
 لةوالتي الصامولة :منع بوسيلتي (األمان مسمار

 .للصدأ المقاوم البنز/ المشقوقة

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

 سالدبو تيَّل المحورية، التّيل استخدام يجب ال •
( Rال حرف شكل على كلبسات) مشابك أو

/  لعلقا في تتسبب أو ترتد قد حيث الرفع أثناء
 (.كذلك 21 صفحة أنظر) التشابك

 الجزئين ذات الشواكل استخدام يجب ال •
 (ةحلقي تيلة أو القالووظ المسمار ذات الحلقات)

 تطبيق أي أو لدائما التعليق ألغراض مطلقا
 ضغط تحت المسمار يتخلخل قد حيث آخر

 .وينحل الحمولة

 ألجله المصممة للهدف إال الشواكل تستخدم ال •
 .بها الموصى وبالطريقة

 واالرشادات الحدود على المستخدم يطلع •
 إلى دائما الرجوع يتم) لالستخدام المقررة
(.الُمَصنِّعة الشركة بيانات صحيفة

 يالجانب للتحميل معدة الشواكل يعجم تكون ال قد
 .الوايرات شواكل مثل

للشركة التقنية البيانات صحف إلى دائما الرجوع يجب

 .والتحميل التشغيل حدود يخص فيما وذلك الم َصنِّعة

.حالصحي بالطول البنز/  المشقوقة التيلة ونتك

 النحو على مفلطحة التيَّل أن من التأكد يتم
 مخاطر من للحد (مبين ھو كما) الكافي
.واالصابة التشابك/العلق
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الرفع و كذلك توصيات الصانع األصلي  يجب دائما الرجوع إلى إرشادات التصبين و

 للتركيب، التشغيل، الفحص و الصيانة.

الفتحةالجانبية ذات البكرات/  البكرات

َصنِّعة والشركات الصناعة شركاء مع بالتعاون جروب، سيكيورينج ريليابل دروبس قامت ،للمنتج الم 
 ىعل ةالمثبت الجانبية الفتحة ذات البكرات/  للبكرات والمؤقت الدائم التأمين ممارسات أفضل بدراسة

 .االرتفاعات

 اتذ البكرات و البكراتبتربيط  الثانوي االحتفاظ على أساسي بشكل والدراسة التعاون هذا ركز 

 وايرات.ال أو األمان أسالك إضافة متطلبات لتحديد المخاطر تقييم وأهمية الجانبية، الفتحة

توصيات أفضل الممارسات:

  يجب دمج نظام تأمين ثانوي أو وايرات
ن ثانوية في حالة عدم وجود تأمين تأمي

ثانوي لجميع األغطية القابلة للنزع، 
 الحواجز الواقية و األغطية.

 وفقا صيانة موثق برنامج وضع يجب 
 بالشركة الخاص المستخدم لدليل

الشواكل  البكرات، تخضع. الُمَصنِّعة
 مرة الفحص إلى الرفع وفتحات

 شخص بمعرفة األقل سنوياعلى
 .مختص

 طلب على بناءً  البكرات يكتفك يجري 
 لتوصيات وفقا أو المختص الشخص من

 خمس كل ذلك الُمَصنِّعة ويكون الشركة
 .سنوات

 ن فيمدمجي للتأمين وسيلتين للبكرة تكون 
وعامود البكرة، و ليكن  التعليق نظام

التأمين األولي مثل )مصوغ، مميكن، 
وصالت قالووظ( و التأمين الثانوي مثل 

 .سلك الربط( )تيلة مشقوقة،

 جسم الجانبية االلواح تحتوى ان يجب 
 التيلة لقصور تحسبا بالكامل البكرة

 عن ارتد الواير متى قطتوتل المحورية
 لقابلةا الجانبية األقراص تأمين يتم. البكرة
  .تفتح عندما للفتح

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

 البكر. لتعليق قوقة(المش

 ليقالتع وشواكل البكرات كافة ترميز يتم 
 بالرقم التعريفي و تصنيف الحمل.
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 بكرة مثبت بها واير تأمين ثانوي

إنه من غير العملي أن يتم تركيب 
وايرات التأمين الثانوية لمنع سقوط 
مكونات البكرة الناجم عن التحميل 

الزائد أثناء التشغيل أو التدمير 

 الكارثي.

توصيات أفضل الممارسات:

يعد لكل من التأمين األولي و الثانوي االعتبارات 
األولية لضمان تكامل تأمين البكرة المعدات على 

 ارتفاعات.

بالدمج بين االستخدام الكفؤ، الفحص المتكرر، 
 تساقطة.الصيانة والشهادات، يمكن منع األجسام الم

إن وايرات التأمين الثانوية هو إجراء تخفيفي لحدة 
ي فضابط تحكم سقوط األجسام و ينبغي استخدامه ك

 تحليل المخاطر.

إن الغرض األساسي من إضافة وايرات التأمين 
الثانوية هو إيقاف سقوط مكونات البكرة أثناء 
تركيبها/نقلها، خصوصا في حالة إزالة التأمين 

 الثانوي.

 التأمين وايراتالمهم أن يعتمد اختيار و تقييم  من
الثانوية على ارتفاع مكان البكرة، الحمل الناتج عن 

 .السقوط الفجائي و التأرجح

إن وضع تدابير التأمين الثانوية لتعليق البكرة في 
حال فشلها و هي عليها أحمال ال يمكن تحقيقه عمليا، 

ك من لذلو ذلك بسبب القوى المشاركة في ذلك. 
الضروري أن يتم مراقبة إجراءات التصبين و 

 الرفع.

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

يجب أن تكون واير التأمين الثانوي،  •
وصالت و نقاط الربط معتمدة و مكتوب ال

 عليها الحمولة القصوى للعمل.
 اتبعملي الثانوية التأمين وايرات تتداخل ال •

 الفتحة ذات البكرة/  البكرة ومسارات
الجانبية و أن تكون قصيرة قدر اإلمكان 

 . لتقليل حمل الصدمات

 أجزاء ربعةاأل ذات شواكل إال ُتسَتخَدم ال •
 والتيلة الصامولة المسمار، )الجسم،

 .وايرالتأمين لتعليق المشقوقة(
يجب أن تخضع الوايرات للفحص الدوري و  •

 إصدار شهادات معتمدة لها.
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رية األسطوانة بكرات  الس 
 

رية األسطوانة بكرات تصميم يتم ري السلك واستيعاب لحمل الس   . كيدينامي انحناء قطر أقل عند الس 

 

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

 .ووانحاللها األجزاء تخلخل بفعل األرضي الطاقم
 

 توصيات أفضل الممارسات:

 
  

 ارشادات المستخدم توجيهات/  دالئل تتيح 
 .التأمين ألدوات الصحيح التركيب

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

 التأمين وايرات تتساوى ان يجب 
 الحمولة عن تزيد أو الثانوية

 الرأسي للتثبيت القصوى للعمل
 .الُسرّية األسطوانة لبكرة

 
  

  

   
  يجب أن تكون بكرات األسطوانات

الُسرية مؤمنة )تأمين أولي و ثانوي( 
  في المجموعة المعلقة.

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

 .الصواميل والتيَّل المشقوقة

  ال ُتستخَدم بكرة األسطوانة الُسرية
تي تم تصميمها ألجله إال للغرض ال

 (.وليس لتعليق الوايرات)

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

.الشركة الُمَصنِّعة لتوصيات
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لم صنعةأحزمة الرفع ا

 في ُتستخدم أحزمة الرفع المصنعة من الفايبر
تطبيقات متنوعة نظًرا لخفة وزنها، متانتها، نعومة 

، مرونتها، تعدد استخداماتها، قلة تكلفتها، سطحها
سهولة استخدامها و مقاومتها للماء و العوامل 

 األخرى.

على الرغم من ذلك، ھذه األحزمة ٌعرضة للتدمير في 
حركية و البيئات الكاوية و لذلك يجب أن الظروف ال

 ت قييم و تدار بحرص.

 توصيات أفضل الممارسات:

  يجب التأكد من أن الحزام غير مالمس ألي
 حواف حادة في الحمل.

 ليس منضغط،  يجب التأكد من أن الحزام
بفعل  منضم على بعضه أو حتى مقروص
 الحمل، الخطاف، أو حتى الوصالت.

  الحزام و ملحقاته بعناية قبل البد من فحص
كل استخدام. و التأكد من خلوه من العيوب 
مثل: العقد، العصر، الشروخ، القطع، جدلة 

 مكسورة، البيانات المفقودة أو غير
 المقروءة، الحروق، التآكل الزائد إلى آخره.

 نية الف بياناتيجب الرجوع دوًما لصحيفة ال
أي  من أجلالموردة من قِبل المصنع 

 لومات أخرى.مع

  التأكد من أن خطة الرفع قد أُجريت قبل يجب
استخدام أي حزام من أحزمة الرفع، و يجب أن 

تكون جميع األحزمة معتمدة و صالحة لالستخدام.

  ال ينبغي أن ُتستخدم األحزمة ذات فتحات الرفع
غير المحمية في أعمال الرفع باستخدام الرافعة 

تقطع الشوكة الشوكية )حيث إن من الممكن أن 
 الحزام تحت تأثير الحمل(.

  يجب تقليل مدة تعرض الحزام لألشعة فوق
البنفسجية و الكيماويات حيث هذا يؤثر على 

 تكامل أداء األحزمة المصنعة.

 على األرض أو األحزمة ينبغي عدم جر/سحب 
تحت كانت األحزمة إذا  أي أسطح خشنة 
.أو الحمل على الحزام تأثيراجهاد الحمل

معامل األمان: ھي النسبة بين  الحد األقصى للحمولة و الحمل المسبب للقطع ويكون 
.7لألحزمة يساوي 
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)الواير( السلكية أحبال الرفع

عند اختيار أحبال الرفع، يجب األخذ في االعتبار ثالثة خصائص: قوة الحبل، مقاومته لالجهاد و مقاومة 
 التآكل الناتج عن االحتكاك.

بما أن األحبال تستخدم في مھام مستمرة، فإن الحد األقصى لألحمال یقل مع الوقت. یجب أن یؤخذ 
ھذا في االعتبار عند اختیار الحد األقصى للتشغیًل WLL للحبل. 

. يحدث هذا في حالة عادة ما يظهر تأثير اإلجهاد نتيجة للشروخ الصغيرة في أسالك جدلة الواير
لتشغيل المتكرر. يجب التأكد من أن اإلنحناءات الموجودة بالحبل األحبال ذات األقطارالصغيرة مع ا
 بل الصانع.ال تتعدى الحد الموصى به من قِ 

بال ذات األقطار الصغيرة لديها مرونة أعلى عن األكبر منها، و لكنها أكثر عرضة لتآكل بفعل أح
 لحبل.. يجب وضع عوامل اإلجهاد و التآكل في االعتبار أثناء اختيار ااإلحتكاك

 توصيات أفضل الممارسات:

• یجب أن ُیكتب الحد األقصى للتشغیل 
WLL لكل حبل سواء أكانت على الحلقة 

المعدنیة )الرصاصة( أو بعالمة ثابتة. 
• یجب إجراء فحص على جمیع األحبال 
و الوصالت للتأكد من كونھا آمنة للعمل 

و لیس بھا خلل/تشویھ. 

 م األحبال يجب أن يؤخذ في االعتبار استخدا
 المجلفنة في ظروف التشغيل القاسية و التآكلية.

  يجب فحص أحبال الرفع بمجرد النظر قبل كل
و التأكد استخدام )كحال جميع معدات الرفع( 

 من حالة األسالك في كل جدلة.

  5يجب استبدال الحبل في حالة وجود 
قطعات/تشوهات في ضفيرة واحدة في الجدلة 

 .ي إجمالي الجدالتتشوهات ف 23دة أو الواح

 سلك ضفيرة
جدلة

مكونات أحبال الرفع
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الرفع حلقات ذات صواميل/ مسامير

تستخدم حلقات الرفع بشكل واسع في معدات الرفع، خصوصاً أثناء التصنيع و الصيانة. و لها 

 ضوابط للتشغيل و االستخدام الخاطئ قد تؤدي إلى حوادث خطيرة.

لممارسات:توصيات أفضل ا

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

 ذات الصواميل/ المسامير حلّ  يجري •
 ويتم االستخدام، بعد الرفع حلقات
و  القالووظ أسنان على الحفاظ

 حمايتها.

 الحلقات ذات المسامير تتناسب أن يجب   •
 الحموالت مع الرفع حلقات ذات والصواميل

 والموافقة لالعتماد للعمل، وتخضع اآلمنة
 .(مئالقا اللوني الترميز بها )يرفق للعمل،

/  الرفع حلقات ذات المسامير تستخدم ال •
 للهدف إال الرفع حلقات ذات الصواميل
 .ألجلها المصممة

 واالرشادات بالحدود المستخدم يلِّم أن يجب •
.لالستخدام المقررة

Plain eye bolt Dynamo eye bolt Collared eye bolt Swivel Hoist Ring

 ال یستخدم حلقتي الرفع(Plain & Dynamo) إال للتحمیل الرأسي فقط. 
حلقات الرفع المصنعة بكتف/حافة یمكن استخدامھا لعملیات الرفع غیر الرأسي مع مراعاة 

الحدود الموضوعة من قبل الُمصنع.یجب الرجوع دائما لصحیفة المواصفات الفنیة الموضوعة 
من قبل الُمصنع و ضوابط التشغیل. یجب الرجوع دائماً دلیل الشركة للرفع و التصبین  للمزید 

من التفاصیل.
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 الخطافات
 

 يجب أن تكون الخطافات مزودة بنظام تأمين لمنع األحمال من انتزاعها من الخطاف.

اع ذاتي الغلق على رأمان )لطش( مزود بزنبرك لجعل الذ يكون النظام النموذجي عبارة عن ذراع
الخطاف. وهذا مناسب جدا لكثير من التطبيقات. إال أن هذه الذراع يمكن أن تفشل في أداء وظيفتها 

تم توافرأنواع  رتخاء حبل الرفع و مروره من خالل ذراع األمان. و لتخطي هذه المشكلة،نتيجة ال
 ف.مختلفة من أنظمة غلق الخطاطي

 
 توصيات أفضل الممارسات:

 
يجب التأكد من تكامل نظام ذراع األمان و  •

كذلك وسائل التأمين الثانوية لمكونات 
الرأس الدوارة، الخطاف )ذراع اللطش، 

 مقابض اليد إلى آخره( قبل كل عملية رفع.
 

يمكن استخدام الخطافات دون ذراع األمان  •
في بعض التطبيقات التي يمكن أن يؤثر 

ا الذراع على االستخدام األمثل فيه
 للخطاف.

 

 دائما الرجوع يمكن لمزيد من التفاصيل، •
 نم الموضوعة الفنية المواصفات لصحيفة

 .الُمصنع قبل

بواسطة  يجب أن يتم اختيار الخطاف •
شخص كفؤ لديه الدراية باالستخدامات 

 .المطلوبة و الظروف البيئية للتشغيل
 

نظام يجب أن تكون الخطافات مزودة ب •
تأمين يغلق فتحة الخطاف من أجل تفادي 

 خروج الوايرات غير المتوقع.
 

يجب أن يكون ذراع األمان مصمم بحيث  •
 يحتوي األشياء حتى مع ارتخاء الواير.

 

 

 
خطاف رأسي الحركة 

 بذراع أمان زنبركي

طاف رأسي الحركة خ

لغلق بذراع أمان ذاتي ا

 )رأسي(

 

خطاف دائري الحركة 

أمان ذاتي الغلق بذراع 

 )جانبي(



 عمليات الرفع و المواد المعلقة | اإلصدار الرابع    70

التغذية وخطوط المعلقة الخراطيم

يعد خراطيم الهيدروليك وخراطيم الهواء  
المعلقة من مناطق االهتمام باعتبار طول 

 خراطيم الهواء المعلقة.
طيم الحفر و الخراطيم ذات االهتزاز العالي رالخ

بل الُمصنع. مشابكهم الخاصة المصممة من قِ 
ها عالمة عند مكان تركيب الخراطيم علي

 المشبك.
ال تدمج بين أنواع مختلفة من ملحوظة: 

أنظمة/مكونات ُمصنعين مختلفين حيث إن قد 
يؤدي هذا إلى حدوث فشل خطير.

 وباألخص المعلقة، الخراطيم تأمين عملية تمثل
. بالسالمة متعلقة مخاطر الماء، نفث خراطيم
 صالحيتها عدم والسالسل المشابك أثبتت

 . الستخدامل
 األجزاء، من العديد على احتوائها ظل في

  .أجسام سقوط/ مخاطرعلق المشابك تشكل
 مت إذا الخراطيم وتسقط تنفجر/  تنقطع قد

 بشكل الممتدة والسالسل المشابك وضع
 .خاطئ

توصيات أفضل الممارسات:

بالنسبة لخراطیم الھیدرولیك و الھواء   •
 Whip) المعلقة، یعد استخدام الثعبان

sock) بحجم مالئم للخرطوم ومالئم لضغط 
تشغیل الخرطوم أداة مناسبة لمنع الجسم من 

السقوط حال فشل وصالت تركیب الخرطوم.
• بالنسبة لوصالت الكھرباء المعلقة غیر 
المدعمة، یمكن استخدام الثعبان الخاص 

بوصالت الكھرباء (Cable sock) كأداة 
مناسبة لمنع الجسم من السقوط.

• یجب توثیق المقاومة المطلوبة لعوامل 
البلى، الكیماویات، الحرارة واآلشعة فوق 

بنفسجیة لوصالت التأمین الشاملة لمواد من 
البولیستر. 

• یجب التحقق من أدوات التأمین وتصنیفھا 
وفقا ألعراف معدات الرفع. 

• عالوة على التوجیھات الصحیحة للتركیب، 
یجب أن یحتوي الدلیل / توجیھات الصیانة 
على االرشادات الالزمة لعملیات الصیانة 

والفحص الخاصة بأدوات التأمین. 
عند استخدام موصالت سلسلة   •

الHammerlock ،یجب التأكد من اختیار 
النوع المناسب ومن تركیب الشخص 

المختص لھا. 

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

يجب أن تكون الخراطيم و المشابك المعدة  •
للرفع أو التأمين يجب أن تكون متوافقة مع 

الخراطيم.
يمنع استخدام مشابك و نقاط الرفع كمشابك  •

أمان للخراطيم إال إذا كانت مخصصة لهذا 
 الغرض.

 الموضع في بإحكام المشابك تركيب يجب •
بجملة )تركيب مشبك األمان هنا(. إليه المشار

 تموي بقدراإلمكان قصيرة األمان سالسل تكون •
 حدت كي ممكنة أفقية نقطة أقرب في تركيبها

 .والتأرجح قوة السقوط من
يجب أن تكون أنظمة التأمين موثقة و قابلة  •

 للتتبع.
 الخاصة األدوات تأمين نظام تصميم يجب •

 الُمولّدة القصوى الحموالت لدعم بالخراطيم
.إنفجاره حالة فى الخرطوم من
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 الثعبان الخاص بخراطيم الهواء

 مشبك األمان للخراطيم ذو المتانة العالية الثعبان الخاص بخراطيم الهيدروليك
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توصيات أفضل الممارسات:

 (eye Pad) نقاط الرفع/نقاط التحميل

 لتعد نقاط الرفع/التحميل أداة عامة للتوصيل بمعدات الرفع.عادة ما تكون في الهيكل المعدني، نق

 الحموالت و أشياء مثل كمرات اإلنشاءات و إطارات الرفع.

تعد ألواح نقاط الرفع أداة هندسية مصممة للتوافق مع مسامير الشواكل المالئمة لتصميم و مقدار 

 .حمل نقطة التحميل

عض في ب (aaa oeo)تسمى مقابض الرفع األخرى مثل حلقات الرفع تسمى أيضا بنقاط تحميل 

ائق و أحياناً يكون العكس. المواقع أو الوث

 نقطة تحميل ملحومة
نقطة تحميل مثبتة 

 على لوح
نقطة رفع ذات 

فتحة

• الشد في غیر اتجاه لوح نقطة التحمیل 
(الشد الجانبي) یجب أن یكون بقدرمحدود و 

تكون البیانات الفنیة المالئمة مستخدمة 
لتحدید ضوابط التصمیم. 

• یجب أن تستخدم الشواكل ذات مقاسات 
متناسبة مع نقاط التحمیل المربوطة بھا.
 • یجب أن یجرى فحوصات متكررة و 

روتینیة (فحص نظري وNDT)طبقاً 
لتشریعات قوانین الرفع و األكواد المتعلقة.

• یجب التأكد من أن جمیع فتحات نقاط 
التحمیل خالیة من أي بقایا و ازالة أي أجسام 

مخلخلة لمنع التآكل/التشویھ. 

 ب أو نقاط التحميل المقطوعة بواسطة الله إن
المثقوبة بشكل غير جيد و دون الرجوع 
 ألصول التصميم يجب أن تستبعد فوراً.

 كل ارتفاع بش ىجميع نقاط التحميل المثبتة عل
د الحدائم يجب أن يكون عليها رقم تسلسلي ، 
 على أن األقصى للتشغيل و أن تكون واضحة 

المكان الموجود به  يكون موقعها قريب من
 الجسم المثبت.

   يجب أن يكون اتجاه الشد من نقطة التحميل
.حميلموازي للوح نقطة الت
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ملحقات الرفع الخاصة

ط قد يكون مالئماً فقستخدم في الصناعة. بعض هذه الملحقات تمن ملحقات الرفع مجموعة كبيرة هناك 

 .في نطاق منخفض المستوى في الظروف اليئية اللطيفة

 االختيارالخاطئ للملحقات للعمل يمكن أن يؤدي إلى وقوع حادث.

رافعة مواسير الحفر        ذات حرف الرفع المشطوف المخصصة للرفع الحفر تطويلة مواسير

 جلبة رفع مواسير الحفر

 ليست جلبة حماية سن المواسير

 رافعة البراميل
لحاويات الكتل إطارات الرفع  

 .يتم فقط استخدام الملحقات المعتمدة ذات الشهادات الموثقة 

  يتم التأكد دوما  من مقاسات اللقم المستخدمة في جميع أجهزة تناول المواسير )اليدوية و
 اآللية(.

  نظم اإلغالق لألجهزة الموضحة يتم فحصها و اختبارھا يوميا .يتم التأكد من أن 

 ألجزاء الداخلية قبل كل استخدام للتأكد من خلوھا من التآكل والمحاذاة غير يتم فحص اللقم و ا
 الصحيحة.

 .يتم الرجوع لخطة الرفع لتفاصيل الملحقات المتوافقة 
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 ل )البالنكو(الرافعات ذات السالس

 السلسلة ھي منتج متين و مرن و يستخدم على نطاق معدات الرفع الصناعية. 

تنبعج و جيدة اإلمتصاص للصدمات. و لكنها أثقل في النقل و التركيب لذا  حيث إنها ال تلتوي وال

 فإنها تستخدم بأطوال قصيرة نسبيا في معدات الرفع.

توصيات أفضل الممارسات:

• ال یجب أن یتم تعلیق األحمال على 
رافعات السالسل لفترة مطولة دون موافقة 

اإلدارة المعنیة. 
• یجب أن تتم الصیانة و الفحص الدوري 

على رافعات السالسل طبقاً لتوصیات 
صنع و المتطلبات التشریعیة.  الُم

• یجب أن یكون غطاء السالسل، السالسل 
و جیوب جسم الرافعة من من أي شوائب 

من المواد المضرة أو اآلكلة. 
• یتم فحص مكونات غطاء السلسلة بشكل 

متكرر للتأكد من أن جمیع الوصالت 
محكمة. 

• یتم تزلیق السالسل طبقا لتعلیمات 
الصانع و خصوصاً عند استخدامھا في 

بیئة تآكلیة.  

• یجب أن یتم اختیار، استعمال و تركیب 
الرافعات بواسطة شخص كفؤ و لدیھ 

المعرفة بالتطبیقات و بیئة مكان 
استخدامھا. 

• یجب أن تكون الرافعات مركبة في 
كمرة/مسار أو نقطة تثبیت حیث تكون 

معتمدة بالنسبة للحد األقصى للعمل 
(WLL) و كذلك وزن الرافعة نفسھ.

 • جمیع الكمرات/المسارات یجب أن 
یكون لدیھا (صدادات) عند نھایتھا بحجم 

و متانة یمنعان خروج الرافعة من 
مجراھا. 

• الرافعات الموضوعة بشكل دائم یجب 
أن تكون ضمن سجل الكشف عن 
األجسام المتساقطة و تشمل جمیع 

المكونات و وسائل الربط و طرق التأمین 
الثانوي. 
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رافعة سالسل 

 يدوية

رافعة سالسل كهربائية 

 بنظام الترولي

 رافعة سالسل لمانع االنفجار

حد أيجب أن يتم استبعاد الرافعات ذات السالسل من التشغيل إذا وجد فيها 

 :العيوب اآلتية

 .شروخ،كسور، تآكل زائد، شقوق أو حفر 

 تشوه في وصالت السالسل أو مكوناتها. تمدد، ثني،التواء أو 

 .أثر لوجود تشوه حراري أو لحام 

 نقر أو تآكل زائد. 

  ُرية.صعوبة تحرك السلسلة أو مكوناتها بح 

 .أي ظروف أخرى قد تسبب جدل في تكامل األداء التشغيلي للمعدة 

فإنها عن طولها األصلي،  %2عموماً إذا كان هناك استطالة في السالسل بنسبة أكبر من 

 تكون قد تخطت توصيات الصانع األصلي للمعدة و يجب استبعادها من التشغيل.
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االستخدام  إساءة ومنها االجسام سقوط مخاطر ظهور إلى تؤدي اإلدخال ومنافذفتحات ال

 .الوعي وغياب والصيانة الفحوصات وإهمال

الفتحات، األرضيات الشبكية، األبواب و لوحات الدخول

 .تحتوي العديد من اإلنشاءات و المعدات المتنقلة على أرضيات شبكية، فتحات، أبواب و لوحات دخول

 لىإ دييؤ إن االهتزاز و ضعف تثبيت المشابك

 االرضيات تخلخل أو الحوادث من العديد

 الشبكية أو ارتخاء/فقدان مشابك التثبيت. 

كل هذه األشياء تكون عرضة لالهتزاز و 

فشل سالمة إلى  هذا يؤدياألحمال البيئية و 

 .المعدات ووجود أجسام متساقطة

 االرضيات لتثبيت عديدة سبل حاليا توجد

بالهياكل المعدنية.  الشبكية

:((Grating) لألرضیات الشبكیة) توصیات أفضل الممارسات

 الشبكية و أعيد االرضيات إزالة تمت إذا •
لميع ت أو/و تنظيف يلزم باللحام، تثبيتها

 وضمان الجلفنه إزالة بغرض األسطح
 األسطح قبل اللحام. نظافة على الحفاظ

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

يجب االلتزام يتوصيات صانع  •
األرضيات الشبكية بخصوص األحمال 
الموضوعة على دعامات األرضيات 

الشبكية و المسافات بين دعامات 
 األرضيات الشبكية.

 الشبكية بالهياكل االرضيات تثبيت يجري •
 تنحل ال أربطة خالل من التحتية المعدنية
 .حمالاأل أو االهتزازات بفعل

 القالووظ وصالت أو المسامير استخدام يتم •
مع ضرورة وجود وسيلة  التثبيت عملية في

 تأمين ثانوية.

 من ممكن عدد أقل من التثبيت مشابك تكون •
 .األجزاء

 فى الموجودة الفتحات حجم يزيد ال •
ملليمتر مربع. 2533عن  الشبك االرضيات
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 توصيات أفضل الممارسات:

خلوھا من التآكل، نظافتھا، حالتھا و 
أمنھا و كذلك فحص مكونات البكر 

الجرار . 
• یتم التأكد من عدم وجود تآكل 

(lug) بالمفاصل و فتحات المقابض
•لمزید من تقلیل المخاطر،یتم تقییم 

المخاطر لتحدید مدى أھمیة إضافة وایر 
تأمین الضافة مزید من التأمین. 

• یتم تفادي البنوز المثبتة بفعل الجاذبیة 
(Gravity pin) و المفصالت المنقسمة 

لجزأین(Loop hinges) لتفادي 
انحاللھا. 

• یتم التحقق من الوضعیة السلیمة للفتحات 
و منافذ االخال مع تركیب وسائل تأمین 

ثانویة. 
• یتم فحص جمیع األبواب المنزلقة و 
الموضوعة على مجرى/سور للتأكد من
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 والمعدات المواسير مرور/ إدخال منافذ

إنه من غير الدارج وجود أجسام متساقطة نتيجة لفقدان أغطية أو حواجز بالنسبة لمواسير الكابالت أو 
 .إدخال معدة خالل نقطة

توصيات أفضل الممارسات:

 ةالرؤي سهلة الصلبة المنتجات تتوافر •
.كأغطية لمنافذ مرور المواسير

 مرور/  إدخال منافذ جميع تحتوى أن يجب •
 واالرضيات األسطح في والمعدات مواسيرال

 تتم أن ويجب  السفلي الصد حاجز على
 حد ممكن. أقصى إلى يمتد بما تغطيتها

• یمكن استخدام مواد اإلكساء(Canvas) أو 
القنب (Cladding) حیث إن ذلك بالغ 
األھمیة فیما یتعلق بالمعدات التي تتطلب 

صیانة دوریة

 مشابك المواسير 

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

 رالمواسي مشابك كافةالمتكرر ل فحصيتم التأكد من ال
 المفقودة أومكوناتللتأكد من عدم وجود اجهاد، تآكل 

 .(بلسان وردة تثبيت، سلك مسامير، دعائم،)

مشابك المواسير  أينما أمكن، يجب التأكد من استخدام
  المصممة على أساس هندسي.
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 الواقية الحواجز

تبين أن معظم الحواجز التي بها تلفيات كبيرة يمكن أن تصبح جسم متساقط، خصوصاً في أنواع 

 النقل.األسوار القابلة لإلزالة أو 

توصيات أفضل الممارسات:

 القالووظ مسمار باستخدام يوصى ال •

 .الدائمة الواقية الحواجز لتثبيت

 الحواجز على منتظم فحص يجري •

 الخاصة الوصل ومواضع الواقية

 كوذل والقابلة للطي المتحركة بالحواجز

 التأميني المستوى على الحفاظ أجل من

 .المطلوب والوظيفي

 سومتاري الواقية لحواجزا تركيب يتم قد •

 سقوط احتماالت من للحد األمان

. الوقائية خالل الحواجز من األجسام

 مناسبة مواد من تتكون أن على وذلك

عن  فضال مالئمة تأمين وسائل وتدِمج

 لشركةا لتوصيات وفقا وصيانتها تثبيتها

.الُمَصنِّعة

 بشكل الواقية الحواجز تصميم يجري •

 يتم :كمثال. تأمينها المراد للمنطقة وظيفي

 )حول الحاجة عند الحواجزالواقية تثبيت

 التحميل(. مناطق

 أي من الواقية الحواجز تخلو ان يجب •

 على التأثير شأنها من تقطعات أو أضرار

 .تحملها مدى أو وظيفتها

يجب أن تتوافر طريقة تأمين وحدات  •

األسوار التي تركب في القواعد المثبتة 

ن مؤمنة ببنز أو بالهيكل، على أن تكو

مسمار مع توفير وسيلة التأمين الثانوية 

 المناسبة.

أينما تالءم، يجب أن يكون هناك وايرات  •

 تأمين ثانوية للبنوز القابلة للنزع.

 جز الصد السفليةإن تصميم و تركيب وحدات األسوار الثابتة و المتحركة و كذلك حوا

لكود المحلي( و لتوصيات ممارسات تخضع للتشريعات الوطنية بخصوص األبعاد )ا

 الصناعة.

) مثل بين جز الصد السفلية على الرغم من ذلك، يجب االنتباه التام حين يتم قطع حوا

.(الوحدات، حول الدرج إلى آخره  
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حواجز الصد السفلية

 حاجز نبي الفجوة زيادة إلى يؤدي مما خاطئ بشكل تركيبها و السفلية الصد حواجز فقدان دائما ُيالَحظ
. على غرار حالة انقطاع حواجز الصد السفلية، قد تتعدى المسافة المطلوب عن واألرضية السفلي الصد

 صة في توصيات الصناعة.بين حواجز الصد المسافة المنصو

توصيات أفضل الممارسات:

 دص حاجز على الساللم بسطات جميع تحتوى •
 بوصة 6/  مم 233 عن ارتفاعها اليقل سفلي

األرضية  او السطح بين المسافة تزيد ال •
/1) مم 23 عن السفلي الصد وحاجز

0 
 بوصة(.

حولجز الصد السفلية و  بين المسافة تزيد ال •
/1) مم 23بعضها عن 

 بوصة(. 0

يتم الرجوع دائماً إلى األكواد، المواصفات  •

و التوصيات المتعلقة بتصميم و تركيب 

 حواجز الصد السفلية.

 واألرصفة والممرات االرضيات تحتوى •

 عن ارتفاعه اليقل سفلي صد حاجز على

 .بوصة 6/  مم 233

 اللمالس على درجة لكل صد حاجز تثبيت يتم •

 .بوصة 0/  مم 53 عن ارتفاعه اليقل بما

 تثبيت إعادة والقبول الفحص قائمة تتضمن مؤقت، لغرض الواقية الحواجز إزالة عند
 .المطبقة واللوائح للقواعد وفقا الصدالسفلي حاجز
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الدوارة البوابات 

ندو وتصاميم للمادة الالزم الجودة مستوى على ليست مفصالت الدوارة البوابات من بالعديد ُوِجَدت قد
إلى القديمة البوابات من العديد تفتقر كذلك. البعيد األمد على تقصير دون وظيفتها لتلبية الالزمة الكفاءة
 .السفلية الصد حواجز

:الممارسات أفضل توصيات

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

 في السفلية الصد حواجز دمج يجب •
 .ذلك أمكن أينما البوابات

 الفحص إلى الدوارة البوابات خضع •
 أكدللت بانتظام والصيانة والمعاينة الدوري

 .مالئم وظيفتها بشكل أداء من

flip- عند تركیب حواجز لبوابة •
down/drop-overجري تأمینھا 

بوسیلة شد ثانویة مثل التیلة المشقوقة 
وبوایر التثبیت إذا لزم.

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

 لحلّ ل القابلة البوابة مفصالت تثبيت يجري •
 كالتيلة ثانوية تأمين وسيلة لخال من

 .المشقوقة
 حون للداخل البوابات تدور/  تنفتح أن يجب •

 .األرضية أو المنصة
 الحواجز قدرة مع البوابات قدرة تتناسب •

 .المحيطة الواقية
 حالة ىإل ينتقل ال بحيث البوابات تأمين يجب •

 .الفتح او تعشيق الال
 ىف تبقى بحيث البوابات تصميم يجري •

.تلقائيا إليه تعود أو مغلقال الوضع

یحتمل سقوط مكونات بوابة ال flip-down/drop-over، ولذلك یوصى باستخدام 
البوابات ذاتیة اإلغالق حیث إنھا تحد من تلك المخاطر.
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 للحل   القابلة البوابة مفصالت تيَّل
 مثل ثانوية تأمين بوسيلة تزويدها يجري

 .التيلة المشقوقة
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 الساللم

 لمتبعةا ارتفعات، على العمل ولوائح ومعايير سياسة إلى العمل مكان في للساللم اآلمن االستخدام يخضع
 .الصلة ذات المنطقة في

كذلك .المتحركة بالمعدات لالصطدامات كنتيجة األمان وأقفاص بالساللم الملحقة ضراراأل من العديد اتضح

.األجسام تساقط حوادث إلى يؤدي ما وهو األبراج، فى وخاصةً  األمان أقفاص فى شروخ ظهرت

توصيات أفضل الممارسات:

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

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

 السالمة وأقفاص الساللم فحص يجري •
 .منتظم بشكل

 والراحة الهبوط منصات فحص يجري •
 المكونات تخلخل عدم من للتحقق بانتظام
 المتحركة الواقية البوابات، الحواجز وكافة

 األربطة كافة تأمين لضمان والفتحات
.تثبيتها وإحكام

 المعدات تعلق ال كي الحذر توخي يجب ،السالمة أقفاص ذات ثابتة ساللم استخدام عند

.تساقطها إلى يؤدي قد ذلك إن حيث الشخصية واألدوات
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حوائط الرياح

يعد السبب الشائع لقصور تثبيت حوائط الرياح هو تآكل وسائل التثبيت المستخدمة.

يكون كال من حوائط الرياح و مثبتاتها عرضة الهتزاز االنشاءات و أحمال دورات التضاغط 

األنظمة مصممة لتحمل أقصى ظروف للرياح. أغلب الناجمة عن تأثير التضاغط اآليروديناميكي. 

 قد تكون العوامل الخارجية أعلى من حدود التصميم. عاصيرفي الظروف القصوى مثل األ

توصيات أفضل الممارسات:

 لخطر المعرضة المناطق تحتوى ان يجب •
 االركان فى أقوى ألواح على االصطدام
 النافذة القالووظ مؤمنة بالمسامير وتكون

 .الغلق وصواميل

 ارشادات بتوفير الُمَصنِّعة الشركة تقوم •
 وعمليات الصيانة وخدمات التركيب،
 وألواح الضرورية للتوصيالت الفحص
.الرياح حوائط

 فقاو الربط وطريقة نوع اختيار يتم أن يجب •
 الحل ويتمثل. المصنعة الشركة إلرشادات

 افذةالن القالووظ المسامير استخدام في األمثل
 .الغلق صواميل مع

 كلالهي فى الرياح حوائط ألواح تثبيت يجب •
 لالهيك فى وليس منفصلة بدعامة/  المعدني
 .مطلقا الرئيسي

 بعوارض الرياح حوائط ألواح دعم جبي •
.ميمالتص ألحمال وفقا وذلك دائما أفقية صلبة

 لىإ المثبتات جميع تخضع. الم َصنِّعة الشركة إلرشادات وفقا المثبتات تركيب من التأكد
 .منتظمة بصفة الفحص
 الفحص إلى والالفتات المصابيح مثل خارجي بشكل المثبتة المعدات جميع خضوع من التأكد
 .تآكل أو أضرار وجود على الدالة االشارات جميع عن واإلبالغ منتظم بشكل
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عالمات / الالفتات

ر حال وفي. لعرضها المثلى الطريقة ھو مباشرة الهيكل على الالفتات طالء ي عد   م لك، يتذ تعذُّ
 فتات تم بطريقتي التأمين األولي و الثانوي المالئمين:التأكد من أن تثبيت الال

ات:توصيات أفضل الممارس

 يةالتعريف البطاقات باستخدام يوصى •

 ةأنظم لتعريف الملصوقة أو المطبوعة

 الحرارة حالت درجة إذا. المواسير

 البطاقات تثبيت يتم ذلك، تنفيذ

 .فوالذي شريط بواسطة التعريفية

يجب تأمين تثبيت الالفتات بالمسامير أو  •

وصالت القالووظ أو توضع في إطار 

 مناسب.

 الخاصة طاراتاإل توصيل يجب •

 ظالقالوو المسامير باستخدام بالالفتات

.ذلكب التحتية المادة تسمح حينما النافذة،

 طلرب المستخدمة المثبتات تزويد يجب •

.يةثانو تأمين بوسيلة والهياكل الحامالت

.لعرضها طريقة أفضل ھو العالمات طبع 
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 (Cladding) العزل كسوة

 بسبب ارتفاعات من العزل كسوة من قطع تسقط حيث الصدد ھذا فى الحاالت من العديد ھناك

 .الشديدة الرياح أو أو التآكل االھتزاز

توصيات أفضل الممارسات:

 لىع الروتينية الصيانة اجراءات تشتمل •
 يف عليها للحفاظ الكسوة ومعاينة فحص
 .دةجي حالة

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

 إما وذلك ثانوية تأمين بوسيلة األقفال تزويد يجب •
 الغلق صامولة أو القالووظ المسمار باستخدام
 فى بنز/  للصدأ مقاومة مشقوقة تيلة أوبإدخال

سلك التأمين. أو باألقفال التأمين ثقوب
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وحدات اإلضاءة

 التصادم وأ السقوط لمنع الالزم التأمين بدون ارتفاعات على المثبتة الكاشفة المصابيح من العديد يوجد

.المتحركة المعدات مع

:الممارسات أفضل توصيات

 رلتغيي للبوابات مفصالت تركيب يتم 
 بواير تأمينها يتم أن أو اءةاإلض مصابيح
مع األخذ  الكاشف بحامل المصباح مربوط

 في االعتبار ما يلي:

يجب أن تكون البوابات/األغطية  -
 مفصلية أو مزودة بوايرتأمين.

 فوالذية بمفصالت مزودا الغطاء يكون -
 .جانب أي في مثبتة

غطاء الوصالت  يجب أن يكون -
 الكهربائية قابل للنزع.

 والقديمة، القائمة األنظمة إلى بالنسبة -
 السلك باستخدام الغطاءات تأمين يجب
 .المثقوب المجلفن الفوالذي الشريط أو
 أمينت بوسيلة البطاريات حزم تزويد يتم -

 .ثانوية

 البالستيك المكونات استخدام تجنب يجب 
 هاب تلحق البنفسجية فوق األشعة إن حيث

 .الضرر

 تذا المالحة مصابيح باستخدام يوصى ال 
 المسامير تلوصال المنزلقة المحزات
 .القالووظ

 بتجن يضمن بما الكاشفة المصابيح توضع 

 .المعدات أو الحموالت مع التصادم

 مبن بوسيلة تأ الكاشفة المصابيح تزويد يجب

 . ثانوية

يجب أن تؤمن المسامير المثبتة لحوامل 
الكشافات في الهيكل بوسيلة تأمين ثانوية 

ناك فتحات لتثبيت كما يجب أن يكون ه
واير األمان.

 التأمين وايرات وصالت تثبيت جبي 
 .األضاءة تجهيز بطرفي

 دمةالمستخ- الكاشفة المصابيح تزويد يتم 
 لمخاطر والمعرضة االرتفاعات على

 باكبش - الديناميكية القوى بفعل السقوط
 متعددة مكوناتها تكون عندما خاصةً  أمان،

 .سقوطو محددة كأجسام لها قابلية ال

 الممرات أعلى األماكن إلى بالنسبة 
 ويكون األخرى المزدحمة واألماكن
 واحد جانب من لوحدةالطاقة ل توصيل

 من تأمين واير، يجب توصيل  فقط
 .اآلخر الجانب

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

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

ارشادات لطرق التثبيت الصحيحة  و 
مين الثانوي مع  تركيب وايرات التأ
الفحص الدوري .والصاينة الالزمة 
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 انظر) والسالمة األمن شبكات تركيب يجري
 بالمعدات واسع نطاق على( 11 صفحة

 .االرتفاعات مخاطر إلى المعرضة
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CCTV التلفزيونية الدائرة كاميرات  

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

توصيات الممارسات األفضل:

 يماف الحسابية العمليات نتائج تجهيز يجب 
 التأمين وأدوات الوصل بمواضع يتعلق

 .الصلة ذات بقوى السقوط الخاصة

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

 التوجيهات وتمتد. الصيانة توجيهات
.كذلك التأمين أدوات لتغطي

 الدائرة كاميرات موضع دراسة يجب 
 ارمس في وجودها يمنع بما التلفزيونية
 .المتحركة الحموالت/  المعدات

 علَقِها المحتمل اميراتالك حماية يجب  /
 المتحركة الحموالت/بالمعدات اشتباكها

 ربطها أو بقفص تأمينها طريق عن إما
 .تأمين واير طريق عن بالهيكل

 :كاميرات الدائرة التلفزيونية المدمجة 

 التأمين أدوات وصل موضع يكون -
 .وحاملها الكاميرا درع من جزءا

 جة:لمدمائرة التلفزيونية غير ادكاميرات ال 
حينما ال يكون هناك نقاط تأمين مدمجة  -

 خاصة مشابك ستخدامبأجزاء الكاميرا،ت
 .وصل كمواضع

 آلية ووحدة الكاميرا درع وصل يجب -
 ذلكو والهيكل بالحامل والتبعيد التقريب

 بشكل مغلقة وصل مسامير خالل من
 .محكم

 لتأمينل منفصلتان وسيلتان تركيب يجب -
 التقريب آلية ووحدة الكاميرا، درع على

 وغطاء المساحات محرك والتبعيد،
 .العدسات
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يجب فحص الكاميرا المثبتة بعارضة / ذراع الرافعة والمصباح الكاشف، أدوات التأمين 
 .بشكل منتظم لتحديد أى حاالت بلى، تآكل اوتخلخل والوصالت

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

 .االرتكاز

 الونش ذراع على الدوارة والمصابيح الكاميرا

ازاتزاالهت التحميل، صدمات إلى ملحوظ بشكل الرافعات أذرع/بعوارض المثبتة الدوارة المعدات تتعرض

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

 .الدوارة

 :أفضل الممارساتتوصيات 

 جبي الكاشفة، المصابيح إلى بالنسبة 
 الزجاجي اإلطار تأمين أو تعليق

 .الوقائية واألقفاص
 يةالحساب العمليات نتائج تجهيز يجب 

 المرتبطة السقوط بقوى تعلقةالم
 .التأمين وأدوات بالوصالت

 لدلي من األخير اإلصدار توفير يجب 
 فيما الصيانة لتوجيهات المستخدم

 يبترك أوعند الجديدة بالوحدات يتعلق
.قائمة معدات على تأمين أدوات

 فةالكاش والمصابيح الكاميرات تزويد يتم 
 فيما .تأمين بوسيلتين الرافعات بعارضة
 غير اإلضاءة أدوات إزالة يجري
 .الالزمة

 ساميرللم ثانوية تأمين وسيلة تركيب يجب 
 اعذر/  عارضة كاميرا لتثبيت المستخدمة

 بالحوامل الكاشف المصباح/الرافعة
 .والهياكل

 كونت بحيث التأمين وايرات تركيب يجب 
 درع/  الكاشف المصباح من جزًءا

 تركيب يمكن بديل وكحل. الكاميرا
 .الكاميرا درع حول خاصة مشابك

 درع من التأمين واير يمتد أن يجب 
 إلى ثم ومن الكاميرا حامل حتى الكاميرا
 بأمان وصلها يتم ان قبل الوصل حامل
.الرافعة ذراع هيكل فى
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توصيات أفضل الممارسات:

 )الداخلية )لإلذاعة الصوت مكبرات

مشابك/  وحامالت الصوت مكبرات بين القالووظ المسامير توصيالت تخلخل حاالت من العديد رصد تم

.الوصل

 ينتأم مع بالحامالت الصوت مكبرات تثبيت يجري 

 .سليم بشكل الربط مسامير

 هفي تتعرض ال مكان فى الصوت مكبرات توضع 

 .المتحركة والمعدات باألجهزة ماالصطدا لخطر

 أو محصنة بمشابك الصوت مكبرات حماية يجب 

 في وجودها عند تأمين أو شبكة  بواير تزويدها

 والمعدات باألجهزة لالصطدام عرضة أماكن

 .المتحركة

 علقيت فيما الحسابية العمليات نتائج تجهيز يجب 

 الصلة ذات الخاصة التأمين وأدوات بتوصيالت

 .طالسقو بقوى

 بالتركي ارشادات المستخدم توجيهات/  دالئل تتيح 

 .التأمين ألدوات الصحيح

 وتوجيهات ارشادات تتضمن أن يجب كذلك 

 المستخدمين:

 طريقة التأمين الصحيحة لمعدات التأمين الثانوي. -

 الالزمة ألدوات والصيانة الفحص ارشادات -

.التأمين

تستخدم شباك التأمين بشكل واسع 
كمعدة تأمين ثانوي للمعدات ذات 
الوضع الخطر على ارتفاعات، 
خصوصاً عندما تتكون من عدة 

 أجزاء.
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 الكهرباء توزيع صناديق

/ عليقالت ونظام الخاطئ المكان في التوزيع صناديق وضع إلى سببها يرجع المخاطر من العديد أن ُوِجد لقد

 .واألغطية واألبواب للمخارج المحكم غير والتأمين المعيبة التثبيت

م أو المتنقلة مثل:صناديق التحكم على المعدات المتحركة تشمل هذه اإلرشادات المعدات المثبتة يشكل دائ
 على مزالج.

 توصيات أفضل الممارسات:

 لىع الكبيرة المنفصلة األبواب تأمين يجري •
 وتأمين ارتفاعات على الموجودة اآلالت
 .سلسلة/  بسلك الفحص والمعاينة أبواب

 القالووظ بالمسامير األغطية تأمين يجب •
 أو المسامير، انحالل لمنع المغلقة/  المؤمنة
 السلسلة أو السلك بالغطاء ذات تأمينها
 .الداخلية

 دعم بهدف التأمين أداة تصميم يجب •
بما في ذلك الوايرات  الصلة ذات األحمال

و السالسل.

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

/  التعليق نظام وتصميم نوع ديدتح عند •
 واملوع األحمال االعتبار في يوضع التثبيت،

 . والمعروفة المحتمله التأثيرالخارجى

 نعام بمفصالت المثبتة األغطية تأمين يجب •
 اإلغالق ألداة ويكون المفاجئ، لالنحالل
 .للفتح مانعين وسيلتين

تأكد من أنه تم ازالة جميع األشياء المخلخلة من الصندوق بعد الصيانة الروتينية.
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 الكابالت حوامل و ساللم

 مفكوكة ووحدات قالووظ مسامير على احتوت التي والمثبتات الوصالت في الحاالت من العديد ظهرت
 .الخاطئ التركيب أو/ و لالهتزازات كنتيجة غالباحوامل الكابالت  فى

 توصيات أفضل الممارسات:

 الخاصة ساباتالح نتائج اتاحة يجب •
.الالزم الشد وعزم الوصل بمواضع

/  االرشادات تتضمن أن يجب كذلك •
 طالخطو بالمستخدمين، الخاصة التوجيهات
 بكٍل من: الخاصة االرشادية

 ومعاينة وفحص الشد إعادة/  لصيانةا -
 التوصيالت وتوصيالت من كال

 .المسامير القالووظ
الوصالت  من لكال السليم التركيب -

وصل.ال ومواضع

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

 تالتثبي بعمليات يتعلق فيما الكابالت دعم
 .والوصل

 على المواسير مماسك تحتوي أن يجب •
 .للغلق صالحة قالووظ وصالت

 نية،المعد بالهياكل الكابالت شبكة توصيل عند •
 سائلو ودراسة الجلفانى التآكل طرخ تقييم يجب
.لزم أينما العزل
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 والحساسات الريح كم الهوائيات،

 إلى عرضة وتكون ارتفاعات على الجوية األرصاد وأجهزة التواصل قنوات تركيب يجب ما عادةً 
عها وقو أو األغراض تلك مكونات تخلخل إلى الحوادث تقارير من العديد أشارت وقد. العوامل البيئية
.عالية من مسافات

 توصيات أفضل الممارسات:

 الطويل السوطي الهوائي استخدام تجنب •

 الممتدة الهوائيات استخدام يمكن. أمكن كلما

 .بديل كحل

 ذات الموجة السوطي الهوائي استبدال يجب •

 .أعوام خمسة كل الزجاجية األلياف

 إجراءات التأمين وأدوات المعدات لكل •

 ألفضل وفقا المصممة الوقائية صيانتها

.الموردة الشركة الممارسات وتوصيات

ال  مسامير وصالت 0 عدد استخدام دائما يجب •
(U.أو ثالثة مثبتات كحد أدنى ) 

• تكون جمیع المسامیر من نوع 
المسامیر النافذة وال یجب استخدام 

 .(screw) مسمار العادى
 ووصالت المثبتات جميع تأمين يجري •

 .واالنحالل التخلخل لمنع (U) مسامير

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

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

أينما أمكن، يجب التأكد من أن جميع الحساسات موضوعة في أماكن معينة بحيث إنه في 

 ث جسم متساقط أقل ما يكون.حالة حدوث فشل ميكانيكي، يكون احتمالية حدو
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 البلوف/  الصمامات ومقابض إطارات

.اليدوية البلوف/  الصمامات ومقابض إطارات تأمين بعملية القصور مواضع من العديد لوِحظَ 

 توصيات أفضل الممارسات:

 اإلطارات تأمين يجري التخزين، خالل •

 لمنع مةالالز بالوسائل والمقابض

 .السقوط

سيجر  حلقات استخدام حال في •

 فحص عمليات تجري التأمين،/لإلغالق

 التآكل لمواضع رصدا ومعاينة متكررة

 .الميكانيكى الضرر أو/  و

يجب أن يتم تركيب وسيلة تأمين ثانوية  •

لغطاء/طبة وصالت اإلدخال/اإلخراج 

 (.21)أنظر صفحة 

 يجب أن يكون للبلف و مقبضه وسيلة تأمين •

 ثانوية مدمجة )مثل التيلة المشقوقة(.

 ىف المشقوقة والتيَّل الصواميل استخدام يجري •

 ومقابض اإلطارات على الصمام جذع

 يلوصوام المسامير ُتستخَدم الصمامات الثابتة

 حاالت فى المشقوقة التيل من بدال الغلق

 .الحجم كبيرة اإلطارات و المقابض

 ، متحركةال والمقابض اإلطارات استخدام عند •

 إغالقها أو قالووظ بمسمار تأمينها يجري

 .الصمام جذع عبر مشقوقة بتيلة

حين يكون ھناك قابلية ليد البلف أومكوناتها لتنحل أو ت خلع من دون قصد، يجب تركيب 

 كدليل إرشادي(.  81وسيلة تأمين ثانوية مالئمة. )أنظر صفحة 
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 بالسالسل عاملة صمامات/  بلوف

ضُتع أن ثانوية، تأمين وسيلة دون بالسالسل العاملة الصمامات شأن من  رة،كبي مخاطر إلى المشغلين رِّ

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

 المبادئ نأ غير بالسوق، المتاحة بالسالسل العاملة للصمامات المختلفة والتصاميم األنواع من العديد يوجد

 الحاالت معظم في تسري التي هي الصمامات تأمين عملية تحكم التي

.

توصيات أفضل الممارسات:

(ویتطلب ذلك وضع قیاسات سلیمة 
ومثبتة عن طریق وصالت المسامیر 

 . القالووظ)
 • یجب تثبیت وصلة التعلیق الدوارة 
(swivel device) لتركیب أدوات 

التأمین، في حال تعّذر ربط وایر التأمین 
بالھیكل المعدني عن طریق مجرى 

توجیھ الجنزیر أو بطریقة أخرى دون 
إضعاف الوظائف. وال تجري تلك 

المھمة إال بمعرفة الشخص المختص ذو 
الخبرة في عملیات تأمین المعدات على 

االرتفاعات. 
ث /  • یجب توفیر دلیل مستخدم ُمَحدَّ

توجیھات الصیانة عند تركیب وحدات 
جدیدة أو أدوات تأمین على معدات 

موجودة. 

• یجب تعلیق إطار الصمام بجذع الصمام 
بوصالت المسامیر القالووظ النافذة لإلغالق، 
كمثال صوامیل القلعة ذات التیَّل المشقوقة. • 
یجري تثبیت ترس الجنزیرعلى إطار الصمام 

الموجود بمشابك المزّو دة بوسیلة تأمین ثانویة. 
• إذا تم تثبیت مجرى توجیھ الجنزیر من خالل 

حلقة إغالقLocking ring ذات  
Clamping sleeve ، یجري استبدال ال 
Clamping sleeve بمسامیر وصوامیل 

الغلق أینما أمكن ذلك. یجب استخدام وصالت 
مسامیر غلق قالووظ النافذة على المشابك فیما 

یخص مجرى توجیھ الجنزیر ذات المشابك 
المنفصلة. 

• یجري تأمین الصمام بالھیكل المعدني عن 
طریق وایر تأمین أبعاده مضبوطة ووصالت 

قابلة للغلق.یوصى في العدید من الحاالت أن یتم 
تثبیت وایر التأمین بمجرى توجیھ الجنزیرعلى 

ترس الجنزیر للحفاظ على وظائفھ 
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 والبضائع الحموالت فحص

 الحاويات، مثل) الحامالت وتوزيع باستخدام تتعلق الخطرة الحوادث من العديد وقعت لقد 
 .)آخره إلى.. الصناديق،الخزانات

 توصيات أفضل الممارسات:

 المثبتة المعدات ذات توياالحا ُتفَحص •

. واألوناش والخزانات المضخات مثل

 من معدات تبرز آية ال بحيث إلخ،

 .اإلطار

يجب التأكد من خلو الحاوية من أي  •

سام مخلخلة. يتمالتأكد من خلو فتحات أج

للرافعة الشوكية من أي شئ وكذلك الرفع 

التأكد من عدم وجود أي شئ موضوع 

على الحاوية.) مثل األرضيات المفتوحة 

لبعض الوحدات كوحدة رص أسطوانات 

 الغاز(.

يجب التأكد من أن جميع جلب المواسير  •

 مربوطة بشكل صحيح.

يجب التأكد من تأمين الحمولة بشكل جيد  •

 لمنع هروب أي أجسام منها.

 وتوقيعه االعتماد مراجعة تتم ان يجب •

 .ومنها المواقع إلى النقل قبل

 صالحة، معتمدة، الرفع وايرات/أحبال تكون  •
 مجهزة الشواكل و ،أو فتل/تعقد اعوجاج دون

 .المشقوقة والتيَّل بالصواميل
يتم التأكد من حالة الحاوية، مقابض  •

الرفع،األبواب، المفصالت و األقفال مع 
 جود صدأ أو تلف.التأكد من عدم و

تأكد من خلو فتحات الصرف للحاويات يتم ال •
 من أي شئ.

يتم التأكد من أن جميع غطاءات الفتحات و  •
 األبواب مغلقة.

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

 التثبيت وسائل الربط، استخدام أحزمةب
 تتالمس أن يجب ال. (الصناديق) والشبكات
 بينما الحادة، الحواف مع الربط أحزمة
 نُتخزَّ  فيما. اإلمكان بقدر بالبطانة ُيستعان
  .باألسفل الثقيلة األجسام

 صمامات/  بفتحات مزودة الخزانات تكون •
 المعدات جميع تؤمن فيما. ومختومة مؤمنة
 (لخإ.. البوابات، األغطية، الشبكات،)المثبتة
 الوزن تخطي يجوز وال. المناسب النحو على

 .به المصرح



 اللوجستية، النشاطات على الحمولة لفحص بها الموصى الممارسات أفضل تطبيق يتم
 .البر إلى وعودتها المواقع بين نقلها أثناء وبخاصة

يتم اتباع البيانات واإلرشادات الموجودة على العالمات الموضوعة على الحمولة و أن 
 ضع مناسب.تكون في مو

من التفاصيل و االرشادات ھناك كتيب تابع لدروبس عن أفضل الممارسات  لمزيد

 لتحميل الحموالت.

السقوط محتملة لألجسام النمطية الهبوط مواضع

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

 واألسطح الوقائية الحواجز ، الرفع شوكة جيوب
 الحواجز ، الرفع شوكة جيوب المؤقتة الفتاتال إزالة

والحواجز،  الفتحات و الشبكية األرضيات .والسطح الوقائية
 .والمنافذ الغطاءات

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

أخرى أجسام
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ين كافة األسطوانات أثناء وجودھا في المخزن. حيث إن تلكيتم التأكد دائما من إحكام تأم
 .األغراض ثقيلة للغاية ويمكن سقوطها بسهولة

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

  . الممرات عن بعيدا و الحواجز ببجان

 تخزين األسطوانات

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

 .محكم غير تأميًنا

توصيات أفضل الممارسات:

لمخزنة بشكل مؤقت دخل األسطوانات ا •

تكون مؤمنة  حاويات متنقلة ال بدمن أن

بك ملحقة بسالسل،وايرات أو مشا

 بالحاوية.

 الدائمة التخزين مساند تجهيز يجب •

.تأمينية سالسل/  بدعائم

 األسطوانات تخزين عملية تمثل أن يجوز ال •

 .الطوارئ مخارج أو الممرات في عائقا

 ازالغ أسطوانات وتأمين تخزين يتم أن يجب •

 .امنة بطريقة

 أسطوانة تخزين عملية مخاطر تقييم يجب •

 .الغاز

 بشكل المخزنة الغاز أسطوانات تأمين يتم •

او واير. سلسلة بواسطة مؤقت
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قالووظ دعائم ذات إسطوانات تخزين مسند

بالسلسلة مؤمنا المؤقت التخزين يكون
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تقييمات وإجراء األرفف، على المخزنة األغراض تساقط احتماالت مراعاة الضروري من
  حرة باألرفف يتعلق فيما والمثبتات واالتزان التحميل حدود السالمة، على مستمرة
 التأمين وسائل تطبيق لضمان جيدا المثبتةو اإلسناد

تحموال أو أضرار لوجود تحسبا الثقيلة لألغراض التخزين أرفف أنظمة بفحص يوصى

.بلى أو زائدة

مساند و أرفف

 .األمان عنصر يضمن ال بشكل والمعدات المواد لتخزين مساند تصميم يتم ما عادةً 

:الممارسات أفضل توصيات

 التخزين وأماكن رفوف تصميم ييجر •
 عرضي بشكل المعدات تساقط يمنع بما
 .المستويات السفلية إلى

 فلأس فى وزنا األثقل المعدات تخزين يتم •
 .ممكنة نقطة

 يجب المنقولة، الوحدات إلى بالنسبة •
 وربطها تخزينال مساند/  مكان تأمين

حواف  بألواح صد األرفف وتجهيز
رفوف أو بوابات. يجب أن تكون 

الرفوف من النوع المغلق.

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

 .والتنظيف

 مداخل يعوق ال بما التخزين عمليات تتم •
 .الوحدة ومخارج

 عمليات يعوق ال بما المواد تخزين يجري •
.الطوارئ معدات دخول
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 الحظاتم

شكر لجميع أعضاء منظمة دروبس، باألخص مجموعة القائمين على ھذا الكتاب، نود أن نتوجه بال
 .لمساعدتهم القيمة من أجل إصدار ھذا المستند

دورات لمزيد من المعلومات أو التفاصيل عن منتجات دروبس، بما في ذلك عضوية، 

، يرجى زيارة دروبس وأفضل ممارسات تدريبية، حزمة العمل و جميع إرشادات

 أو االتصال بالفريق اإلداري لدروبس. موقعنا

 
 

 admin@dropsonline.org      البريد اإللكتروني:

 www.dropsonline.org             الموقع:

mailto:admin@dropsonline.org
http://www.dropsonline.org/
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