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  2003ني  تشرين الثا3      1-1-385 المرجع

  السالمة

  متطلبات السالمة والصحة

 وعمليات أقسام هذا المرجع متطلبات السالمة والصحة لجميع صفي .لغرضا. 1
  . األمريكيسالح المهندسين

سالح المهندسين ل  العامةقيادةالنطبق هذا المرجع على عناصر ي .قابلية التطبيق. 2
، والمراآز، لمناطقا الرئيسية، وقيادات األفرع و،)HQUSACE (األمريكي

اإلضافة إلى العقود الخاصة ب (FOA)  الميدانيةأقسام العمليات، وختبراتوالم
 ت البحريةآالقيادة الهندسية للمنش و)USACE (بسالح المهندسين األمريكي

)NAVFAC ENGCOM(. لمهام تتم التعرض المهنيتمتد قابلية التطبيق إلى و 
إنجاز هذه المهام بواسطة أفراد عسكريين أو تحت قيادة آبير المهندسين، سواء تم 

  .ينمدنين أو أفراد تابعين للمقاول

  .لمراجعا. 3

a .29 CFR 1910) دستور القوانين الفدرالية(  

b. 29 CFR 1926  

c .29 CFR 1960  

d .30 CFR 56  

e .EO 12196) األمر اإلداري(  

f. FAR 52.236-13) قانون التعاقد الفدرالي(  

g. DODI 6055.1 )تعليمات وزارة الدفاع(  

h. DODI 6055.3  

i. 5-40AR ) قوانين الجيش(  

j. AR 385-10  

k. 11-385AR   

  1996 أيلول 3الصادر في  EM 385-1-1المرجع رقم حل هذا المرجع محل ي
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  عام. 4

a . الصحة والسالمة التي مقاييسمتطلبات ول وتعتبر ملحًقابنود هذا المرجع تنفذ 
األمر و, CFR 29، 1926 CFR 29 ,1960 CFR 29 9101 الواردة في
 6055.1DODI  ,5-40AR , 10-385AR  ,-385AR, 12196 رقم اإلداري

الصحة المهنية و لسالمةل صارمة مقاييس النص على يتم وبينما.  385AR-40و 11
  . األآثر صرامةالمقاييس تطبيق ينبغي, القوانين واللوائحهذه المتطلبات ومن خالل 

b . على ما يليأعاله 2لتطبيق التي ذآرت في الفقرة لتشتمل قابلية المهمة ويجب أن :  

 قانونن  م13-52.236 رقم الفقرةعمال عقود اإلنشاءات الخاضعة لبنود  أ)1(
أحدث ب المقاولون يلتزمن أجب ي. لوقاية من الحوادثالمتعلقة با,  الفيدراليالتعاقد

الساري المفعول في ) ت المؤقتةيراي التغبما في ذلك( EM 385-1-1إصدار من 
 الرجوع إلى موقع السالمة الُمناقصينيجب على , بل تقديم العرضقو. الطلبتاريخ 
 ( يـــريكــن األمــيــدسـالح المهنــسل  العامةادةــقيلع لـــة التابــهنيـة المــوالصح

(HQUSACE لى اإلنترنتع ) انظر الفقرةc (هناك ن تكونل.  التغيراتآخرمتابعة ل 
أي متطلبات أخرى للسالمة ب لاللتزام منفصلة لاللتزام بهذه الفقرة أو مدفوعاتأي 

السابقة من هذا ) الطبعات( ستمر تطبيق بنود الطبعةي :الحظةم .العقدوالصحة بهذا 
  . العقدانتهاء لحين, السارية حالًياالمرجع على العقود 

جب أن ي. )M&T ( والمواد،الوقتو، اإلمدادو, لى الخدمة عجراءات التعاقدإ) 2(
التي  األنشطة ، وذلك فيما يختص بتلكهذا المرجع أحد متطلبات العقدب االلتزاميكون 
)  بالتنسيق مع متخصصي السالمة والصحةات االقتراحومقدم(الممثلون الفنيون ينصح 

  .بضرورة اتخاذ احتياطات خاصة بها

,  والتطوير،والبحث, اإلمداد,  بالخدمة الخاصةيةجراءات التعاقدباإل فيما يتعلق) 3(
والتصميم أو ,  بالمواقع النفايات اإلشعاعية السامة الخطرة مسائلالخاصة بالتحقيق في

  . أحد متطلبات العقد يعتبر االلتزام بهذا المرجع,أنشطة المعالجة

c . إلكترونية من هذا المرجع على الموقع الخاص بمكتب السالمة  تتوفر نسخ
، على ة المهنية التابع لسالح المهندسين بالجيش األمريكي على اإلنترنتوالصح

 :العنوان التالي
htm.soh_hqusace/soh/mil.army.usace.hq.www://http  وفي

 من هذا  تتوفرماآ .سالح المهندسينلمناقصات  اإللكترونية آراسات الشروط
 ي أقراص مضغوطة لدى موظف على نسخ مطبوعة وإصدارات مسجلةالمرجع

  .ينيالعقود المحل

بين يرات التي تحدث يالتغ(يتم نشر جميع التغييرات المؤقتة س .التغييرات .)1(
بهذا المرجع في الموقع الخاص بمكتب السالمة والصحة ) الطبعات القديمة والجديدة

سيصبح تاريخ نشر التغيير هو التاريخ الرسمي لسريان و. ترنتالمهنية على اإلن
  .سيصبح التاريخ الذي يتم النشر فيه التاريخ الرسمي للتغييرو .التغيير

للمتطلبات التي , جب تقديم تفسيرات بداخل سالح المهندسيني .لتفسيراتا. )2(
ا سيتم تطبيق آم. M الملحق المتضمنة فييشتمل عليها هذا المرجع وفقًا للعملية 
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كون موضوع المناقشة وربما ال ُتستخدم تي ت الة المحددالحالةالتفسيرات فقط على 
  .ظرف آخر يمكن تطبيقه على نظًرا ألنهآسابقة لتحديد معنى الُمتطلب 

 ,داخل سالح المهندسين,  بنود هذا المرجعإذا آان هناك اختالف مع .االختالفات .(3)
 مكتب السالمة والصحة المهنية التابع رئيس من ةتمدمعفينبغي الحصول على موافقة 

 ينبغي البرهنة علىو .)HQUSACE (للقيادة العامة لسالح المهندسين األمريكي
، آما  تحليل لمخاطر العملية مساو أو أآبر من خاللمستوى وقايةالتي توفر االختالفات 
 والصحة المهنية التابع  مكتب السالمةرئيسرسالها عبر القنوات إلى إ وينبغي توثيقها

على  Nيحتوي الملحق  .)HQUSACE(لقيادة العامة لسالح المهندسين األمريكي ل
  .  مع بنود هذا المرجععملية طلب االختالفإجراءات 

d .فيربما تكون بعض المتطلبات الفنية بهذا المرجع غير دائمة التطبيق . االستثناءات 
قوانين أو الو, ممارساتوالظروف ال اربتض العالمية بسبب المشروعات واألعمال

يمكن , ي مثل هذه الحاالتف. المعداتالتجهيزات وأو لعدم توفر المحلية، لوائح ال
لتحقيق ,  هذا المرجعمعدات أو أجهزة أخرى غير المنصوص عليها في استخدام

  الموثق لتقديم الدليلمخاطريجب عمل تحليل , ذلكفي حالة حدوث و .الحماية المطلوبة
  . البديلة أو المعداتعلى أن الوقاية المطلوبة سيتم تحقيقها من خالل الوسائل

e. ما ,  طبعات لهايجب استخدام أحدث, ند اإلشارة إلى اإلصدارات في هذا المرجعع
  .ترد توجيهات بغير ذلكلم 

f. شير الكلمات التي تحتها خط إلى أن هذا النص جديد أو به تغييرت.  

g.  بهذا المرجع إال من خالل مكتب السالمة  أي أجزاء أو فصولبإلحاقال ُيسمح 
 .)HQUSACE(لقيادة العامة لسالح المهندسين األمريكي ل  التابعوالصحة المهنية

سالح المهندسين بالجيش األمريكي بوضع إجراءات ل الهيئات التابعة  تقومويجوز أن
 ال يجوز لها ولكن,  المرجعتنفيذ البنود التي يحتوي عليها هذا ل(SOPs) قياسيةعمل 
 القيادة العامة لسالح الحصول على موافقة معتمدة من المتطلبات الجديدة دون تفعيل

تطلبات العقد على متطلبات السالمة والصحة التي تم م ن تشتمللو .المهندسين األمريكي
وضعها داخليًا دون اعتماد من القيادة العامة لسالح المهندسين األمريكي 

)HQUSACE(. ي  ف 01525 -المرجع الموحد للمنشآت وف تستخدم مواصفات س
 الوقاية من فقرةن  مFAR 52.236-13بنود بموجب  ،جميع أعمال عقود اإلنشاءات

  .الحوادث

  

  :نيابة عن القائد

  )JOSEPH SCHROEDEL(جوزيف شرويدل 

  سالح المهندسين, آولونيل

  رئيس األرآان
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 1سم قال

 إدارة البرنامج .1
01.A. امع 

01.A.01 تعليمات بالعمل في بيئة أو تحت يعطى ينبغي أن ُيطلب من أي شخص أو ال 
  .و صحتهاأة على صحته ظروف غير آمنة أو خطر

01.A.02 برنامج إلجراءات استمرارجب أن يكون صاحب العمل مسؤوًال عن بدء وي 
 يتوافق مع متطلبات الصحة والسالمة الخاصة بسالح المهندسين ،السالمة والصحة

 . (USACE)األمريكي

01.A.03 االلتزام بمتطلبات السالمة والصحة المهنية يعد آل عامل مسؤوًال عن 
 الصحة والسالمة المنصوص عليها، تجهيزات ومعدات ارتداء  عنوآذلك, لمعمول بهاا

 والعمل تفاديها التي يمكن الحوادث ، وتجنب غير اآلمنةالعمليات/واإلبالغ عن الظروف
 . آمنبأسلوب

01.A.04 الخاصة بالصحة لبطاقات واالعالماتيجب توصيل البرامج والوثائق و 
 .يفهمونهالموظفين بلغة والسالمة إلى العمال وا

01.A.05 ال يتحدثون اللغة عمال وموظفين بالمواقع التي بها يتواجد دائًما يجب أن 
 في ستخدمةالم) اللغات( اللغةب يجيد التحدثاإلنجليزية شخص يتحدث لغتين، على أن 

 .الموقع واللغة اإلنجليزية بطالقة ليعمل آمترجم بالموقع

01.A.06 ول بوضع إشارة الصحة والسالمة والمحافظة عليها ن يقوم المقا أجبي
 في األماآن التي يرتادها العمال والموظفين بشكل للنشرات واإلعالناتوآذلك لوحة 

على أن تكون واضحة , النشرات واإلعالنات باستمرارما يجب تحديث لوحة آ .متكرر
 العوامل الجوية نمالرؤية للعمال والموظفين المتواجدين بموقع العمل؛ ويجب حمايتها 

يجب أن تحتوي على األقل على معلومات الصحة و.  بها بطريقة غير مصرحاإلزالةأو 
 :والسالمة التالية

 منشأة لتوفير الرعاية في حاالت توضح الطريق إلى أقربخريطة ) 1(
  .الطوارئ

  .أرقام تليفونات الطوارئ )2(
   )APP (أحدث نسخة من خطة الوقاية من الحوادث) 3(
  .مخاطر العملية) تحليالت(نسخة حديثة من تحليل )4(
   300A رقم )OSHA( نموذج إدارة السالمة والصحة المهنية) 5(
  .سجل تتبع ألوجه القصور بإجراءات السالمة والصحة المهنية) 6(
  .لصحة والسالمةالترويجية لملصقات ال) 7(
  .آخر إصابة عمل نتج عنها ضياع الوقت اريخ ت) 8(
 إدارة السالمة والصحة المهنيةب الخاص السالمة والصحةملصق ) 9(

)OSHA(. 
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01.A.07 ويجب أن يتأآد مديرو المشروع  )PMs( التابعين لسالح المهندسين 
لسالمة والصحة المهنية، طبقًا للوثيقة ل من أنه قد تم وضع خطة )USACE(األمريكي 

جع العمل الخاص بسالح المرجعية للسالمة والصحة المهنية التي يشتمل عليها مر
مشروع ألي  إدارية في آل خطة والتأآد من إدماجها, )USACE(المهندسين األمريكي 

(PMP).  
 

01.A.08  المشاريع  سوف تقوم فرق تسليم(PDTs) التابعة لسالح المهندسين 
بتطوير خطة السالمة والصحة لدمجها في خطة إدارة المشروع  )USACE(األمريكي 
(PMP)مع متطلبات الصحيح التعاملمسؤولة عن ضمان كون هذه الفرق ، آما ست 

  . طوال دورة حياة آل مشروع بشكل سليمالسالمة والصحة المهنية وتنفيذها

 

01.A.09 سالح المهندسين األمريكي  فيما يتعلق بعمليات)USACE( حيث ينشغل 
 لسالمة والصحةلخطة  وضعجب ياإلدارية التقليدية؛ / بغير الوظائف المكتبيةالموظفون

 28 نظر قسما > . عند الضرورةا وتحديثهتطبيقهاو, خاصة بهذا المشروع تحديًدا
 . اإلشعاعيةالخاص باألعمال المتعلقة بالمواد الخطرة والسامة والنفايات

a. ؛مصادر الترويح على العمليات والصيانة؛ إدارة األعمال والعمليات تشتمل هذه 
 والتفتيش ؛ المسح، )، التصميمات والمعالجاتالمسوح(ا اإلحياء البيئي المنفذ داخلًي

؛ النقل؛ البحث والتطوير؛  والمستودعاتواالختبار؛ إدارة اإلنشاء؛ التخزين
  المختصة ومكتب السالمة والصحة المهنيةةوعمليات أخرى عندما توافق السلط

 .لحوادثا وقوع الوقاية من على االستفادة من هذا البرنامج في التابع للقيادة

b. القابلة للتطبيقعناصر  على اللسالمة والصحة لالمشروع خطةترآز ن  أيجب 
السالمة مكتب  متطلبات برنامج ، منA الملحق من ضمن العناصر التي يحتويها

 .)USACE( سالح المهندسين األمريكيلوالصحة المهنية التابع 

01.A.10  المهنيجب إعداد تحليل لمخاطر (PHA) المدير وثيقه من قبل وتحديثه وت
حسبما  )USACE( ن مواقع سالح المهندسين األمريكيم   أي موقع المسؤول على
 يمكن استخدام تحليل عام لمخاطرو .العملية بمهام هذه المهنة أوالمرتبطة  تمليه المخاطر

إدارية متكررة حيث تكون / تقوم بمهام مكتبيةالموظفينمجموعات من  ل)PHA(المهن 
الراحة وسهولة االستعمال، ( متعلقة بمسائل مثل المسائل اإلرجونومية األساسيةالمخاطر 

حمل ورفع األشياء و  واإلضاءة،،)آالوضع الصحي السليم للجلوس والكتابة وما شابه
 .داخل المنشآت الهواء ونوعيةالخفيفة، 

a. مكتب السالمة  وتوجيهات نصائحبناًءا على ،جب أن تحدد السلطة المعنيةي 
 .و مسئوليتهاأ من خالل نطاق مسئوليته مهنة الحاجة لتحليل آل ،الصحة المهنيةو

b . من  معينة، بمهنةأثناء وضع تحليل المخاطر الخاص , اإلداريونيجب أن يستفيد
مكتب ه المهنة، وآذا من خبرات وتجارب  وخبرتهم في هذ والموظفينمعرفة العمال

 .السالمة والصحة المهنية



EM 385-1-1 
2003 شرين الثاني ت  3 

 17

c .ًُالمهن  تحليل مخاطر في الجزء األساسي من  التاليطبع البيانيجب أن ي
)PHA ( المدير المسؤولويتم التوقيع عليه من قبل. 

، 01 الفقرات حسب التقييم المطلوب للمخاطر بمثابة محتويات هذه الوثيقة تعّد"
مرجع متطلبات السالمة والصحة لسالح و EM 385-1-1  من06، و05و

شملهم هذا التحليل يد تم إخطار العمال والموظفين الذين وق .المهندسين األمريكي
قد تلقوا آما أنهم  .بالمخاطر التي يمكن أن تواجههم واآلثار الضارة لهذه المخاطر

 الشخصية التجهيزات والمعدات الواقيةتدريبا آافيا يتعلق بشكل خاص بالمخاطر و
وقد . ورة آمنة وصحية بصالمكلفين بهامهام العمل ل تنفيذهمالتي تستخدم لضمان 

التجهيزات  السالمة والصحة وتجهيزات ومعداتتجاوبًا مع فهًما وأظهروا 
مستخدمة حيث تم تبصيرهم بالمحاذير  ال)PPE ( الشخصيةوالمعدات الواقية

، العمر االفتراضي الدقيق الستخدامها بشكل نافع، ووأوجه القصور في استخدامها
 الشخصية وارتدائها لتجهيزات والمعدات الواقيةا لبسها وخلعها وآذلك ضبط يةوآيف

. ترتيبها في المستودعاتوآيفية العناية الصحيحة بفحصها، وصيانتها، وتخزينها، و
 )الموظفين(الموظف /)العمال( العامل) أسماء( بهذا التحليل اسمأو مدمج لحق م

، وتواريخ يهالذي تم تلقالذين سيقومون بالعمل الذي يغطيه هذا التحليل، والتدريب 
 .تم التدّرب عليه التدريب، والموضوع الذي اهذ

  _____________________________ التوقيع

  "_________________ التاريخ

01.A.11 ستتم مراجعة خطة الوقاية من الحوادث التنفيذقع اموب بداية العملبل ق ،
(APP) لخاصة بموقع  خطة السالمة والصحة اعلى أن تشمل الملحقات المناسبة مثل
ن قبل المقاول الرئيسي والتي تخص العمل والمخاطر الموجودة  م  - )SSHP (العمل
ستتم الموافقة آما , هذا المرجعالتنفيذ الَحرِفّي الدقيق للمتطلبات التي يفرضها  و،بالعقد

  بوضع  أن يقوم المقاولجبيو ).GDA(عليها من قبل السلطة الحكومية المختصة 
 في الملحق نصوص عليهالصيغ الموفق ا تقديمهاو) APPs (اية من الحوادثخطط الوق

A العناصر الفرعية  /جميع العناصرل بالتعرضيجب أن يقوم المقاول و .من هذا المرجع
بنفس الترتيب التي توجد عليه في  وAالتي يحتوي عليها الموجز الموجود في الملحق 

سيقوم المقاول بذآره , منطبقعنصرا غير ذا آان هناك بطبيعة العمل إ .هذا المرجع
  Aالملحق  نظرا >. العنصر الفرعي/  هذا العنصرانطباقوتقديم تبرير عن سبب عدم 

a. مندوب و مختصشخص  سيقومو مؤهلين موظفين الخطة من قبل يجب وضع
جب أن يكون ي .من فريق إدارة المشروع التابع للمقاول الرئيسي بالتوقيع عليها

 .المختصلشخص الخاصة بهذا اؤوًال عن توثيق أوراق االعتماد المقاول مس

b. وستشتمل على  المسند إليه التعاقد ستكون خطة المقاول خاصة بالعملأثناءي ف 
 التي يجب على المقاول اتخاذها التدابيراألعمال التي يقوم المقاول من الباطن بها و

أو المعدات التي يقوم للسيطرة على المخاطر المصاحبة للمواد، والخدمات، 
   .الموردون بتوفيرها
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01.A.12  التفتيشعمليات. 

a. يقوم بها الفحص الدوري والتي خطة الوقاية من الحوادث عمليات توفر يجب أن 
على سالمة مواقع العمل والمواد والمعدات لضمان التوافق مع , مختصونأشخاص 

 .الخطة ومع هذا المرجع

b. لفقرة الفرعية اإلضافة إلى متطلبات ابa. ,مراقبة فريق ومهندسيجب على ي 
 السالمة والصحة  عناصرالجودة التابعين للمقاول إجراء عمليات تفتيش على

 آجزء من مسئولياتهم الخاصة - يوميًا في سجالت مراقبة الجودة توثيقهاالمهنية و
 .بمراقبة الجودة

c . لقصور، ومطالب  اجميع أوجه التفتيش والفحصيجب أن تسجل في تقارير
الجدول الزمني، و، وآذا اإلجراءات، التي تم الوقوف عليهاالسالمة والصحة 

 المتابعةيجب تنفيذ عمليات آما :  هذه القصورالمسؤولية تجاه معالجة أوجهو
 . بطريقة مشابهةتوثيقهاو, تم الوقوف عليهلضمان تصحيح أي قصور 

d.السالمة والصحة متطلباتالقصور ووضع نظام لتتبع   يجب على المقاول 
 بسرد ومراقبة حالة مناطق القصور هذا النظام سيكون مسؤوًال عن القيام. المهنية

يتم س . لها من خالل وضع ترتيب زمني،في إجراءات السالمة والصحة المهنية
 الخاصة النشرات واإلعالنات على لوحة حاالت القصور التي تم رصدها نشر

 : التاليةللبيانات آما يجب أن تعرض القائمةا؛  يومًيبسالمة المشروع؛ وتحديثها

  . القصورالكشف علىتاريخ   )1(
  .وصف القصور  )2(
   . القصورتصحيح عن المسؤولاسم الشخص   )3(
  .للتصحيحالتاريخ المقرر   )4(
  .النتهاء التصحيحالتاريخ الفعلي   )5(

e.  الحكومية المختصة السلطة إخطار المقاول يجب على )GDA( بإجراء  فوًرا
و أ) OSHA ( السالمة والصحة المهنيةةإدارعمليات التفتيش والفحص الخاصة ب

 .التفتيش بفرصة مرافقة المقاول أثناء  لمندوبها والسماح،خرى أبأي وآالة تنظيمية
 )).GDA( الحكومية المختصة السلطة لعدم تواجد ممثل التفتيش تأخيرولن يتم (
 أو تقارير قام مشاهداتنسخة من أي ب وب الحكومةتزويد مندجب على المقاول يو

المشاهدة  متخذ حيالأي إجراء تقويمي ، باإلضافة إلى المفتش بإصدارها
  ).التقارير(أو التقرير )المشاهدات(
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01.A.13  لم يتم التعرض له في  ا من العمل تضمن نوًعتل عملية آقبل البدء في
 تحليل يجب إعداد أو مقاول من الباطن جديد مشاريع سابقة، أو عند حضور طاقم جديد

األعمال   بتنفيذالذين يقومون) لمقاولينا(بواسطة المقاول (AHA)لمخاطر العملية
  لمخطط التحليل 1 -1شكل النظر ا> . والعمليات

  

a.مخاطر العمل تالتحلي  سُتبيِّن )AHA( الوقوف تم إنجازاها وسيلتي  االعمليات
اتخاذها للتخلص التدابير الواجب  المتوقعة، والمعينةخاطر ا لعمل، والم ل تسلسعلى

يم يذه العملية لتق هيستعمل المقاول س.خطر لمستوى مقبولمصدر  آل تقليلمن أو 
 .بالمشروع المرتبطمستوى الخطر 

b.لحكومةا سلطةن قبل  مالعمليةن يبدأ العمل حتى يتم قبول تحليل المخاطر  ل 
، األطراف المشترآة في العمل أو العمليةته مع آل  على أن يتم مناقش،لمختصةا

  المباشرينمن الباطن، ومندوبي الحكومة) المقاولون( بمن فيهم المقاول، والمقاول
 .  من مراحل التفتيش في االجتماعات التمهيدية واألولية،بالموقع

c . ألداء عمل أو المؤهلين والمطلوبين /المختصين) األشخاص( أسماء الشخص
 وتجهيز معدات الوقاية السقاالت،وتجهيز ونصب ، أعمال الحفر, مثل[ة خاصة مهم

  محددة بواسطة إدارة السالمة والصحة المهنية أخرى وعمليات،من السقوط
)OSHA[(  ،وتضمينها في تحليل مخاطر العمليةتحديدهاسيتم وهذا المرجع  
)AHA(. بالتحليلامؤهالتهم مرفًق/تهماويجب أن يكون المرجع على آفاء . 

d. ستتم مراجعة تحليل مخاطر العملية) AHA( باستمرار وتعديله إن لزم األمر 
 . الظروف أو العمليات المتغيرة بالموقعللتعامل مع
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01.A.14 يجب إعداد تحليل مخاطر العملية(AHA)  لسالح تابعةوتوثيقه لكل عملية 
بصفة و .بالعملية بطةالمرتالمخاطر  حسبما تمليه) USACE (المهندسين األمريكي

 .التنفيذية لجميع العمليات )AHA( يجب إعداد تحليالت مخاطر العمليةعامة 

a .مكتب السالمة  وإرشاداتمن خالل العمل بنصائح,  المختصةالسلطةجب على ي 
دخل في نطاق تتحديد الحاجة إلى عمل تحليل لكل عملية , والصحة المهنية

 .مسؤوليتها

b .من  أن يستفيدوا المسؤولين من جهة، يجب على ملية معينةع تحليل لخالل عمل
خبرات وتجارب العاملين في هذه العملية وآذلك من توصيات مكتب السالمة 

 .والصحة المهنية في هذا الصدد من جهة أخرى

c . هذه العملية بتقييم الخطر المرتبط بالمشروع تقوم الحكومة من خالل استخدام
  .والسيطرة عليه

01.A.15 ُيطلب من المقاول إعداد يجوز أنضمان االلتزام بما جاء في هذا المرجع، ل 
 وقد يتم النص على هذه البنود التي ُتقدم.بنود خاصة للسالمة والصحة المهنية لمراجعتها

من خالل هذا المرجع أو ربما يتم تحديدها في العقد أو من قبل ممثل مسؤول 
 ذات الصلة بالسالمة والصحة المهنية المقدمة لبنود اجب آتابة آلي .(COR)التعاقد

 ).GDA( الحكومية المختصة السلطة ويقوم المقاول بتقديمها إلى ،باللغة اإلنجليزية

01.A.16ممثلها المختص بوقف العمل / التعاقد أو ممثلهمسؤولة/مسؤولممثل ل  يجوز
 ابة خطيرة أوإصبخطر وشيك ل أحد العمال معرضذا آان هناك اعتقاد بأن  إفي الحال
  FAR Clause 52.236-13(d)الفقرة نظرا . حياته أن يفقداحتمال

01.A.17 في موقع  شخص مؤهل ومختصجب على المقاول أن يقوم بتوظيف ي ،
حسب ما يتم االتفاق عليه في التعاقد، وقد  ( الحوادثالوقاية منإلدارة برنامج , العمل

جب يو .)ء من أعماله أو آعمل رئيسي لهيكون مسؤوًال عن برنامج إدارة الوقاية آجز
أن يكون قد أتم دورة مدتها عشر ساعات على األقل عن , )األشخاص(على الشخص

أو ) OSHA ( إدارة السالمة والصحة المهنيةالسالمة في مواقع اإلنشاءات التي تنظمها
 خالل ،)USACE ( سالح المهندسين األمريكيمن الدورات المعتمدة لدىما يوازيها 

 في الخدمة طول الوقت أثناء أداء هذا الموظفيجب أن يكون و, األخيرةالسنوات الثالث 
آما يجب أن يكون مسؤوُال عن تنفيذ وتطبيق برنامج السالمة والصحة التابع , العمل

جب أن يكون ي ). الكفاءة  مستوىمعيار اختيارل UFGS-01525انظر(للمقاول 
، عن ضمان تنفيذ متطلبات السالمة والصحة؛ مسؤوُال، على األقل) األشخاص(الشخص

 تقارير إدارية خاصة بالسالمة والصحة، وآتابة يومية؛ عمليات تفتيشإجراء و
إجراء والسالمة وحضورها؛ وإيجازات عقد اجتماعات ووما إلى ذلك؛ , وسجالت

وحضور اجتماعات المراقبة التمهيدية ؛  المؤسفة التي تقعالتحقيقات الخاصة بالحوادث
 نظام تتبع ومتابعةحضور مؤتمر ما قبل اإلنشاء الخاص بإجراءات السالمة؛ و؛ واألولية

 )APPs (القصور في إجراءات السالمة والصحة؛ وتنفيذ برامج الوقاية من ا لحوادث
 .لمقبولة ا)AHAs (العمليةتحليالت مخاطر و

01.A.18الباطن ن ممقاول اللرئيسي مسؤوًال عن ضمان التزام  اعتبر المقاول ي
 .بمتطلبات السالمة والصحة المهنية
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01.B لتعليم والتدريب ا 

01.B.01  المطلوبة في هذا التدريباتمؤهل جميع ) أشخاص( شخص يجرييجب أن 
  .المرجع

01.B.02  عن إجراءات السالمة  تعليميةجب تزويد العمال والموظفين بمقدمةي 
 على إجراءات السالمة والصحة تدريبهم واالستمرار في ، البدء في العملُقبيلوالصحة 

 ية الخاصة بتوعيةتعليمالمواد اليتم توثيق س. لتمكينهم من القيام بعملهم بصورة آمنة
  .االسم، والمحتوى والتاريخ،ب  وتصنيفهاةآتاًب العمال والموظفين

01.B.03 يجب أن يستند التعليم والتدريب إلى برنامج الصحة والسالمة الخاص 
آما يجب أن يحتوي، , حسب المالءمة وقابلية التطبيق, أو الوآالة الحكوميةبالمقاول 

 :على سبيل المثال ال الحصر، على

a . متطلبات ومسؤوليات الوقاية من الحوادث والحفاظ على بيئة عمل آمنة
  وصحية؛ 

b. والبنود ذات الصلة لسالمة والصحة  والتدابير الخاصة با العامةالقوانين واللوائح
  المرجع؛هذافي 

c.  إعداد تقارير عن آل الحوادث؛ب والمسؤول األعلى المتعلقةمسؤوليات الموظف 

d .عند الطوارئ واالستجابة بالمنشآت الطبية واإلجراءات  التدابير االحتياطية
  ؛  الطارئة على العالج الطبي أو المساعدة الطبيةللحصول

e. ؛ و غير اآلمنةساتجراءات اإلبالغ عن وتصحيح الظروف أو الممارإ 

f .التخلص من هذه المخاطر، مشتملة على/لسيطرةا وسائلمخاطر الوظيفة و 
 .المهنأو تحليالت مخاطر / وتحليالت مخاطر العملية

g. المرجع آما هو مطلوب في هذا تدريب ُمعيَّن. 

01.B.04 ل الزائرين لمواقع سالح المهندسين األمريكي  آUSACE)( التابعين 
يجب من خالل شخص مؤهل  ،التي تحتوي على ظروف خطرةو, و المقاولللحكومة أ

 يوجز لهم المخاطر المتوقع حدوثها بالموقع وضوابط السالمة والصحة المطلوبة أن 
يقوم الشخص سو ).، الخوتجهيزات حماية األقدام الخوذات الصلبة، مثل ضرورة ارتداء(

 الذين يدخلون الموقع تتوفر لهم  أن جميع الزائرينمنالمسؤول عن الموقع بالتأآد 
 الواقية المناسبة بالتجهيزات والمعداتالحماية بشكل مناسب ويرتدون أو تم تزويدهم 

(PPE). التجهيزات جب على األفراد المتواجدين بالموقع أن يحتفظوا بمخزون من ي
 ةالتجهيزات الواقيلخوذات الصلبة، ا(  الواقية الشخصية المتعارف عليها والمعدات
يقوم س .يقوم الزائرون باستخدامهال )عاآسة، الخال اتصديريال، األذن، سدادات للعيون

يتم حفظ سجل سآما  .جميع الزائرين أثناء تواجدهم بالموقعل مرافقمدير الموقع بتوفير 
 . بالموقعالزوار لتوقيعات
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01.B.05 ة،  اجتماعات إجراءات السالمة الستعراض العمليات السابقيجب أن ُتعقد
 الجوانب ذات العالقةاستعراض و، التغيير في العملياتلعمليات جديدة أو لوالتخطيط 

وضع إجراءات للعمل اآلمن و، )حسب آل عملية(العملية الخاصة بتحليالت مخاطر 
للتعامل مع المخاطر المتوقعة، وتوفير التدريب الخاص بإجراءات السالمة والصحة 

 .على اجتيازهوالحافز 

a .في موقع المسؤولين الشهر لجميع  في االجتماعات مرة واحدة على األقليتم عقد 
 آما .من قبل المسؤولين لكل العاملين ومرة واحدة على األقل في األسبوع ،المشروع

 في الشهر لكل العمال  على األقليجب عقد اجتماع موسع لسالمة المهنة مرة واحدة
 . في موقع المشروعوظفينومالحظي العمال والموالموظفين، واإلداريين 

b . ،الحضور، ويجب توثيق االجتماعات، على أن تشتمل على التاريخ
 عقدواالذين ) األشخاص( أسماء الشخصوالموضوعات التي تمت مناقشتها، و

 . المختصة عند الطلبالسلطةيجب حفظ التوثيق وتقديم نسخ منه إلى  .االجتماع

c. له بالحضورالسماحا وجتماع مقدًمميعاد اال بتم إبالغ ُممثل الحكومةي  

01.B.06 29ـالخطر طبقا لللتعريف بمصادر جب تنفيذ برنامج ي CFR 
  .1926.59 أو 1910.1200

a. المكتوب، على األقل، ما يلي مصادر الخطرب التعريفرنامج بجب أن يتناول ي: 
اتجة الن, السالمة والصحةالمحتملة على على أن يشتمل على التأثيرات ( لتدريبا

 الكيماويةوجرد حديث للمواد ,  وبطاقات تعريفيةووضع ملصقات, )عن التعرض
  الخاصةسالمةال أوراق بيانات ومكانالخطرة الموجودة بالموقع، 

 .هااستخدام و)MSDSs(الموادب

b. المواد الخطرة إلى موقع العمل، يتم إخطار جميع العمال عند وصولو 
مواد بالمعلومات الموجودة في أوراق بيانات والموظفين المحتمل تعرضهم لهذه ال

 .حول محاذير التعامل مع هذه الموادالمواد الخاصة بسالمة ال

c.المواد ب  الخاصةسالمةالتم حفظ نسخة من أوراق بيانات  ي)MSDS(  آل حول
 المختصة السلطة ويتم تقديمها إلى ،مادة خطرة تستخدم في المشروع أثناء الجرد

ن أجل أغراض مو .لموظفين المحتمل تعرضهم لهذه الموادوإتاحتها لجميع ا
الجرد على قائمة  في عنصر مدرجاالستجابة للطوارئ، يجب أن يشتمل آل 

التي ستكون ) لتر، آيلوجرام، جالون، رطل, على سبيل المثال(الكميات التقريبية 
لتوضيح باإلضافة إلى ذلك، يتم إلحاق خريطة للموقع بالجرد و .بالموقع في أي وقت

تم تحديث الجرد وخريطة الموقع بشكل ي .أماآن تخزين المواد التي تم جردها
جب دمج الجرد وخريطة ي  > .مستمر حسبما تقتضي الضرورة لضمان الدقة

  B.06.01الموقع بمتطلبات هذا القسم والفقرة

01.B.07 الطوارئحاالت ومواقف . 

a .حاالت  عامل األمثل مععلى التجب على صاحب العمل أن يقدم التدريب ي
 . أو استخدام معدات المشروعالعمليات تأدية أثناءمواقف الطوارئ التي ربما تنشأ و
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b. وأجب على آل األشخاص الذين تتوفر لهم فرصة استخدام معدات اإلنقاذ ي 
 المعدات، وأن يكونوا  هذهالطوارئ أو اإلسعاف أن يكونوا على دراية بموقع

، وأن محاذير استخدامها ومعرفة قدراتها ولهاالصحيح مدربين على االستخدام 
 .يكونوا مؤهلين طبيا الستخدامها

01.C للموظفين والعماللمؤهالت البدنية ا 

01.C.01  المهام بدنيا وطبيا ونفسيًا ألداء مؤهلين  آل األشخاص أن يكونيجب
العتبار عند هناك بعض العوامل التي يجب أن تؤخذ في او . التي ُتوآل إليهمواألعمال

 . وحدة السمع والبصر وحسن التنسيق،الرشاقة،والتحمل، وإسناد المهام مثل القوة، 

01.C.02 وقت أثناء تأدية الخدمة المواد  أي في والموظفين العماليجب أال يتناول 
 أو,  حالة العقللها تأثير علىالمسكرات، أو أي مواد مشابهة والمخدرات، والكحولية، 

 تحت الذين ُيكتشف أنهم واقعين  والموظفينيتم طرد العمال. ت تأثيرها الوقوع تححتى
 ينبغي على  آما.فورًا من موقع العمل, تأثير هذه المواد أو الذين توجد بحوزتهم

المقاولين تنفيذ متطلبات إخالء أماآن العمل من المخدرات آما هو منصوص عليه في 
 .ث آجزء من خطتهم للوقاية من الحوادAالملحق 

 A قانظر الملح >

01.C.03 العالماتجب أن يكون لدى مشغلي أي معدة أو مرآبة القدرة على قراءة ي 
 . وتعليمات التشغيل المستخدمةاإلشاراتوفهمها، وآذلك 

01.C.04 العمل خارج الحدود التاليةب السماح للمشغلين يجب أال يتم.  

a. السحب حبالشاء المتحرآة ومعدات اإلنوجب أال ُيسمح لمشغلي معدات الرفع، ي 
بما في ذلك فترة العمل في مهنة , ساعة  24 آل ساعة 12أن تتجاوز فترة خدمتهم 

  . فترة راحة مدتها ثمان ساعات متواصلة أن يحصلوا علىأخرى، بدون

b. ال ينبغي أن يقوم ُمشغلي المعدات األخرى والمرآبات ذات المحرآات، بتشغيل 
 ساعة بدون 24 ساعات خالل أي 10متواصلة تزيد عن المعدة أو المرآبة لفترة 

؛ وال يجب السماح  متواصلة ثمان ساعات لمدةفترة راحة متواصلة تكون على األقل
بتشغيل أي معدة أو أي مرآبة ذات محرك بعد العمل لمدة , أثناء الخدمة, ألي عامل
مان ساعة بدون فترة راحة متواصلة مدتها ث24 ساعة خالل أي 12 تزيد عن 
 المختصة السلطةتطلب التغيير في هذه المتطلبات موافقة موثقة من ي > .ساعات

   التابع للقيادةوإخطار مكتب السالمة والصحة المهنية

01.C.05 الهواء المضغوطأماآن   وموظفيمالع 

a. ينبغي السماح ألي شخص بالدخول إلى محيٍط به هواء مضغوط حتى يتم ال 
ا لالشتراك في مثل هذا لتأآد من أنه مؤهل بدنًيل ،معتمدفحصه من قبل طبيب 

 .العمل
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b. ينبغي أن يستأنف أي شخص يعمل في محيط به هواء مضغوط ومتغيب عن ال 
العمل لعشرة أيام أو أآثر، أو متغيب بسبب مرض أو إصابة، العمل حتى يعاد 

هواء لتأآد من آونه مؤهل بدنيا للعمل في محيط الل، معتمدفحصه بواسطة طبيب 
 .المضغوط

c. عد قيام شخص بالعمل في محيط به هواء مضغوط لفترة متواصلة قام طبيب ب
بتحديدها، لكنها ال تتعدى سنة واحدة، يجب إعادة فحص ذلك الشخص من قبل 

طبيب لتحديد ما إذا آان هذا الشخص ال يزال مؤهال بدنيا للمشارآة في العمل في 
 .محيط به هواء مضغوط

d. المتطلبات األخرى للعمل في محيط به هواء مضغوط آما هو تكون جميعس 
 . الفنية للعقدالبنود في منصوص عليها

01.D إلبالغ عن الحدث وحفظ السجالتا 

01.D.01 لعملية أو عارضيتم التحقيق في جميع الحوادث التي تحدث بشكل س 
ا آما هو واإلبالغ عنها، وتحليله,  هذا المرجع بنودطبق عليهاتمشروع أو منشاة 

 .كومةحلل السلطة المختصةمنصوص عليه من قبل 

a. المباشر المسؤولقع على العمال والموظفين مسؤولية إبالغ صاحب العمل أو ت 
 .بجميع اإلصابات أو األمراض التي تخص المهنة بأسرع ما يمكن, عليهم

b. الغ عتبر أصحاب العمل وإداريي العمال والموظفين المباشرين مسؤولين عن إبي
 . من حدوثهاساعة  24في غضون  المختصة بكل اإلصابات السلطة

c. االمتناع عن قبول تقرير باإلصابة من أي من مسؤول ينبغي على أي ال 
 .مرؤوسيه

01.D.02 بأي حادث له أي من النتائج ا، الحكومة المختصة فوًرسلطةنبغي إبالغ ي 
ة في هذه الحوادث من أجل تحديد يتم إجراء تحقيقات متعمقسو :التالي ذآرهاالخطيرة 

 الحكومة سلطةجب على ي .جميع األسباب واقتراح التدابير الالزمة للسيطرة على الخطر
رة يالمختصة إبالغ مكتب السالمة والصحة المهنية على الفور بجميع الحوادث الخط
 .ومتابعة ذلك بتقديم تقارير رسمية عن الحادث آما هو منصوص عليه في القانون

 إدارة السالمة والصحة المهنية عند إصابة إخطارقع على المقاولين مسؤولية ت >
 . بإصابات بالغة الخطورةعمالهم أو موظفيهمواحد أو أآثر من 

a. ،إصابة قاتلة 

b. ،إصابة بعجز آلي دائم 

c. ائم دزئيجصابة بعجز إ، 

d. أشخاص أو أآثر إلى المستشفىثالثةقل ن .  
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e. اللوائح الحديثة لإلبالغ عن  القوانين وات بالحجم الذي حددتهلخسائر في الممتلكا
 .)USACE(الصادرة عن سالح المهندسين األمريكي و ،الحوادث

01.D.03 ينبغي الدخول إلى مسرح الحادث حتى يسمح مسؤول التحقيق بذلك، إال ال 
مساعدات مسؤوًال عن توفر  عتبر المقاولي .في حالة تنفيذ إجراءات الطوارئ واإلنقاذ
ي فلذي يقوم بالتحقيق ا المحقق إخطاروعن , الطوارئ والمساعدات الطبية المناسبة لديه

وآذلك إدارة السالمة والصحة , أسباب الوفاة، ووآاالت مكافحة الحرائق وتطبيق القانون
 للسلطةجب على المقاول تقديم المساعدة يو . وأفراد األسرة،)OSHA(المهنية 

 .والتعاون معها بصورة آاملة إلجراء التحقيق في الحادث) GDA(الحكومية المختصة 

01.D.04  يجب االحتفاظ بالسجالت اليومية لجميع اإلسعافات األولية التي ال يمكن
 . المختصة عند الطلبالسلطةلى أن يتم تقديمها إلى  عمحددة، ماذجنتقديم تقرير بها، في 

01.D.05 الخاصة ، و للتطبيق من هذا القسماإلضافة إلى أي متطلبات أخرى قابلةب
 :بما يلي فإنه ينبغي على المقاول الرئيسي القيام ،بعمليات العقد

a. لتي تقع أثناء العمل بصورة  اميع تجارب التعرض والحوادثجفظ سجالت ح
المقاول من لمقاول الرئيسي وخبرات اويشتمل ذلك على التعرض و( عارضة

يجب أن تشتمل هذه السجالت على  أدنى، آحد والباطن في الحوادث التي تقع؛
 � وسجل األمراض واإلصابات المهنية ساعات العمل التي يحدث فيها التعرض،

و ما يوازيه أ )OSHA(ة إدارة السالمة والصحة المهنيالخاص ب 300نموذج 
 300تقديم نسخة حديثة من نموذج و؛ )CFR 1904 29 في هاوالمنصوص علي

  ة الصحة المهنيإدارة السالمة والخاص ب
)OSHA (الحكومية المختصة السلطةلى إ )GDA (عند الطلب؛ 

b . الصحة ومراقبة تعرض العامل إلى مصادر الخطر على حفظ توثيق لتقييم 
تقديم هذه ينبغي . 06قسم العامل آيميائي أو بيولوجي أو فيزيائي طبقا لما جاء في 

 التقييمات ومراقبة ليهم هذهالذين تنطبق عالمعلومات إلى العمال والموظفين 
آما يجب أيًضا  .)OSHA( المهنية التعرض طبقا لمتطلب إدارة السالمة والصحة

 المختصة في الحال بأي تعرض إلى مستوى يزيد عن الحدود التي السلطةإخطار 
مستويات  لتقليل اتخذت السيطرة على الخطر التي وتدابير 06تم تحديدها في قسم 

  .لتهاإزا أو التعرض هذه

C. المشروع عمال وموظفي مطالبة االحتفاظ بحق االطالع على تقرير 
تعويض العامل عن الذي يوضح بالتفصيل الحوادث التي يمكن و, بالتعويضات
المقاول من  واألمراض المهنية التي عانى منها المقاول الرئيسي وتعرضه لها،

 السلطةالتقرير إلى قديم نسخة حديثة من تمع ضرورة  المشروع؛ أثناء الباطن
 عند الطلب؛ و) GDA(الحكومية المختصة 

d . ممثل مسؤول التعاقداتعلىلمشروع أثناء اساعات التعرض عرض ) COR( 
 تشتمل .)COR ( ممثل مسؤول التعاقداتمن خالل النموذج الذي يوفرها شهرًي

ساعات التعرض على جميع ساعات العمل في المشروع حيث يمكن أن يكون أحد 
يتم  إلصابة يمكن تسجيلها وناجمة عن العمل الذي قد تعرضعمال والموظفين ال

  . في الموقعتنفيذه
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01.E الطوارئلحاالت خطيط تال 

01.E.01  العامل في حالة سالمةلطوارئ لضمان ايجب إعداد نسخ مكتوبة من خطط 
اندالع حريق أو أي حالة طوارئ أخرى، واستعراضها مع جميع العمال والموظفين 

 . اختبار خطط الطوارئ للتأآد من فعاليتهاينبغيما آ .المشارآين

a. يجب أن تشتمل الخطط على طرق الهروب وإجراءاته؛ والعمليات الحرجة 
 بعد عملية اإلخالء في حالة العمال والموظفينإحصاء و؛  أو وحدة العملبالمصنع

االت الطوارئ؛ وسائل اإلبالغ عن حو الطبية؛ هام اإلغاثة والمهامموالطوارئ؛ 
 .إيضاحاتاألفراد الذين سيتم االتصال بهم للحصول على معلومات أو و

b. تخطيط الطوارئ داخل الموقع مع دعم الطوارئ خارج الجب أن يتكامل ي
تعريف مقدم جب يآما   .لخدمات الخاصةل  مكتوبةاتفاقيات ينبغي وضع( .الموقع
ملًيا داخل الموقع، وآذا بكافة جوانب وأعمال المشروع ع الطوارئ خدمات

 ).باألخطار المرتبطة بالعمل داخل الموقع

01.E.02 جب أن يشتمل التخطيط ألي عملية على القدرات الكلية الستجابة النظام ي
 في االعتبار وسائل يوضعما يجب أن آ, لتقليل تداعيات الحوادث أو الكارثة الطبيعية

عمليات االستجابة للطوارئ، والطبية، لنواحي ااإلسعافات األولية، وواإلنقاذ، واالتصال، 
 .معدات الطوارئ، ومتطلبات التدريبو

01.E.03 جب أن يكون عدد األشخاص الذين يسمح لهم بالتواجد في الموقع محدودا ي
 . في حاالت الطوارئللتمكين من إجراء عمليات اإلنقاذ والهروب

01.E.04 نذار  إلاستخدامهاوبارها،  الطوارئ، واختأنظمة اإلنذار عندجب تطوير ي
 االستجابةفراد أاألشخاص المحتمل تأثرهم بظروف آارثة قائمة أو وشيكة وتنبيه 

 .استدعائهم ولطوارئل

01.E.05 الطوارئ الخاصة تعليماتوعرضجب وضع أرقام تليفونات الطوارئ ي  
 في قسم مكافحة الحرائق، والشرطة في مكان واضحوالمستشفى، والطبيب، وإلسعاف، با

 .موقع العمل

06.E.01 جب تجهيز العامل الذي يعمل بمفرده في مكان بعيد أو بعيدا عن العمال ي
يمكن أن تشتمل و . تحسًبا لوقوع أي طارئوسائل اتصال فعالة بوالموظفين اآلخرين 

تليفونات وأجهزة إرسال واستقبال السلكية، و، )جوال (وييهذه الوسائل على هاتف خل
يجب أن تكون وسائل و. مناسبة لمثل هذه الظروف الطارئة أخرى عادية أو وسائل

آما ) يمكن الوصول إليها بسهولة(في الحال لالستخدام االتصال التي تم اختيارها جاهزة 
 . العملمحيط/لتحقق من أنها تعمل بكفاءة في منطقةلاختبارها قبل بدء العمل ينبغي 

  .ن سالمة العامل لضمااالنصراف/ الحضور توقيع إجراءوضعجب يو

F.01 . اإلنقاذ في حاالت الطوارئعمليات 

01.F.01  اإلنقاذ باإلضافة إلى األجزاء األخرى وثيقة الصلة بهذا المرجع، فإن عمليات
.Bجب أن تجرى طبقا للملحق  ي الطوارئ في حاالت
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  2القسم 

 الصحة العامة. 2
  

02.A.متطلبات عامة    
  

02.A.01بالصحة العامةفيما يتصل أساسية لوائحال أصحاب األعمجب أن يضع  ي ، 
يجب أن تشمل و. أماآن العملكل  بجميع الموظفين والعمالاللوائح على طبق تلك ُتأن و

إضافة  مياه الشرب والمراحيض ونظم جمع الفضالت ،ال تقتصر علىأو، تلك اللوائح
 .ناسب على النحو الم واألدشاش وحجرات الطعام المنفصلةاالغتسالحجرات إلى 

 
 02.Bمياه الشرب  

  
02.B.01يجب و. أماآن العملآافة  توفير مصدر مناسب لمياه الشرب في جب أن يتم ي

 .يتم توفير الماء البارد أثناء فترات الجو الحارأن 
  

.a  نصوص يتم توفير مياه الشرب من مصادر تستوفي معايير الجودة الميجب أن
بـ ، المنشورة "فق الصحة العامة األمريكيمعايير مياه الشرب الخاصة بمر"بـ  عليها

42 CFR Part 72،ة على المستوى الفيدرالي أو ي السلطات الصحقرها والتي ت
 لمدة يها آيميائيًا أو غلتهاتم معالج التي وأ ،المحليالمستوى الواليات أو مستوى 

. هيتم تنقية الميايجب أن  وفي حال وجود رواسب، :ها ل اختبارإجراءدقائق و  10
 3/5إلى  3/10 المعالجة الكيميائية محتوى متبقي من الكلور مقداره قدمتيجب أن و

 .جزء من المليون
  

.b بالمعالجة الكيميائية لمياه محددة الخاصةاللتوجيهات يتم الحصول على ا يجب أن 
 من مكتب (OCONUS) العالمية/القارية المتحدة الواليات خارجللعمليات الشرب 

   ع للقيادة العامة لسالح المهندسين األمريكيـابـة التـيــة المهنــوالصحلســالمـــة ا
)HQUSACE(. 

  
02.B.02  في توزيع مياه الشربفقط يتم استخدام نظم مياه الشرب المعتمدة يجب أن. 

  
02.B.03  يتم توزيع مياه الشرب عن طريق الوسائل التي تمنع حدوث التلوث يجب أن

 .مصدرالبين المستهلك و
  

02.B.04  شروط لتراعي ؤها وصيانتهاإنشايتم صمم موزعات مياه الشرب وُتيجب أن 
تعليم ويجب . صنابيرق وذات غالذات قدرة على االنالصحة العامة، ويجب أن تكون 

. ستخدم ألغراض أخرى وال يجب أن ُت،"مياه شرب"بوضوح عن طريق آتابة الحاويات 
 .الحاوياتبقل المياه ت الويجب أ

 
02.B.05مؤمنة فوهة مصدر المياه يجب أن يكون ل. 
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02.B.06ما لم ) استعمال أآثر من عامل لكوب واحد(األآواب المشترآة منع استخدام  ُي
  والعمالالموظفونيجب أن يستخدم و. استخدامعد آل  ب بطريقة صحية الكوبنظيفتيتم 

األآواب غير إلقاء يجب و. هايلم لمبردات المحمولةال/حاوياتالاألآواب عند شربهم من 
 صندوقيتم توفير يجب أن  في حاويات صحية و،المستخدمة التي يتم التخلص منها

 .عملةمهمالت لألآواب المست
 

02.B.07المياه غير الصالحة للشرب  
 

a . مكتوب ، المياه غير الصالحة للشربمنافذعلى واضحة  ملصقاتيجب وضع 
  ".الطبخ وأالغسيل  وأب صالحة للشر  هذه المياه غير-تحذير "عليها 

  
b .تزويد ال بين أنظمة محتملة ـسواء مفتوحة أو ـ  متداخلةوصالت وجود حظر ُي
 .مياه الشرب وأنظمة المياه غير الصالحة للشربب

 
02.Cالمراحيض  

 
02.C.01 ،يتم توفير إحدى يجب أن  عندما ال تتوافر مجاري الصرف الصحي

مراحيض أوالمراحيض الكيميائية، :  ذلك المحليةينما لم تحظر القوان ،حجرات التاليةال
أو أنظمة المراحيض األخرى التي تعتمدها مراحيض االحتراق، أو، إعادة التدوير

 . المحليةاتالحكوم/ات الوالياتحكوم
 

02.C.02  ؛ يتم تزويد آل نوع من المراحيض بمقعد مرحاض وغطاء للمقعديجب أن
  ـللنساءخصيصا ثناء المراحيض المصممة  باستويجب أن يتم تزويد آل مرحاض ـ

 جميع المراحيض زويديتم تيجب أن و. للبول بمجرى معدني أو بالستيكي أو صيني
 .مقعد وحامل خاص لكل )ورق التغوط(المرحاض أوراق من  آاف مقدارب

 
02.C.03  حجرات المراحيض مع مراعاة حماية المستخدم من إنشاءيتم يجب أن 

اب وبكون األت ويجب أن ،سد جميع التشققاتويجب  جسام؛ألاسقوط ظروف الطقس و
 .اليجمزال بةمزود و، الغلقةذاتيمحكمة الغلق، و

 
02.C.04 شبكات، الالنوافذ وفتحات التهوية بجميع  يجب توفير التهوية المناسبة وتزويد

يصل الحد باستخدام فتحات تهوية ( الخارج في اتجاهويجب تهوية صناديق المقاعد 
 2.5مدخل تهوية على مسافة مع وجود ) ) بوصة4(سم   10 ى لقطرها الداخلياألدن
 .أسفل المقعد) بوصة 1(سم 
 

02.C.05  ة من الداخل مضاءتكونيتم بناء حجرات المراحيض بحيث يجب أن. 
 

02.C.06ال تنطبق متطلبات هذه الفقرة . ( اإلنشاء أعمال المراحيض الموجودة بمواقع
 ).مجاورةإلى المراحيض الالمؤدية نقلة ممن تتاح لهم المواصالت العمل المتأطقم على 
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a . ما يلييتم توفير المراحيض وفقًا ليجب أن:  
  

  
  

مخصصة لفرد واحد فقط في الوقت الواحد، حجرات المراحيض ن وعندما تك
 وعندما يكون بها مقعد مرحاض واحد على األقل، ، من الداخلهاغلقوعندما يمكن 
 .لكل جنسمنفصلة  مرحاض اتفير حجرال يجب تو

 
b .للتأآيد على توفر مرحاض لوائحالجب وضع في ظروف الميدان المؤقتة، ي 

 .واحد على األقل
 

02.C.07 اإلنشاءاتأعمال  المراحيض في أماآن العمل غير مواقع.  
  

.a ما يلي يتم توفير دورات المياه المنفصلة لكل جنس حسب: 
  

  
  

 الواحد، الوقت في فقط واحد لفرد مخصصة راحيضالم حجرات نوتك عندما
 األقل، على واحد مرحاض مقعد بها نويك وعندما الداخل، من غلقها يمكن وعندما

 .جنس لكل منفصلة مرحاض حجرات توفير يجب ال
 

b . تحتوي آل دورة مياه على آابينة منفصلة ذات باب يمكن غلقه من يجب أن
 ذات أماآن التثبيت، بين  فواصل، حوائط أوتحتوي أيضًا علىيجب أن الداخل، و

 .الخصوصيةضمان ارتفاع آاف ل
 

02.C.08  بشكل هاة جميع المراحيض وتنظيفصيانيتم وضع اللوائح الخاصة بيجب أن 
يجب أن يتفق أسلوب و: المراحيض بدء استخدام  والتخلص من القاذورات قبل،روتيني
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القوانين والواليات  وقوانين وانين الفيدراليةقالموقع مع الاختيار التخلص من القاذورات و
 .المحلية الخاصة بالصحة

 
02.D االغتسال حجرات 

 
02.D.01  حسبما تقتضي  بأماآن لالغتسال المراحيضيتم تزويد حجرات يجب أن
 االغتسالبنى حجرات ُتيجب أن و.  والنظافة للحفاظ على الظروف الصحيةالحاجة

مبيدات  وأمبيدات الحشرات  وأ طالءال وأ ،مال الدهانأعالخاصة باألفراد القائمين ب
، بموقع العمل أو بالقرب األعشاب أو العمليات األخرى التي تكون بها ملوثات خطيرة

 الموادلتخلص من  بكل الوسائل التي تضمن اتكون الحجرات مجهزةيجب أن  ومنه
 .الضارة

 
02.D.02  يجبوجيدة صحية لة اغتسال في حا آل حجرة الحفاظ علىيتم يجب أن 

الصابون و)  أو الساخنة الجارية أو المياه الفاترة الجاريةةسواء البارد(تزويدها بالمياه 
 .ووسائل التجفيف الشخصية

 
02.D.03 يجبستحمام، االالمعايير المتبعة إلى يحتاج العاملون حسب أحد  عندما 

 :طبقا لما يلي األدشاشتوفير 
 

a . من آل ) عدد أقل من ذلكأو (عمال /شرة موظفينتوفير دش واحد لكل عيجب
 .نفس الورديةفي االستحمام ممن يحتاجون إلى  جنس

 
b . توفير صابون االستحمام ومواد التنظيف األخرى المناسبة لالستحماميجب. 
 
c . الذي يصب في خط صرف ساخنالبارد والجاري الماء بال األدشاشتزويد يجب 

 مشترك؛ و
 
d .الذين يستخدمون  والعمالط الشخصية النظيفة للموظفين توفير الفوجبي 

 .األدشاش
 

02.D.04 جب ، يمالبس واقية  والعمالنو الموظفرتديالمعايير أن يأحد قتضي ي حينما
غير المستخدمة في مالبس الاليب تخزين ا المالبس مزودة بدولتغييرتوفير حجرات 

 .قيةا الوالبسبالمدواليب تخزين منفصلة خاصة يجب توفير  والعمل،
 

02.D.05 عند ابتاللها أو غسلها بين  بتوفير مالبس العمل وصاحب العمل عند قيام
 .لتأآيد على جفاف هذه المالبس قبل إعادة استخدامهاوضع لوائح ل، يجب الورديات

  
 

02.Eخدمات الطعام   
 

02.E.01 وتشغيل وصيانة جميع الكافيتريات والمطاعم وموائد الطعام توفير يجب 
 حسبما تقتضي توصيات جهيزاتالمشترآة والتسهيالت األخرى والمشروعات والت
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على تشريعات ال و"واليات المتحدةبالمصلحة الصحة العامة "ها ضعالصحة التي ت
 .القابلة للتطبيق والتشريعات المحلية اتالواليمستوى 

 
02.E.02 أن يكون ويجب . بأسلوب سليم يجب تنفيذ جميع عمليات الخدمات الغذائية

 .أو تلوث أثناء عملية التخزين واإلعداد والتقديممواد فاسدة الطعام خاليًا من أي 
 

02.E.03 في حجرات المراحيض ها أو تخزيناألطعمة والمشروبات ال يجب استهالك 
 .حد المواد السامةأو أي منطقة معرضة أل

 
02.E.04  ناطق تقديم  في م والقمامة الفضالتصناديقتوفير عدد مناسب من يجب
 من مواد مقاومة للتآآل أو مواد يتم التخلص منها الصناديقصنع تلك ُتيجب أن و. الطعام

االستغناء عن األغطية عند يجوز  ( اإلغالقتوفير أغطية صلبة محكمةمع بعد االستخدام 
التعامل وبصفة يومية،  هايتم تفريغ، على أن )هااستيفاء الشروط الصحية بدون استخدام

 .صحيةطريقة معها ب
 

 02.Fالتخلص من الفضالت 
 

02.F.01  الخطرة قابلة للتعفن أو  الخاصة بالفضالت الالصناديقع يصنتيتم يجب أن
يتم يجب أن  و لها؛ الصحيةالصيانة والتنظيف الشاملسمح بيمنع التسرب وأسلوب يب

ا وصيانتها إال إذا أمكن الحفاظ عليه  اإلغالق،محكمةصلبة  بأغطية الصناديقتزويد تلك 
يتم تغطية األمور المتعلقة بالتخلص من > . بدون استخدام األغطيةفي ظروف صحية 

  D.14القمامة والحطام والقاذورات بالقسم 
 

02.F.02  على اخطًرال يشكل  أسلوبالتخلص من الفضالت الصلبة والسائلة بيجب 
 .للحفاظ على بيئة صحيةبالمعدل الالزم الصحة و

 
02.G  والهوامشراتالحمكافحة  

 
02.G.01  منع والحفاظ عليها، قدر المستطاع، بأسلوب ية مغلقبناء أماآن العمل اليجب

  إبادةبرنامجيجب اتباع و. هوام األخرىالأنواع  والحشرات والقوارض  إيواءوأدخول 
  .في األماآن التي توجد بها مثل هذه الحشراتفعال 



EM 385-1-1 
2003 شرين الثاني ت  3 

 32

  3القسم 
  سعافات األوليةالمتطلبات الطبية ومتطلبات اإل. 3

  
03.A عام  

  
03.A.01        األف¦راد  الطبي¦ة و   شأن المنشآت والمراف¦ق   قبل بدء العمل، يجب اتخاذ تدابير ب 

ة صحة وال¦  سالماالستشارات الخاصة بم¦سائل ال¦     تقديم  وفير الرعاية الفورية للمصابين و    تل
   .المهنية

 
.a أو وية يالخل وأ أجهزة الهاتف األرضية(وسائل االتصال الفعالة أحد توفير  يجب

مصدر  أو 911المزودة بإمكانية االتصال برقم الطوارئ ) الخ...الالسلكيأجهزة 
العناية الفعالة المواصالت من أجل توفير وسائل  و،الستجابة للطوارئآخر ل

منطقة االستخدام باختبار أجهزة االتصال يجب و.  من العمال والموظفينبالمصابين
 . من صالحيتها للعملللتأآد

 
 .b بمكان اإلسعاف سيارات المستشفيات أو  وأ أرقام هواتف األطباء تعليقيجب
 الموجودة بهذه األرقام على هواتف المكاتأو على األقل يجب أن يتم لصق (ظاهر

  ).بموقع المشروع
 
c.  على طبية ونشرها منشأةألقرب يؤدي يجب إعداد خريطة توضح أفضل طريق 

  .وإعالنات السالمةلوحة نشرات 
  

03.A.02  اإلسعافات األولية واإلنعاش القلبي الرئويالتدريب على) CPR.(  
  

.a  في الطبية أحد المنشآت أو المرافق عندما يتعذر الوصول إلى الطبيب أو
 لتقديم العالج من فردين أو أآثرمكونة خمس دقائق من إصابة مجموعة غضون 

اإلسعافات ونا مؤهلين إلجراء يككل وردية على األقل ب جد فردانتواأن ي، يجب لهم
 .)CPR (األولية واإلنعاش القلبي الرئوي

 
  .D.03القسم بد األدنى للمؤهالت حالتم إدراج > 

 
.b ماآن األالعمل في المطالبين ب  والموظفين والعماليتم تدريب األفراد يجب أن
لطلب تزويدهم بوسائل اتصال فعالة يجب  و،بعيدة على اإلسعافات األوليةال
  .طوارئفي حاالت اللمساعدة ا

  
03.A.03  واإلسعافات األوليةالمنشأة الطبيةمتطلبات .  

 
.a المقاوالت  مواقع وأمواقع العمل  وأ  العملياتوأجميع المشروعات  يجب تزويد

  والعماللموظفينإلجمالي عدد اآحد أقصى (شخص   100التي يعمل بها أقل من
وحدة توافر نقطة إسعافات أولية أو حال عدم  ،موقع العملداخل ) واحدةوردية البال

الحد ، وب ANSI Z308.1بالمعايبر الواردة بـ إسعافات أولية تفي بأطقم  ــطبية
 25بنسبة فرد واحد لكل ماآن العمل أل اإلسعافات األولية أطقممتطلبات لاألدنى 
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 األولية، محتويات وحدة اإلسعافاتلوباإلضافة إلى المتطلبات األساسية . فرد أو أقل
 فرد الرعاية الصحية أو يمسؤول، بناًء على مشورة أحد صاحب العملجب على ي

التخاذ بيئة العمل بة وجودقيم المخاطر الم المؤهل والمختص، أن ياإلسعافات األولية
 .إلسعافات األوليةاالختيارية ل التجهيزات ضرورة االستعانة بقرار بشأن

 
.b المقاوالت التي  مواقع وأمواقع العمل  وأ ت العملياوأجميع المشروعات  في

للعدد آحد أقصى ( شخص 300ن عقل ي وا شخًص99 عدد يجاوزيعمل بها 
 نقطة ، يجب إنشاءموقع العملب) بالوردية الواحدة  والعمالللموظفيناإلجمالي 

 ،المواقع غير الريفيةبو. طبيب معتمدبناء على توجيهات ها إسعافات أولية وإعداد
مكاتب  وأالمستشفيات  وأالعيادات الطبية االستعانة ب التصديق علىتم يمكن أن ي

 من وقوع اإلصابة،خمس دقائق في غضون األطباء التي يمكن الوصول إليها 
  .A.03a.03 استيفائها لمتطلبات القسم شريطة

 
c. حيث يتم حفر األنفاق،يجب توفير نقطة إسعافات أولية ووسائل مواصالت ، 

  . اإلصابةوقوععالج خالل خمس دقائق من البحيث يتوفر 
  

 .dومواقع العمل والمقاوالت التي يعمل بها والعملياتجميع المشروعات بالنسبة ل 
موقع ب) ألفراد الوردية الواحدةاإلجمالي لعدد لآحد أقصى (أو أآثر  شخص 300
  .معتمدتوجيهات طبيب وتجهيزها بناء على  طبيةوحدة ، يجب إنشاء العمل

  
 03.A.04 يجب أن ، آآلةفي حال تعرض أي من أجزاء الجسم لمواد سامة أو مواد

 تفي حاالالفوري منطقة العمل لالستخدام في  الماء بأو الغمر/النقع ووفر وسائل تت
  B.06راجع القسم > . الطوارئ

 
03.A.05 أو المذيبات أو )الراتينجات ( للغراء أو العمالعند تعرض األفراد 

 األسمنت أو الجير أو أي من المواد األخرى التي تسبب التهاب الهيدروآربونات أو
 ةالمصنعمن جانب الشرآة  بها ىوصالماستعمال المراهم أن يتوفر وأن يتم لجلد، يجب ا

  B.06راجع القسم >  . عند التعرض المباشرعمالهاالست
 

06.A.03 أو اإلسعافات األوليةإجراء  عن ون المسؤولونالموظف يجب أن يكون 
  :لمساعدة الطبيةا
 

a .ذيالدم المكافحة الكائنات الممرضة التي ُتنقل عبر  ضمن برنامج مدرجين 
 ؛CFR 29 1910.1030طبقا لـحب العمل اينظمه ص

 
b . الدمالكائنات الممرضة التي ُتنقل عبر مصادر قد تلقوا محاضرات حول 

CFR 29  ـ الواردة بمتطلبات التدريبمع إتاحة  ومخاطرها وأساليب تجنبها،
  ؛1910.1030

 
c . هاماستخديقومون باوتم تزويدهم بالتجهيزات والمعدات الواقية الشخصية 
األفروالت  والقفازات و)CPR ( اإلنعاش القلبي الرئويآحاجز (الحفاظ عليهاو
) اإلنعاش أو تجهيزات/ العين وتجهيزات وقاية واألقنعة و)بدلة من قطعة واحدة(
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 اتفي الوقت المناسب لتقديم اإلسعافات األولية أو المساعد ويتم التزويد بالتجهيزات
 .األخرى المحتمل أن تنقل العدوىالطبية األخرى لمنع االتصال بالدم أو بالمواد 

 
d . بشأن  لوائحعلى شتمل  ت،موقع العمللصة صخمالتعرض للتحكم في خطة لديهم

 ،)ب( الكبدي الوبائي  وبالتطعيم ضد االلتهابة، واإلداريةالتحكم الهندسيأنظمة 
 .حفظ السجالتالتدريب وب و، الواقية الشخصية والمعداتالتجهيزاتبو
 
e . تعرض عن طريق الدمحدوث  حالجاهزة  ما بعد التعرض،خطة تحكم فيلديهم .

 تقييم طبي إجراء على تشددخطة على التعرض ويجب أن يشتمل بروتوآول ما بعد 
 األمراض مكافحةآز ات الحالية لمرالتوصيافي ضوء  المتأثرفوري للفرد 

)CDC( بشأن فيروس نقص المناعة البشرية )HIV (ب والتهاب الكبد )HBV (
 ).HAV(والتهاب الكبد أ ) HCV(والتهاب الكبد سي 

 
07.A.03انتقال األمراض المرتبطة بالطيور والحشرات والقوارض كافحة م 

المناطق ببطة بالسفر أو العمل أو تلك األمراض المرتبالعدوى والحيوانات المصابة 
 . أو ذات األمراض المستوطنةالموبوءة

 
a   .ذات األمراض  الذين يسافرون إلى المناطق  والعماليجب أن يكون الموظفون

ا محتمال المناطق التي تعد مصدرب عملياتأداء المكلفون ب أو المستوطنة،
 :هم هناكعمل على علم بالحقائق التالية قبل بدء ،ل األمراضاقتنال

  انتقال األمراض  أوضاع(1)
 .المرتبطة بالمرضالخاصة  المخاطر الصحية (2) 
 الواقية  والمعدات والتجهيزاتاتالتطعيمآوفرة  اإلجراءات الوقائية (3) 

 )والكمامات حماية العين والجلد تجهيزاتالقفازات و(الشخصية 
بالعدوى صابة  المبالموادلمنع االتصال العمل المناسبة ممارسات (4)  

مثل رش األرض بالماء قبل القيام ) .، الخالقوارض/الطيورآفضالت (
 . المثيرة لألتربةبالعمليات

 .توفرالمخاطر والفعالية وتتناول جوانب الالتطعيم حول معلومات )  5(
   أمكنذاالتخلص اآلمن من المصدر إ(6)  

  
  اإلحالة الطبية التعرف على األعراض و

 
 وفيروس فيروس غرب النيل مثل مرض اليم و األمراضالعديد منرتبط ييمكن أن 
مرض الكلب  ومرض عدوى القرادة و)حمى شديدة وأنيميا(داء النوسجات هانتا و

ترتبط األخرى التي مراض األ والمالريا والضنك وحمى ،وحمى جبال روآي
ى ويتوفر لد. ذات األمراض المستوطنة أو بالسفر إلى األماآن العملياتببعض 
 ألغراض ةمتاحومعلومات حقائق بال نشرات) CDC( األمراض مكافحةآز امر

: يتالوتتوافر هذه المعلومات على موقع اإلنترنت ال. التدريب والسفر
enceph#htm.diseases/travel/gov.cdc.www://http 
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03.B سعافات األوليةطقم اإلأ  

 
03.B.01 طقم إسعافات فإنه عندما تدعو الحاجة إلى أ، ما لم ُينص على ما يخالف ذلك

النوع وحدة  من ) 16(، يجب أن تكون أطقم إسعافات أولية ذات الستة عشرة أولية
وتحتوي على ) عبوات إسعافات أولية ذات ستة عشرة وحدةحتوي على أطقم ت(الثالث 

وزوجين من القفازات المطاطية أو القفازات المصنوعة من لتجهيزات، الحد األدنى من ا
 وجيب أآمامة و) FDA( الدواء للحساسية والتي تقرها منظمة األغذية ومخفضةالمواد ال
في متناول  اإلسعافات األولية تكون أطقميجب أن آما . ويالرئالقلبي نعاش حاجز اإل

 ويجب .اظ على آل عنصر بها معقًماجميع العمال والموظفين، ويجب أن يتم الحف
أن يتم توزيعها في مختلف أنحاء اإلعالن بوضوح عن مواقع أطقم اإلسعافات األولية و

 .المواقع) الموقع(
 

03.B.02 طقم اإلسعافات األولية قبل أ صاحب العمل فحص محتويات يجب أن يتولى
 استبدالللتأآد من رًيا سامرة آل أسبوع على األقل عندما يكون العمل تعقيمها وفحصها 
 .المكونات المستهلكة

 
03.B.0 3 األتوماتيكي  مزيل الرجفان الخارجي(AED)  

 
a  .  يجب أن يسبق إضافة مزيل الرجفان الخارجي األتوماتيكي(AED)لى موقع  إ

 (EMS)وحدة المساعدة الطبية بين الموقع ولوقت والمسافة ا وحساب ،العمل
 .مثل تلك المعدةإلى مبرر االحتياج  دراسةو

b  .  فريق العمل التابع لوزارة الدفاع تبعييجب أن  (DOD) بشأن  قائمةسياسة
 تحتوي آحد أدنى ل(AED)تطوير برنامج مزيل الرجفان الخارجي األتوماتيكي 

 :ما يليعلى 
 .نتقينن المشغلي للمينالمناسبواالعتماد  التدريب (1) 
 .الطبيبمن جانب تقييم الشراف واإل (2) 
 الطبية تفعيل دور الهيئات الخاصة ب)SOP(إجراءات العمل القياسية  (3) 

 جئاتالناإلشراف على والمعنية بالطوارئ، 
  .تجهيزات والمعدات برنامج صيانة ال(4) 

 
c . الرعاية أحد متخصصي  ةفراد غير التابعين لوزارة الدفاع استشاراأليجب على

قرب وحدة المساعدة مدى  و، ببيئة العملتقييم المخاطر الموجودةوذلك ل ،الصحية
  لتحديد ضرورة وضع جهاز مزيل الرجفان الخارجي األتوماتيكي(EMS)الطبية 

)AED( يحتوي برنامج مزيل الرجفان الخارجي يجب أن و .موقع العملب
 :ما يليعلى آحد أدنى ) AED(األتوماتيكي 

 
  .نتقينن المشغلي للمينالمناسبواالعتماد  التدريب (1)

 
  .الطبيبمن جانب تقييم الشراف واإل (2)

 
 الطبية تفعيل دور الهيئات الخاصة ب)SOP(إجراءات العمل القياسية  (3)

  .جئاتالناإلشراف على و) EMS(المعنية بالطوارئ 
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  .تجهيزات والمعدات برنامج صيانة ال(4)

 
03.C  الوحدات الطبيةاإلسعافات األولية ونقاط 

 
03.C.01عام   

 
a.   يتم يجب أن نقطة إسعافات أولية أو وحدة طبية، وجود  التي تتطلب لياتالعمفي

 تها، الطبية المتاحة وجودمنشآتقرب الحسب ت لتجهيزاتحديد نوع التسهيالت وا
 البديلة المنشآتاستخدام وقد يتم . وذلك بناًءا على توصية من أحد األطباء المعتمدين

  .أوصى بذلك طبيب معتمدإذا ذا القسم هالواردة ب نفس آم ونوع الخدمات توفرالتي 
 
b . نقاط إلى موقع جميع سهولة والتوجيه لإلشارة بأدوات التمييزاستخدام يجب 

 .وحدات الطبيةوال اإلسعافات األولية
 
c .وحدات الطبية اإلسعافات األولية والنقاطجميع ل توفير إضاءة الطوارئ جبي. 

 
03.C.02االسعافات األولية على مدار وحدات ب إسعافات أولية متخصص اجد يجب تو

 ).طوارئألحد حاالت ال عند استدعائهإال (العمل ساعات 
 

03.C.03وحدات الطبية ال.  
 

a. الهدوء والخصوصية  من مستوى معقول وحدات الطبيةالتوفر ب يجب أن ي
آافية ومياه ساخنة وباردة  والتحكم في الطقس ووحدات مراحيض ،واإلضاءة
األسقف ويتم دهان الحوائط يجب أن ، و)مقابس(هربائي مآخذ تيار آ ووصرف

يجب أن  و؛زود األبواب والشبابيك بسلك عازل وُت؛بطبقتين من الدهان األبيض
  .عازلذات إنشاء األرضيات تكون 

 
b . طوارئ مجهزة سيارة بوحدة طبية، التي تتطلب وجود ،تزويد المواقعيجب 

.  أثناء ساعات العملنقلةافات أولية متإسعوحدة مروحية أو  وتجهيًزا مناسًبا، أ
  استخدامباستثناء إمكانيةخر آغرض ألي  الطوارئ سيارةم استخديتم اال يجب أو

  .أفراد الورديات تبديل في المروحية
 

c . ممرضة معتمدة كليفيتم تيجب أن )RN(معتمد ومصرح له مساعد طبيب  و، أ
ممارسة ُمصّرح أو ممرضة ، (EMT)معتمد  طوارئ طبية  فنيو، أبمزاولة المهنة

 للعمل بدوام آامل المعتمدين ــ إذا أجازها أحد األطباء (LPN)لها بمزاولة المهنة 
 .وحدة طبيةكل موقع يتطلب ب

 
03.D األفراد والعمالمؤهالت و متطلبات  

 
03.D.01  جميع المشروعات ومواقع ب واجد طبيب معتمد يعمل بدوام آاملتيجب
 أآبرإجمالي( شخص أو أآثر 1000مقاوالت التي يعمل بها  والالعملياتالعمل و
يتم متفرغ وعندما ال يتوافر طبيب ). بإحدى الورديات  والعمالعدد الموظفينلمتوسط 
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ممن لهم اتصال مباشر بأحد األطباء (EMT) معتمد  طوارئ طبية بفنياالستعانة 
 .المعتمدين

 
03.D.02  شهادة في التدريب على امال حاإلسعافات األولية كون ممارس ييجب أن

  الصليب األحمر األمريكي هيئة من)CPR( اإلنعاش القلبي الرئوياإلسعافات األولية و
معادل على أنه  تم االعتراف بتدريبهاأي منظمة من منظمة القلب األمريكية أو  من وأ

تكون المعادلة على أن (من جانب أحد هذه المنظمات والهيئات المذآورة أعاله 
تاريخ ) الشهادات(الشهادة ب يجب أن يردو. معتمد أو من طبيب )وص عليها آتابةمنص

 اإلنعاش اتتاريخ إصدار شهادكون مر على يأال يجب و. اإلصدار ومدة الصالحية
 اتإصدار شهاديكون مر على تاريخ  وال يجب أن  واحدة،القلبي والرئوي أآثر من سنة

 قد السريان والصالحية مدة إال إذا آانت ثالث سنوات، أآثر مناإلسعافات األولية 
 .حددتها جهة اإلصدار بتاريخ آخر

 
03.D.03ات  المعتمدات والممرض، اإلسعافات األوليةأفراد ومساعدو جب أن يعمل ي

)RNs(،المعتمدات الممارسات ات والممرض،المعتمدين األطباء ومساعد و )LPNs (
 .معتمد طبيب تحت توجيهات) EMTs(الطبية  الطوارئ متخصصوو
 

03.D.04 من الممكن االستعانة باألفراد العسكريين ذوي المؤهالت المعادلة بدًال من 
 . أعالهينالمذآوراألفراد 

 
03.Eبرنامج المجهود الخفيف   

 
03.E.01  أن يصطحبوابرامج المجهود الخفيف أحد  الذين يطبقونأصحاب العمل على 

أن  الرعاية الصحية وت المقدمة لخدماتالجها إلى هم وعمالهمموظفيالمصابين من 
  . الخاص بهمشرح برنامج المجهود الخفيفيقوموا ب
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  4القسم 

   المؤقتةنشآتالم 4.

04.Aعام    

04.A.01والمرافق،اإلنشاء المؤقت مبانيتصميم الخاصة بخطط ال يتم تقديمجب أن  ي ، 
للسلطة ـ  ة المؤقتلإلنشاءاتتثبيت ال، وطرق الوصول، وأنظمة أعمال األسوارو

بين لبعد متطلبات ا بالخاص A.17.09راجع  >.من أجل التصديق عليهاالمختصة 
لطاقة؛ المؤقت لتوزيع ال على التصديق الخاص بمتطلبات 11؛ القسم ةلمنشآت المؤقتا

، منشآت الدرابزين على آل من تصديقلا بمتطلبات الخاصة 22  و21واألقسام 
   المؤقتة مصاطب، والت، والسقاالوالحّماالت

04.A.02  المرجع(ئها مؤقتة وإنشاال الهياآل عند تصميم التاليةيجب مراعاة األحمال: 
   ):ASCE 7-98 ألمريكية للمهندسين المدنيينا الجمعية

a .األحمال الساآنة واألحمال المتحرآة,  

b.  ،ضغوط التربة والضغوط الهيدروستاتيكية  

c . الرياحضغطعن األحمال الناتجة (أحمال الرياح (,  

d .أحمال الثلج والمطر  

e .قوى الزالزل.  

04.A.03المؤقتة األخرى اإلنشاءات و)الكارافانات(المباني المتنقلة تثبيت أن يتم جب  ي 
 استخدام ب،و للتخزينأ  والموظفين والعمالالمستخدمة آمكاتب ميدانية إلسكان األفراد

:  خطافات التثبيت األرضيةفي ـ  األشرطة الفوالذيةاستخدامالقضبان والكبالت أو ب
الوضع يتناسب مع يجب أن و ، التثبيت بحيث ُيقاوم الرياحنظامتصميم أن يتم جب يو

  . ةتنقلالمالمباني تثبيت الخاصة ب المحلية المعايير أو القائم

04.A.04 التحذيرعالماتو األسوار .  

a .لسلطة الحكومية الدى  المقبولةل ائبدأحد الأو (األسوار المؤقتة جب توفير ي
لكل المشاريع ) خطة الوقاية من الحوادثب الوارد ذآرها و)GDA (المختصة
المناطق وضع يتم سآما  .التي يتردد عليها الجمهور بشكل مكثفمناطق بالالواقعة 

  . في االعتبار المدرسيةنشآتأو الم/ وإسكان العائالتالقريبة من 

b . طالب والتي ت،اإلنشاءتحذير من وجود مخاطر ال عالماتيجب وضع 
 وآحد .بالبقاء خارج منطقة اإلنشاء ــ على األسوار غير المصرح لهماألشخاص 

المحاطة بسياج المشروع على آل جوانب  الفتات التحذيرتم تعليق  يجب أن يأدنى،
   08 القسم راجع أيضا  >).  قدم300(تر  م90 الفتة آل عوضمع 
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c . غير األسوار تعتبر، فيها العامة بشكل آبيرالتي ال يتواجد بالنسبة للمناطق 
  .الفتات للتحذير من مخاطر اإلنشاءاليجب وضع إال أنه  ة،مطلوب

04.A.05خيمات العمل المؤقتة ُم.  

a . كل المواقع المستخدمة لمخيمات ب أن يتم وضع نظام صرف جيد وآاٍفيجب
ُتوَضع على أن  جب أال تتعرض للغمر المتكرر أويو .بصورة آافيةالعمل المؤقتة 

بالوعات أو تجمعات ال أو كرالبمستنقعات أو أحد ال قدم من 200مسافة أقرب من 
جب يو.  والناموس البعوضلمكافحة آانت هناك أساليب جيدة السطحية إال إذا هايالم

 التي المنخفضات من يتم إخالؤهاوأن  صرف بها  قنواتحفرو أن يتم تمهيد المواقع
  .مصدر إزعاجدة بها الراآ هايالمقد تصبح 

b . اآتظاظها باإلنشاءات الضروريةبحيث تمنع  المواقعتصميم أحجام يجب .  

c . السكن المؤقت األراضي والمناطق المفتوحة المحيطة بأماآن الحفاظ علىيجب 
 . األخرىالفضالتوالقاذورات ، والنفايات الورقية، واألنقاض، وخالية من القمامة

d.ويجب أن ، الحماية من العوامل الجويةلسكن المؤقتا أماآن  يجب أن توفر 
ا آمساحة  مربعا قدم50حتوي آل حجرة ُتستخدم ألغراض النوم آحد أدنى على ت

  . على األقلة بوص6 أقدام و7 وأن يكون ارتفاع األسقف فرد لكل أرضية شاغرة

e .ران،الجدبة الخفيفة النقالة أو األسرة التي ُتبَيت ة أو األسّرّرسيجب توفير األ 
ـ الشخصية المتعلقات للمالبس والمخصصة  ةجداريال آالدواليب ،ووسائل التخزين

األسّرة على  المسافة بين قلجب أال تيو .كل حجرة ُتسَتخدم ألغراض النومب
 عن األرضية بمقدار أن تكون مرفوعةيجب و ، بوصة36الجوانب واألطراف عن 

 المستويينذات الجدارية ة ألسّراة بين  المسافقلجب أال تيو . بوصة على األقل12
 وأال تقل المسافة بين السرير العلوي ، بوصة48ن على الجوانب واألطراف ع

  .المستوى يةثالثوُيمنع استخدام األسّرة  .آحد أدنى بوصة 27والسفلي عن 

f . جب أن تكون يو .الخرسانة أو األسفلتيجب إنشاء األرضيات من الخشب أو
 في ألرضياتاعلى حفاظ جب اليو . محكمةبنيةذات ة ملساء واألرضيات الخشبي

  .حالة جيدة

g . فتحها ألغرض التهويةمكن بالنوافذ التي يالمعيشةيجب تزويد أماآن .  

h . فتحة16بسلك شبكي ذي  على نحو فعاليجب تغطية آل الفتحات الخارجية ، 
   . الغلق الذاتيوسائليجب أن ُتَزَود األبواب السلك بو

.iفي حالة آمنة الحفاظ عليها وإنارتها وهاب تدفئة أماآن النوم المؤقتة وتهويت يج 
  .ونظيفة

j .التحاد الصادر عن اقانون سالمة الحياة بشروط  أماآن النوم فييجب أن ت
  .)NFPA 101 (الوطني للوقاية من الحرائق
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04.A.06في آافة أبعاد األلواح الخشبية تتم اإلشارة لخالف ذلك، تم إعطاء لم   ما
. بأحجام اسمية هذا الدليلأنحاء
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  5لقسم ا

   الوقاية والسالمة الشخصيةتجهيزات ومعدات .5

05.Aعام   

05.A.01 المسؤوليات.   

a .يجب أن يقوم ,)التي أجراها المشرفون( الخطر  مصادربناًء على تقييمات 
آد من والتأ )PPE( الشخصية التجهيزات والمعدات الواقيةأصحاب العمل بانتقاء 

عامل مشارك لهذه التجهيزات والمعدات التي تحمي العامل من آل استخدام 
  .األخطار

  A.06.02 يًضاأانظر > 

b . بالقرارات الخاصةيجب أن يخطر أصحاب العمل آل عامل مشارك 
 التجهيزات يقوموا بانتقاء وأن )PPE (التجهيزات والمعدات الواقية الشخصيةب

  .التي تناسب آل عامل مشارك بالضبطوالمعدات الواقية الشخصية 

c .ةتجهيزات واقية شخصي  أييجب أن يستخدم العمال) PPE(  يمكن أن تكون
  . المسموح بها المقبولةللحفاظ على مستوى تعرضهم في نطاق الحدودضرورية 

d . العمال ذوي للعمل على تكييفالعمل آل الجهود الممكنة بذل صاحب ييجب أن 
 التي قد تتعارض مع متطلبات التجهيزات والمعدات الواقية المعتقدات الدينية

المعقولة في المالءمة بين جهود اللكن عند فشل و .الشخصية الواردة في هذا المرجع
بدون التجهيزات والمعدات (توفر بيئة العمل اآلمنة التي ال معتقدات العامل الدينية 

عمل من العامل استخدام  أن يطلب صاحب الينبغي, الالزمة) الواقية الشخصية
التجهيزات والمعدات الواقية الشخصية المناسبة وإال لن ُيسمح للعامل بالعمل في 

  .منهوقاية األفراد  فيها للخطر المطلوب ستتعرض/المنطقة التي سيتعرض

05.A.02  الوقاية تجهيزاتيجب أن يكون العمال قادرين بدنًيا والئقين طبًيا الستخدام 
  . في مهام عملهممطلوبة قد تكونية التي والسالمة الشخص

05.A.03 والسالمةيةا مستخدمي تجهيزات الوقتلقي من يجب أن يتأآد أصحاب العمل  
 الواقية الشخصيةتكون التجهيزات والمعدات متى  :لمعرفة التالي  تدريباالشخصية

)PPE (ء  وآيف يمكن ارتداوأي من هذه التجهيزات والمعدات ضروري؛, ةضروري
 باإلضافة إلى ؛ وضبطها بطريقة صحيحةخلعهاو الواقية الشخصيةتجهيزات والمعدات ال

 الصحيحة طرقال إلى جانب ؛استخدام التجهيزات والمعدات الواقية الشخصية محاذير
 التخلص من و،التخزينالعمر االفتراضي، و ووالصيانة والتفتيش واالختبارلعناية ل

  .ةالواقية الشخصيالتجهيزات والمعدات 
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a .ر آل عامل مشارك فهمه لهذا التدريب وقدرته على استخدام ظِهيجب أن ُي
 بطريقة صحيحة قبل السماح له )PPE (التجهيزات والمعدات الواقية الشخصية

  .الواقية الشخصيةالتجهيزات والمعدات استخدام يتطلب بالقيام بعمل 

b . ينمشارآالل اعمن الواحد معندما يجد صاحب العمل سبًبا يجعله يعتقد أن أي 
يجب علي ,  المهمةألداء الالزمةالمهارة و ليس لديه المعرفة همتدريبتم قد الذين 

الآتساب يتلقى التدريب الالزم مرة أخرى صاحب العمل التأآد من أن العامل 
  .المهارات المناسبة

c .لتدريب المطلوب  على ايجب أن يتحقق صاحب العمل من حصول آل عامل
 التدريب تلقي شهادة مكتوبة توضح اسم آل عامل  التدريب من خالللهذاوفهمه 

  . التدريب والمواد التي تم تعلمها )تواريخ(وتاريخ 

05.A.04  نسخة من تعليمات الشرآة على  الوقاية والسالمة تجهيزات أن تحتوييجب
  .عة الخاصة باالستعمال والتفتيش واالختبار والصيانةصنِّالُم

05.A.05 الوقاية والسالمة الشخصية تجهيزاتار والتفتيش على وصيانة يجب اختب 
  .عةصنِّ وصالحة لالستعمال وفًقا لما توصي به الشرآة الُمصحيةحتى تكون 

a .واستبعادها أو التي بها عيوبالتالفةالتجهيزات والمعدات  عدم استخدام جبي  
  .بشكل عارض ها موقع العمل لمنع استخداممن

b. لشخص آخر يجب تنظيفها التجهيزات والمعدات صرف عادة إ قبل تخزين أو
  . وتصليحهاالتفتيش عليهاوتعقيمها و

05.A.06  يجب أن يتأآد صاحب , بجلب تجهيزات واقية خاصة بهمعند قيام العاملين
  .أنها في حالة جيدة الخطر ومن للوقاية التجهيزات والمعدات مالءمةالعمل من 

05.A.07 لباتالحد األدنى من المتط.  

a.جب ي :جب أن يرتدي العمال المالبس التي تتناسب مع الطقس وظروف العمل ي
  وبنطالأن يتكون الحد األدنى من مالبس العمل الميداني من قميص قصير األآمام

  .طويل وأحذية جلدية أو أحذية أخرى واقية عادية أو برقبة

b . للنار/لسخونةلومة قية من مادة مقااالوالتجهيزات والمعدات يجب أن ُتصنع 
  .المخاطر من مثل هذه وقايةعندما تتطلب الظروف 

 05.A.08ن لألخطار التي يمكن أن تصيب األقدام يجب أن يرتدي األفراد المعرضي
  أو الموادالكهرباء, االنزالق,  الخرق أخطار:منها على سبيل المثال ال الحصر(

واألحذية ة ذات الرقبة واألغطية الواقية  األحذية المطاطي,األحذية الواقية مثل) الكيماوية
  . وأحذية السالمة ذات الرقبة المزودة بأجزاء أمامية فوالذيةالواقية من الثلج

a . أو سالح المهندسين أفرادفيما يتعلق بالعمليات التي يمكن أن يتعرض فيها 
 مخاطر تحليل يتضمنيجب أن , ن ألخطار إصابة القدمييالمقاول أو الزوار الرسم
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 خطة السالمة  مشروع المالئم أو خطة الوقاية من الحوادث أوعمليةال/المهن
على تحليل ووصف للتدابير الوقائية المعينة التي يجب اتخاذها للحد من  والصحة

  .األخطار التي يمكن أن تتعرض لها األقدام

b .فراد سالح المهندسين األمريكيأدي ـيجب أن يرت) (USACEاألفراد  و
المزودة بأجزاء السالمة و أحذية السالمة ذات الرقبة ,لمقاول على األقللالتابعين 

األمامية المجهزة بوسائل حماية النعل من الخرق التي تتوافق مع مقاييس المعهد 
عند العمل في المواقع   ANSI Z41.1القومي األمريكي للمواصفات القياسية
الذي  هنالم/العملية مخاطرتحليل ر ظِهما لم ُي, اإلنشائية الخاصة بسالح المهندسين

 نوع مختلف من وسائل حماية الحاجة إلى , ممثل الحكومةيتم إجراؤه حسب رغبة
  .القدم

c .والضغط التصادمجب أن تتوافق أحذية القدم التي توفر الحماية ضد قوى ي 
المعهد القومي متطلبات وأخطار التوصيل وأخطار الكهرباء وخرق النعل مع 

جب تصنيف أحذية يو :المنطبقة ANSI Z41 واصفات القياسيةاألمريكي للم
  .75Cوأ 175 أما برقموالضغط التصادم الحماية ضد أخطار 

d.  إزالة الذخائر غير المتفجرة فرق يجب أال تحتوي أحذية أفراد)UXO (على 
  . أجزاء معدنيةأي

e . ية جلدية  حرائق الغابات أحذالسيطرة على أعماليرتدي األفراد المشارآون في
طويلة برباط ومزودة بنعال مقاومة لالنزالق مثل األحذية المصنوعة من المطاط 

 وال تحتوي على أجزاء  بوصة أو أآثر،8التي يصل ارتفاع رقبتها إلى القوي 
النخفاض يجب أال ُتصنع النعال من مواد بالستيكية أو مطاطية  .أمامية فوالذية
  . هذه المواددرجات انصهار

  

05.A.09مــال المناجـة عمــة وصحـــجب أن تقوم الوآالة المعنية بسالم ي   
)MSHA (و المعهد الوطني للسالمة والصحة المهنيةأ) NIOSH (اعتماد المصابيح ب

 التي يستخدمها عمال المناجم بالقرب من المواد المتفجرة وفي األجواء الكشافاتالعادية و
  .و غازات متفجرةأ تربة أ أوالتي يمكن أن تحتوي على أبخرة

05.A.10  يجب على األفراد المشارآين في العمليات التي ُتعرِّض أيديهم لإلصابة )
مثل الجروح والسحجات والتمزقات والحروق والمهيجات الكيميائية والمواد السامة 

انتقاء واستخدام وسائل حماية اليد )  سريان الدمقد تعوقالقوى التي االهتزازات، وو
 المعهد القومي األمريكي للمواصفات القياسية  الخطر وفًقا لمقاييسصدرلمالمناسبة 
ANSI)(/االتحاد الدولي لتجهيزات السالمةISEA 105-2000 .  

05.A.11في مواقع مرور الناقالت والمعدات مثل أفراد  جب على األفراد المتواجدين ي 
 واضحة الرؤية تتوافق مع المراقبين أو المفتشين ارتداء صديرية برتقاليةأو   اإلشارة

االتحاد الدولي /)ANSI ( القومي األمريكي للمواصفات القياسيةد للمعه3متطلبات الفئة 
  .ISEA 107 لتجهيزات السالمة
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05.A12جب على عمال تشغيل المناشير السلسلية أو المعدات اليدوية الكهربائية  ي آما
 . ارتداء أرجل جلدية واقية للساقا عند مالمستهبالساقث إصابات حِداألخرى التي قد ُت

مختبر اعتماد سالمة  لF-1970-98سااألرجل الجلدية الواقية مع مقيوينبغي أن تتوافق 
      .)ASTM(دالجمعية األمريكية الختبار الموا/)UL(المنتجات

05.Bماية العين والوجه ح  

05.B.01  5ضح بالجدولالعين والوجه آما هو مووقاية  بمعداتيجب تزويد األفراد-
إلصابة نتيجة حتمال اوذلك عندما ُتعرِّض الماآينات أو العمليات العين أو الوجه ال 1

  . أو الكيميائية أو اإلشعاعيةةالفيزيائيالعوامل 

a . القومي دالمعه العين والوجه متطلبات وقاية تجهيزاتيجب أن تتوافر في 
العملي للحماية المهنية لتطبيق ا, ANSI Z87.1 األمريكي للمواصفات القياسية

لإلشارة  "Z87" وهي وأن تحمل عالمة مقروءة وثابتة ,والتعليمية للعين والوجه
  .لمقاييسالمطابقة لإلى 

b .قية الشخصيةاالوالتجهيزات والمعدات تمييز  يجب) PPE( الخاصة بالعين 
  .والوجه بعالمة مميزة لتسهيل معرفة الشرآة المصنعة

c .لعين التي توفر الحماية الجانبيةل الواقيةوسائل الخدام يجب على العمال است.  

05.B.02  يجب حماية , لعينل واقيةحينما ُيطلب بمقتضى هذه الالئحة ارتداء وسائل
األفراد الذين يحتاج نظرهم إلى استخدام عدسات تصحيحية في النظارات بواحدة من 

  :الوسائل التالية

a .ح بصرينظارات ذات عدسات واقية توفر تصحي,  

b .ها فوق العدسات التصحيحية دون التشويش على ؤنظارات واقية يمكن ارتدا
  أو, ضبط النظارات الطبية

c .نظارات واقية ُترآَّب مع العدسات التصحيحية المثبتة خلف العدسات الواقية.  

05.B.03 نيجب على األفراد العاملين في الوظائف األخرى غير اإلدارية ويعتبرو 
 أثناء بجوانب واقيةلعمى في إحدى العينين ارتداء نظارات سالمة مزودة ن بايمصاب
  .العمل

05.B.04  حتاج العمليات التي تتطلب استخدام أو التعرض لمواد ساخنة أو تينبغي أن
مثل التبطين بمعدن واللحام والصب أو سبك المعادن الساخنة والتعامل مع (منصهرة 

 ,لعين مثلل واقيةإلى وسائل ) لمواد المنصهرةالقار الساخن والزيوت والسوائل وا
 أو ، من أجل الحماية الجانبيةواقية سواترالنظارات الواقية المزودة بعدسات السالمة و

جب أن تكون ي  آما.أقنعة الوجه والُحُجب الواقية والخوذات التي تعطي حماية مماثلة
  . في مكانهامثبتات العدسة قادرة على إبقاء آل أجزاء العدسة المشروخة
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05.B.05 مثل األحماض والمواد ( في العمليات التي تتطلب التعامل مع المواد الضارة
وآذلك )  أو السوائل الزيتيةالكاوية والسوائل الساخنة والمواد المعالجة بالكريوسات

يجب ,  من الغازات واألبخرة والسوائل أمًرا ضرورًيا الوقايةالعمليات التي تمثل فيها
 المصنوعة من المطاط اللين القابل للطي وُحُجب العدساتارتداء النظارات الواقية ذات 

التي تغطي الرأس والرقبة والمالبس األخرى الواقية التي الرأس الوجه واألقنعة وأغطية 
  .تناسب األخطار المتضمنة

  
05.B.06لتي تمثل فيها الحماية من الطاقة المشعة مع التقليل المعتدل  في العمليات ا

 هذه العمليات اللحام والقطع واللحام بالنحاس  ضمن ومن,للضوء المرئي شيًئا ضروريًا
لعين والوجه التي تتناسب مع نوعية ل واقيةلزم وجود وسائل تست  التي,واللحام بالقصدير

اللون درجة  ومزودة بالعدسات ذات  المباشرضوفر الحماية لكافة زوايا التعروت ,العمل
  2-5  أنظر الجدول> .ةالمناسب

  
05.B.07المعهد القومي  يجب ارتداء النظارات المقاومة للوهج التي تتوافق مع مقاييس 

 والتي تقوم بترشيح األشعة فوق  ANSI Z80.3األمريكي للمواصفات القياسية
 ضد الوقايةعندما تتطلب الظروف % 99بة  بنسBِِ والمنطقة Aالبنفسجية في المنطقة 

  .الوهج
  

05.B.08 ارتداء العدسات الملونة أو عدسات اإلظالم األتوماتيكية عندما يجب أال يتم 
  .تتطلب المهام من العامل المرور من مناطق مضيئة إلى مناطق خافتة الضوء

  
05.C السمع والسيطرة على الضوضاءوسائل وقاية   

05.C.01ضغط الصوتدود مستوى ح .  

a .يجب تزويد أفراد وزارة الدفاع (DoD) ثار التعرض آ الوقاية من بوسائل
في ) A( ديسيبل 85للضوضاء الخطيرة عندما تتجاوز مستويات ضغط الصوت 

 140أو  (TWA)ح زمنًياــالمتوسط المرجبالتي يتم التعبير عنها  الحالة المستقرة
  ).A( لـة ديسيبـنبض

b .اد غير التابعين لوزارة الدفاع بوسائل الحماية ضد آثار يجب تزويد األفر
التعرض للضوضاء الخطيرة على األقل عندما يتجاوز مستوى ضغط الصوت 

  .3-5أو مدد التعرض المحددة في الجدول /الحدود و

05.C.02  عند تعرض األفراد لمستويات ضغط الصوت التي تتجاوز الحدود المحددة
عند فشل و . استخدام الضوابط الهندسية أو اإلدارية الممكنةيجب, المنصوص عليها أدناه

انتقاء  يجب ,هذه الضوابط في تقليل مستويات ضغط الصوت إلى الحد المسموح به
واستخدامها وفق برنامج ) PPE(قية الشخصية االوالتجهيزات والمعدات وتقييم وتوفير 
يتم توفيرها قادرة على جب أن تكون وسائل حماية السمع التي ي  آما.حماية السمع

  ديسيبل85تخفيف تعرض العامل للضوضاء لتصل إلى أقل من المتوسط المرجح زمنًيا 
)A ( ي الحاالت التي تفشل فيها وسائل الحماية في توفير مستوى فو . ساعات8خالل

يصبح , )A ( ديسيبل85 الكافي لتقليل مستوى تعرض العامل للضوضاء تحت التخفيف
تحديد قيمة مستوى التخفيف الناتج عن وسيلة ل .ي في التعرض ضرورًياالتحكم اإلدار
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مكن ي .(NRR)من معدل خفض الضوضاء ) A (ديسيبل 7 حماية معينة تقوم بطرح
مة ء الضوضاء بعد ذلك من بيئة ضوضاء العامل الواحد لتقدير مالتقليلطرح قيمة 

 .CFR 1910.95 29لى  إAنظر الملحق او أ, وسيلة الحماية

 مختلفة من فترتين أو أآثر وبمستوياتمكوًنا ندما يتكون التعرض اليومي للضوضاء ع
 بدًال من دراسة آل  لكل تعرضالتأثيراتمجموعة  يجب دراسة ,للتعرض للضوضاء

جب حساب التعرض لمستويات مختلفة لفترات متعددة من الزمن وفًقا يو .ةتأثير على حد
  :لهذه المعادلة

Cn = T1 /L1 + T2 /L2 + .... + T3 /L3, حيث؛  

c = المعامل الكلي للتعرض للضوضاء,  

T =  و, )الساعاتب(زمن التعرض الكلي عند مستوى معين لضغط الصوت  

L =  3-5من الجدول , )الساعاتب(زمن التعرض الكلي المسموح عند ذلك المستوى.  

  .1ي أآبر من أو تساو Cnكون وسائل حماية السمع ضرورية عندما تكون قيمة ت

05.C.03 ديسيبل 85ندما تساوي مستويات ضغط الصوت أو تتجاوز ع (ِA) (هو و
يجب تنفيذ برنامج مستمر وفعَّال للمحافظة على )  ساعات8المعدل المسموح به خالل 
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جب أن يلتزم برنامج المحافظة على ي :CFR 1910.95 29 السمع وفق مقاييس
  .AR 40-5و DODI( 6055.12(السمع الخاص بأفراد وزارة الدفاع بمقاييس

05.C.04  ديسيبل 115عند تجاوز مستويات ضغط الصوت )A (في الحالة المستقرة, 
  األذنوأغطية سدادات لتعمل عمل األذن الشخصية المكافئة وقايةيجب وجود وسائل 

  .الواقية

05.C.05  يجب إجراء قياسات مستوى ضغط الصوت بواسطة أشخاص مؤهلين
  .ايرةباستخدام أدوات مع

05.C.06ت األذن ا األذن والتي تشمل سدادجب ترآيب الوسائل التي توضع داخل ي
 للفرد , أو الُمعدَّة مسبًقا أو التي يتم صنعها حسب التوصيةتستخدم مرة واحدةالتي 

المعرض للضوضاء بواسطة فرد مدرب على هذه الترآيبات وقادر على معرفة الفرق 
  .مقبولةيعتبر القطن العادي وسيلة حماية غير و :لرديءبين الترآيب الجيد والترآيب ا

05.C.07  المناطق التي تتجاوز فيها مستويات (يجب تمييز مناطق خطر الضوضاء
باستخدام عالمات ) C.01.05ضغط الصوت الحدود المنصوص عليها في الفقرة 

 تشير إلى وجود مستويات ضوضاء خطيرة وضرورة استخدام وسائل حماية تحذيرية
  .السمع

05.D لرأسل الوسائل الواقية  

05.D.01  التي يجب ارتداء مناطق لليجب تزويد آل األفراد العاملين أو الزائرين
 العامة من للوقاية (Gالفئة  II من النوع  بأغطية الرأسالخوذات الصلبة أثناء التواجد بها

تيارات الكهربائية عالية  من الللوقاية (Eأو الفئة ) التيارات الكهربائية منخفضة الفولتية
  .وضرورة إلزامهم بارتدائها) الفولتية

a .هي المناطق التي التي يجب ارتداء الخوذات الصلبة أثناء التواجد بها مناطق ال
وتعتبر آل مناطق اإلنشاءات مناطق  :تحتوي على أخطار يمكن أن تصيب الرأس

يق عملية تحديد وتحليل يتم توث .يجب ارتداء الخوذات الصلبة أثناء التواجد بها
 خطة الوقاية من الحوادث أو خطة ,المخاطر إصابة الرأس في تقرير تحليل مخاطر

  . حسبما تقتضي الضرورة,المشروع الخاصة بالسالمة والصحة

b . التي يجب ارتداء الخوذات الصلبة أثناء التواجد بهامناطق اليجب أن تكون 
 أو , المحاجر, الهدم,اإلحاللو ,شاءاإلنو ,التجريفمناطق  مثل �مناطق عامة 

أآثر من آونها مجرد أجزاء معينة من مبنى أو , العمليات الميدانية المشابهة
  .مشروع

c .التي يجب ارتداء مناطق ال وضع عالمة تحذير على آل نقاط الدخول إلى يجب
خوذات التشير إلى ضرورة ارتداء بحيث  ,الخوذات الصلبة أثناء التواجد بها

  .ةصلبال

05.D.02  الحالية متطلباتآافة اليجب أن تتوافر في آافة أغطية الرأس الواقية 
  .ANSI Z89.1لمعهد القومي األمريكي للمواصفات القياسيةالخاصة با



EM 385-1-1 
2003 شرين الثاني ت  3 

 51

a . من موافقة بأو نظام التعليق إال  يكل الخوذةهال ُيسمح بإجراء أي تعديل على
  .الشرآة المصنعة

b .اتجاه الجزء األمامي للخوذة لألمامعلى أن يكون يجب ارتداء الخوذات الصلبة .  

c . يجب أن تكون أغطية الرأس الواقية التي يتم ارتدائها بالقرب من األسالك
  .Eالكهربائية والمعدات من الفئة 

d .قبعات منسوجة أو أي أغطية رأس أخرى  أويجب عدم ارتداء قبعات رياضية 
إال إذا وافقت ,  استقرار الخوذة الصلبةتعوق ثبات أوحتى ال تحت الخوذة الصلبة 

  .الشرآة المصنعة على ذلك

05.D.03  وبشكٍل يومي بالنظريجب التفتيش على أغطية الرأس والمكونات الواقية 
والتي قد تؤدي إلى تقليل درجة ) الخ, الشروخ, مثل االنبعاجات(الآتشاف عالمات التلف 
؛ آما يجب التفتيش على أغطية غطية الواقيةأساًسا في هذه األالسالمة التي يتم توفيرها 

الرأس بصفة دورية الآتشاف التآآل الناجم عن األشعة فوق البنفسجية والذي يدل عليه 
  .تشقق أو تقشر الخوذة

05.D.04 شكل من األشكال بأي تهاأو التأثير على سالمفي الخوذة  عمل ثقوب يحظر.  

05.D.05 لتي يرتديها عمال سالح المهندسين يجب أن تكون أغطية الرأس الواقية ا
  :آالتالي) باإلضافة إلى مطابقة المواصفات السابقة() (USACEاألمريكي 

a . مصنوع من مادة حمراء )  بوصة1( سم 2.5بيضاء اللون وممّيزة بشريط
 5( سم 12.5ُيوضع بامتداد قاعدة الجزء العلوي من الخوذة مع وجود , عاآسة
الح المهندسين التي تطابق  سقلعةتم وضع شارة ي .قدمةمسافة فاصلة في الم) بوصة

بحيث يكون الجزء السفلي , ي منتصف مقدمة الخوذة فEP 385-1-6مواصفات 
   سم 2من الشارة فوق قاعدة الجزء العلوي من الخوذة بحوالي 

 الشارة واسم السالح التابعين له فوقجوز لألفراد وضع أسمائهم ي ). بوصة3/4(
يجوز وضع و .وضع الرتب العسكرية الخاصة باألفراد قبل أسمائهميجب و :أسفلها

  .شارة العلم األمريكي على الجزء الخلفي من الخوذة الصلبة

b .شعارات ل لألجزاء الجانبية من الخوذة الصلبة الداخليصرَّح باالستخدام ُي
  .السالمة

c .أو تؤثر صرح بإجراء التعديالت التي تقلل من خاصية العزل الكهربائيال ي 
  . الخوذةعلى متانة

d . يجب تقديم الطلبات التي تتعلق بتغيير األلوان أو العالمات لتتوافق مع
سـالح لمكتب السالمة والصحة التابع للقيادة العامة ل, التخصصات المهنية

  .تها لدراس(HQUSACE)المهندسيـــن األمــريكـي 

e . أو العمل فوق /شديدة ويتم ربط أشرطة الذقن عند تعرض األفراد لرياح
  .اإلنشاءات العالية
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 05.Eوسائل حماية التنفس  

05.E.01الغرض ناسب التي تآمامات التنفس الصالحة لالستخدام وتوفير يجب  . عام
لحكومة وآذلك عمال المقاول القائمين ل  الدائمين التابعينعمالوإلزام ال, المقصود منها
 هذه الكمامات تلك التي تتوافر فيها مقاييس  وتشملبارتداء هذه الكمامات؛ بالعمليات

 إدارة السالمة والصحة المهنيةالصناعة والسفن واإلنشاءات العامة الخاصة بـ
)(OSHA ضرورية لحماية صحة العاملينالتجهيزات والمعدات  عندما تكون هذه. 

 عمليات التقييم الطبيإجراء  و على استخدامهايجب توفير آمامات التنفس والتدريب
  .للعامل مجانًا

O5.E.02 يجب إجراء تقييم لمصادر الخطر  .التنفسعلى خطر ال تقييم مصادر
, الضباب, التنفس مثل الغبارعلى خطر ال وتقدير مصادر لتحديد  06وتوثيقه وفًقا للقسم

آما  .الرذاذ أو األبخرة الضارة, األدخنة, الغازات, غشاوة الرذاذ أو الضباب, العوادم
 هذا التقييم على تقدير جيد لتعرض العامل للخطر وتحديد الحالة يجب أن يشتمل

يجب أن تكون السيطرة على مثل هذه  .للمادة الملوثةالكيميائية والشكل الفيزيائي 
مثل غلق أو عزل ( الهندسية المقبولة التحكمعن طريق أنظمة , بقدر اإلمكان, المخاطر

وتطبيقات العمل ) ال المواد قليلة السميةالعملية والتهوية العمومية والداخلية واستبد
 في البدء أو في مرحلة عملية الهندسية الفعالة غير التحكموعندما تكون أنظمة  .المحسنة
 استخدامإلزام العمال بصاحب العمل توفير آمامات التنفس المناسبة وعلى يجب , تنفيذها

  .هذه الكمامات

05.E.03 ضرورية  آمامات التنفسندما تعتبر ع .لحماية التنفس  المكتوببرنامجال
مع جنًبا إلى جنب  هوتنفيذبرنامج مكتوب لحماية التنفس قم بإعداد , لحماية صحة العامل

الخاص حماية التنفس  وقايةاإلجراءات الخاصة بموقع العمل وفًقا لهذا القسم ومقياس 
 CFR part 29والوارد في  OSHA)( إدارة السالمة والصحة المهنيةبـ

بحيث يكون هذا , لتولي منصب مدير البرنامجمؤهل قم بتعيين شخص  .1910.134
 للقيام ، مع طبيعة البرنامج المعقدةتتناسبالخبرة التي منح لتدريب ومؤهًال لالشخص 

لوقوف  المطلوبة لالتقييماتواإلشراف عليه وآذلك إجراء حماية التنفس بإدارة برنامج 
 البرنامج آلما آان ذلك ضرورًيا حتى يتماشى مع تحديثوينبغي  . البرنامجعلى فعالية

البنود قم بإدراج  .تغيرات ظروف مكان العمل التي تؤثر على استخدام آمامة التنفس
  : في البرنامجالتالية

a . نتقاء آمامات التنفس الستخدامها في مكان العمل؛اإجراءات  

b .؛فستقييمات العاملين الطبية المطلوبة الستخدام آمامات التن  

c . ؛)شديدة االلتصاق بالوجه ( لكمامات التنفس المحكمةالمالءمةإجراءات اختبار  

d . أو مواقف  الروتينية للكمامات في المواقف العاديةالصحيحإجراءات االستخدام 
  ؛الطوارئ التي يمكن التنبؤ بها بشكل منطقي

e .وإصالح  وتعقيم وتخزين والتفتيش علىلتنظيف  الزمنيةجداولالإجراءات و 
  . بأي شكل آخروالحفاظ عليها آمامات التنفسوالتخلص من 
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f .بالهواء اإلمدادوتدفق هواء التنفس إلى آمامات  إجراءات ضمان نوعية وآمية 
  .الجوي

g . التنفس التي يحتمل أن على ر التعامل مع مصادر الخطتدريب العمال على
  لطارئة؛ أو ا الروتينيةيتعرضوا لها أثناء المواقف العادية

h . تدريب العمال على االستخدام السليم للكمامات بما في ذلك آيفية ارتدائها
   استخدامها وصيانتها؛ و ومحاذير وحدودخلعهاو

i .إجراءات تقييم فعالية البرنامج بطريقة منتظمة.  

05 E.04حيث ال يكون استخدام الكمامة أمًرا ضرورًيا . االستخدام االختياري.  

a .السماح للعمال يجوز  أو ، آمامات التنفس بناًء على طلب العمالجوز توفيري
 عند  خطًرا في حد ذاتهاتشكلإذا تقرر أن هذه الكمامة لن , باستخدام آماماتهم الخاصة

قم بتزويد مستخدمي , ذا تقرر السماح باالستخدام االختياري للكمامةإ .استخدامها
 )OSHA(ة السالمة والصحة المهنية إدارالكمامات بالمعلومات الواردة في مقاييس

, CFR part 1910.134 29 بـ Dالملحق  فيوالواردة الخاصة بالكمامات 
 وفًقا الحاجة إليهاالمعلومات الالزمة للعمال المستخدمين لكمامات التنفس عند عدم "

  و, "للمقياس

b .المكتوب لحماية التنفس،برنامج الم بإعداد وتنفيذ تلك العناصر الخاصة بق 
تلك م للكمامة اختيارًيا قادر طبًيا على استخدام ستخِدالالزمة لضمان أن العامل الُمو

آذلك لضمان نظافة وتخزين والحفاظ على الكمامة حتى ال يشكل استخدامها و ,الكمامة
المكتوب لحماية التنفس برنامج ليس من المطلوب اشتمال ال .خطًرا صحًيا على المستخدم

االستخدام  مشتمال فقط على لكماماتااستخدام لمقرر أن يكون حيث من االعمال على 
  ).أقنعة مضادة للغبار(االختياري ألقنعة الترشيح 

05.E.05 قم بانتقاء وتوفير آمامة التنفس المناسبة على أساس  . عام- االنتقاء
 التي يتعرض لها العامل والعوامل الخاصة بمكان مصادر الخطر على التنفس/مصدر
  .لمستخدم والتي تؤثر على أداء الكمامة ومدى االعتماد عليهاالعمل وا

a . معتمدة من قبل المعهد الوطني للسالمة والصحة المهنيةتكون قم بانتقاء آمامة 
)NIOSH(.  عند انتقاء واستخدام  .يجب استخدام الكمامة وفًقًا لشروط اعتمادهاآما

يجب اختيار , امل الكيماوية العسكريةآمامات التنفس المتوافرة تجارًيا للحماية ضد العو
 الموافقة على استخدامها طبًقا لمتطلبات وزارة الدفاع توانتقاء الكمامات التي تم

  .R 11-34  على ما ورد فيلتمتشووالجيش 

b . في مكان العمل طبًقا مصادر الخطر على التنفس  /مصدرقم بتحديد وتقييم
, تقييم الفعلي أو المعقول لتعرض العاملتحديد ال وحيث ال يمكن  .E.02.05للفقرة 

  .)IDLH ( خطًرا مباشًرا على الحياة أو الصحةيشكلاعتبر أن هذا الجو 

c . أنواع وأحجام الكمامات موديالت و قم باختيار الكمامات من بين عدد آاٍف من
  . للمستخدمتماما والمناسبةحتى يتسنى اختيار الكمامة المقبولة 
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05.E.06 كمامات المخصصة لألجواء التي تمثل خطًرا مباشًرا على الحياة  ال� انتقاء
قم بتوفير آمامات التنفس التالية حتى يقوم العامل باستخدامها في األجواء  .أو الصحة

  :التي تمثل خطًرا مباشًرا على الحياة أو الصحة

a. جهاز تنفس ذاتي) SCBA(معتمد من  والضغط يعمل وفق حالة آامل قناع ب
يعطي فترة خدمة تصل آما , )NIOSH (عهد الوطني للسالمة والصحة المهنيةقبل الم

  أو, إلى ثالثين دقيقة على األقل

b . تزويد بالهواء الخارجيتوليفة من آمامة )SAR ( ذات ، والضغطوفق حالة
  . مع مصدر هواء ذاتي احتياطي،قناع آامل

c .التي تمثل خطًرا يجب أن تكون الكمامات المخصصة فقط للهروب من األجواء 
معتمدة من قبل المعهد الوطني للسالمة والصحة , )IDLH(مباشًرا على الحياة أو الصحة

  المهنية
)(NIOSHللهروب من الجو الذي ستستخدم فيه .  

d . يجب اعتبار آل المناطق التي تعاني نقًصا في األآسجين مناطق خطر مباشر
يح ما إذا آان ترآيز األآسجين يمكن إذا أمكن توض :االستثناء .الصحةوعلى الحياة 

 وفي CFR part 1934 29 من IIاالحتفاظ به في النطاقات المحددة في الجدول 
يمكن عندئٍذ , تحت آل الظروف التي يمكن التنبؤ بها, االرتفاعات الموضحة في الجدول

  .دة بالهواء الخارجياستخدام أي آمامة ُمزِو

  

05.E.07 تمثل خطًرا مباشًرا على ال ة لألجواء التي  الكمامات المخصص� انتقاء
م بتوفير آمامة تنفس مناسبة لحماية صحة العامل وتأآد من مطابقتها ق. الحياة أو الصحة

  الروتينيةي المواقف العادية ف,)(OSHA إدارة السالمة والصحة المهنيةلكل متطلبات 
  .ومواقف الطوارئ التي يمكن التنبؤ بها بشكل منطقي

a. ةامل الحماية الُمعينوستخدام عقم با (APFs)  الخاصة مقاييس الالواردة في
األساس المنطقي " من  وأحدث نسخة حالية, )OSHA(إدارة السالمة والصحة المهنية ب

لمعهد الوطني للسالمة والصحة المهنية   الصادرة عن ا" استخدام آمامة التنفسلقرار
ألمريكي للمواصفات القياسية  القومي االخاص بالمعهدANSI Z88.2  ومقياس
ANSI)( على المستوى المحليمعترف بها أخرى  مصادر  أيأو.  

b . للمادة الملوِّثةقم بتوفير آمامة تنفس تالئم الحالة الكيميائية والشكل الفيزيائي.  

c.قم بتوفير, ألبخرةا الغازات ومن  للوقاية:  

  أو, دة بالهواء الخارجيزِوآمامة ُم) 1(

 بمؤشر نهاية مدة الخدمة مجهزةبشرط أن تكون الكمامة , هواءلل نقيةممامة  آ)2(
)ESLI (لمعتمد من قبل الهيئة الوطنية للسالمة والصحة المهنيةا)NIOSH(  للمادة

قم بعمل ,  وإذ لم يتوافر مؤشر نهاية مدة الخدمة المناسب لظروف موقع لعملالملوِّثة؛
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  بناًء على المعلومات أو البيانات,يحألوعية وخرطوشات الترشاتغيير ل  زمنيجدول
تضمن أن األوعية وخرطوشات الترشيح يتم تغييرها قبل سوف  التي الصحيحة الُمحّقة

ذآر في برنامج الكمامات المعلومات والبيانات التي يتم االعتماد ا .صالحيتها مدةنهاية 
عتماد على عليها واألساس الذي يقوم عليه تغيير وعاء وخرطوش الترشيح وأساس اال

  .البيانات

d . قم بتوفير, الجسيمات الدقيقةللحماية من:  

  أو, دة بالهواء الخارجيزِوآمامة ُم) 1(

هواء مزودة بمرشح معتمد من قبل المعهد الوطني للسالمة لل منقيةمامة آ) 2(
ح عالي الكفاءة لتنقية ش آمرCFR part 11 30 لـ  طبًقا)NIOSH (والصحة المهنية
 معتمد من ، بمرشح للجسيماتة مزودللهواءنقية م آمامةأو , )HEPA (اءجسيمات الهو

 ؛CFR part 84 42 لـ  طبًقا)NIOSH (قبل المعهد الوطني للسالمة والصحة المهنية
أيروديناميكي متوسطة أو للملوثات التي تتكون بشكل أساسي من جسيمات ذات أقطار 

هواء مزودة بأي للنقية ممامة آ,  ميكرومتر على األقل2طولها  ،(MMAD)الكتلة 
  .)NIOSH ( من قبل المعهد الوطني للسالمة والصحة المهنيةة معتمد،مرشح للجسيمات

05.E.08قم بإجراء تقييم طبي لتحديد قدرة العامل على استخدام آمامة  . التقييم الطبي
مكان  أو قبل أن ُيطلب منه استخدام الكمامة في المالءمة قبل إجراء اختبار ,التنفس
ليس من الضروري إجراء تقييم طبي للعمال الذين يقتصر استعمالهم  :االستثناء .العمل

المعتمد من قبل المعهد  (ELSA)اإلعاشة في حالة الطوارئ للكمامات على جهاز 
تستخدم فقط أثناء  وهو عبارة عن آمامة )NIOSH (الوطني للسالمة والصحة المهنية
ستخدم للهروب ت دقيقة و30واء التنفس لمدة تقل عن وفر هالهروب من مكان الخطر وت

يمكن التوقف عن إجراء عمليات التقييم الطبي  .المنشأة في حالة الطوارئ/من المبنى
قم بتنفيذ إجراءات التقييم الطبي  .للعامل عندما تزول ضرورة استخدام العامل للكمامة

  :التالية

a .عتمد آخر أخصائي رعاية صحية م أيقم بتعيين طبيب أو (PLHCP) 
يمكن من إلجراء عمليات التقييم الطبي باستخدام استبيان طبي أو فحص طبي مبدئي 

يجب  . االستبيان الطبي من عليهايتم الحصولالحصول على نفس المعلومات التي خالله 
 CFR part 29أن يجمع التقييم الطبي المعلومات المطلوبة في االستبيان الموجود في 

  .2و1  والقسمين, Aالجزء , Cالملحق و, 1910.134

b . للعامل الذي يعطي استجابة إيجابية ألي  طبيمتابعة تأآد من إجراء فحص
الجزء , Cالملحق و, CFR part 1910.134 9 في 8 إلى 1سؤال من األسئلة من 

A , حاجته إلى إجراء الخاص به ظهر الفحص الطبي المبدئي أو العامل الذي ُي, 2القسم
, أي اختبارات لمتابعة الذي يجرى لطبيالفحص ال أن يتضمن يجب .لمتابعة لفحص طبي

 أخصائي الرعاية الصحيةالطبيب أو استشارات طبية أو إجراءات تشخيصية يرى أو 
  . النهائيالتخاذ القرارأنها ضرورية  )PLHCP(المعتمد

c .ت  الطبية بشكل سري أثناء ساعاوالفحوصاتجب أن يتم إجراء االستبيان ي
إجراء االستبيان يجب  . للعاملالمناسبينعمل العامل الطبيعية أو في المكان والزمان 

  .لمحتواهبطريقة تضمن فهم العامل 



EM 385-1-1 
2003 شرين الثاني ت  3 

 56

d . قم بإعطاء العامل فرصة لمناقشة نتائج االستبيان والفحص مع الطبيب أو
   المعتمدلرعاية الصحيةاأخصائي 

) PLHCP(.  

e.  المعتمد اية الصحيةلرعايجب تزويد الطبيب أو أخصائي PLHCP)( 
بالمعلومات التالية قبل قيامه بعمل أي توصية خاصة بقدرة العامل على استخدام آمامة 

  :التنفس

  ؛ استخدامها العامليتعين علىنوعية ووزن آمامة التنفس التي ) 1(

بما في ذلك االستخدام في عمليات اإلنقاذ (مدة وعدد مرات استخدام الكمامة ) 2(
  ؛)والهروب

  مجهود العمل البدني المتوقع؛) 3(

   التي يجب ارتدائها؛ و اإلضافيةالمعدات والمالبس الواقية) 4(

  .درجات الحرارة والرطوبة القصوى التي يمكن التعرض لها) 5(

f . تم آان قد, تتعلق بالعامل أي معلومات إضافيةتقديم ال تستدعي الضرورة 
 في تقييم , بها مسبًقا)PLHCP(ة المعتمد أخصائي الرعاية الصحيتزويد الطبيب أو 

 المعلومات والطبيب أو أخصائي الرعاية الصحيةب لم يكن هناك تغييرطبي الحق إذا 
  .المعتمد

g . بنسخة من البرنامج الرعاية الصحية المعتمدقم بتزويد الطبيب أو أخصائي 
 CFR part 1910.134 29 حماية التنفسالمكتوب لحماية التنفس ونسخة من مقياس 

  ).(OSHAبإدارة السالمة والصحة المهنية الخاص 

h . أخصائي الرعاية الصحية المعتمدعند استبدال الطبيب أو)PLHCP( , تأآد
 على هذه )PLHCP (ل الطبيب أو أخصائي الرعاية الصحية المعتمد الجديدوحصمن 

ئي السابق بإحالة هذه مباشرة أو قيام الطبيب أو األخصاله  إما بتقديم الوثائق ,المعلومات
أو  ليس من الضروري أن يتم إعادة تقييم العمال طبًيا لمجرد اختيار طبيب .الوثائق إليه
  .رعاية صحية المعتمد جديدأخصائي 

i .قم , عند تحديد قدرة العامل على استخدام آمامة التنفس .التقرير الطبي
 الصحية المعتمد أخصائي الرعايةبالحصول على توصية مكتوبة من الطبيب أو 

)PLHCP(يجب أن تحتوي التوصية  . تتعلق بقدرة العامل على استخدام آمامة التنفس
  :على المعلومات التالية فقط

 أو ,الحالة الصحية للعاملتخص أي محاذير على استخدام آمامة التنفس ) 1(
العامل بما في ذلك قدرة أو عدم قدرة , ظروف مكان العمل التي ستستخدم فيها الكمامة

  . على استخدام الكمامةالطبية

  إلى تقييمات المتابعة الطبية؛ و, إن وجدت ,الحاجة) 2(
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أخصائي الرعاية الصحية المعتمد شير إلى تقديم الطبيب أو ي بيان) 3(
)PLHCP(نسخة من التوصية المكتوبة الصادرة عنه للعامل .  

j .أخصائي الرعاية يب أو كمامة المتاحة آمامة ضغط سلبي ويرى الطبالذا آانت إ
 أن هناك ظرًفا صحًيا يضع صحة العامل في خطر زائد) PLHCP( الصحية المعتمد

إذا أفاد تقييم  )PAPR (م بتزويد العامل بكمامة تنقية هواء آليةق, عند استخدام الكمامة
إمكانية استخدام العامل لهذه ب) PLHCP(أخصائي الرعاية الصحية المعتمد الطبيب أو 

ما إذا أفاد تقييم طبي الحق أن العامل قادر طبًيا على استخدام آمامة الضغط أ, مةالكما
  لتزويد العامل بكمامة تنقية الهواء اآللية, في هذه الحالةال تكون هناك ضرورة, السلبي

PAPR)(.  

k .إدارة السالمة  تقييمات طبية إضافية تتوافق مع متطلبات قم بتوفير, آحد أدنى
 CFR part 1910.134 29كمامة فيالمقياس الخاصة ب OSHA)(ة والصحة المهني

  :في حالة, 

قيام أحد العمال باإلبالغ عن عالمات أو أعراض طبية مرتبطة بالقدرة على ) 1(
  استخدام الكمامة؛

مشرف أو أو , )PLHCP (قيام طبيب أو أخصائي الرعاية الصحية المعتمد) 2(
 إعادة  عملحب العمل بحاجة أحد العمال إلىمدير برنامج آمامات التنفس بإخطار صا

  . طبيتقييم

بما في ذلك المالحظات التي يتم , حماية التنفس برنامج  منمعلوماتإشارة ) 3(
   إلى حاجة العامل إلى إعادة التقييم؛ أو ، وتقييم البرنامجالمالءمةتسجيلها أثناء اختبار 

 مجهود العمل اليومي ,العلى سبيل المث(وقوع تغير في ظروف مكان العمل ) 4(
 يؤدي إلى زيادة آبيرة في العبء الفسيولوجي مما قد) والمالبس الواقية ودرجة الحرارة

  . على آاهل العاملالواقع

05.E.09 المالءمة اختبار.  

a .المحتوية على آماماتتأآد من اجتياز العمال المستخدمين لألقنعة المحكمة  
 (QNFT)ة ييف الكالمالءمةلمناسب أو اختبار ا (QLFT)ة النوعيالمالءمةالختبار 

  . هذه الفقرةبموجبالمطلوب 

b . ُأجري  قد  يحتوي على آمامة عامل يقوم باستخدام قناع محكمأيتأآد من أن
 به آمامة وعند استخدام قناع , للكمامةاألولي قبل االستخدام المالءمة اختبار عليه

 بعد مرة واحدة على األقل سنوًيا و،)ةالطراز أو الصناع, الشكل, في الحجم(مختلف 
  .ذلك

c .إضافي متى يقوم العامل باإلبالغ عن تغيرات في مالءمةم بإجراء اختبار ق 
  أوم صاحب العمليا أو ق للعامل، الكمامةمالءمة أن تؤثر على من شأنهاحالته البدنية 

ر البرنامج  المشرف أو مديأو) PLHCP(أخصائي الرعاية الصحية المعتمد الطبيب أو 
تشمل هذه الظروف على و . بمجرد النظربمالحظة تلك التغيرات البدنية على العامل
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أو , جراحة التجميلو, التغيرات الخاصة باألسنانو, ندب الوجه, سبيل المثال ال الحصر
  .تغير واضح في وزن الجسم

d . لعامل بعد م اوقي, ة والكيفية النوعيالمالءمةفي حالة اجتياز العامل الختبارات
أخصائي الرعاية المشرف أو الطبيب أو و, مدير البرنامجو, ذلك بإخطار صاحب العمل

يجب إعطاء العامل و, مالئمة بالنسبة لهأن الكمامة غير ب) PLHCP(الصحية المعتمد 
 وإعادة اختباره مرة من نوع مختلف يحتوي على آمامةفرصة مناسبة الختيار قناع 

  .أخرى

e . اختبار المالءمة باستخدام بروتوآول اختبار المالءمة إجراءينبغي أن يتم 
  ية يف والك)QLFT (النوعية

)QNFT  ( إدارة السالمة والصحة المهنيةالمعتمد من قبل   
)(OSHA.  توجد بروتوآوالت وإجراءات اختبارات المالئمة الكيفية والنوعية المعتمدة

  إدارة السالمة والصحة المهنيةمن قبل 
)OSHA(الوارد   الخاص بإدارة السالمة والصحة المهنية التنفسآمامات مقياس  في

  .Aالملحق ب, CFR part 1910.134 29في 

f .يجوز استخدام اختبار المالءمة النوعية) QLFT(  آمامات مالءمةالختبار فقط 
  . أو أقل100 يصل إلى مالءمةتنقية هواء الضغط السلبي الذي يلزم أن يحقق معامل 

g .بروتوآول اختبار المالئمة الكيفية  فيحددم  هو آما,ان معامل المالءمةإذا آ 
 100 أآبر من أو يساوي )OSHA(إدارة السالمة والصحة المهنية المعتمد من قبل 

 بالنسبة لألقنعة الكاملة 500أو أآبر من أو يساوي , بالنسبة لألقنعة النصفية المحكمة
  .ار المالءمة الكميةاختبت  اجتاز قدالكمامةتكون , المحكمة

h .دة بالهواء الخارجي الُمحكمة زِويجب أن تتم اختبارات مالءمة الكمامات الُم
في وآمامات تنقية الهواء اآللية المحكمة من خالل عمل اختبار المالئمة الكيفية والنوعية 

) الضغط السلبي أو اإليجابي( التشغيل وضعبغض النظر عن ,  الضغط السلبيوضع
  .حماية التنفس في المستخدم

يجب أن يتم اختبار المالءمة النوعية لهذه الكمامات عن طريق تغيير قناع ) 1(
المستخدم الفعلي الخاص بالكمامة مؤقًتا إلى آمامة ضغط سلبي باستخدام مرشحات 

مناسبة أو باستخدام قناع آمامة تنقية هواء ضغط سلبي مماثل بنفس أسطح منع التسرب 
  .امة المزودة بالهواء الخارجي أو آمامة تنقية الهواء اآلليةآبديل لقناع الكم

ة لهذه الكمامات عن طريق تعديل القناع يفيينبغي أن يتم اختبار المالءمة الك) 2(
 وهي المنطقة ما بين الفم  العينات داخل القناع في منطقة تنفس المستخدمبأخذليسمح 
 فحص عينات دائم )مجس (سباريتم إنجاز هذا المطلب عن طريق ترآيب م .واألنف
 القناع البديل أو باستخدام مهايئ فحص عينات مصمم ليوفر بشكل مؤقت وسيلة داخل

  .فحص عينات الهواء داخل القناع

 المحتوي على آمامة بغرض قناعالعلى تم إدخالها  يجب إزالة أي تعديالت )3(
 المعتمدة من قبل المعهد صلية األوإعادة القناع للحالة, إجراء اختبار المالءمة بشكل تام
  . قبل استخدام هذا القناع في مكان العمل)NIOSH (الوطني للسالمة والصحة المهنية
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05.E.10الكمامات بشكل قم بإعداد وتنفيذ إجراءات استخدام . استخدام الكمامات 
تتضمن هذه المتطلبات منع الظروف التي قد تؤدي إلى حدوث تسرب في سداد  .صحيح
 واتخاذ اإلجراءات ,في البيئات الخطيرةالكمامات  ومنع العاملين من خلع ،المحكمالقناع 

 وإعداد إجراءات ,خالل نوبة العملللكمامات الالزمة لضمان التشغيل المستمر والفعال 
 حاالتاستخدام الكمامات في األجواء التي تمثل خطرًا مباشرًا على الحياة أو الصحة أو 

  . المغلقةماآناألمكافحة الحرائق في 

a . ال تسمح للعمال الذين تتوافر فيهم  .بالقناع )الجوان (تسربالحماية مانع
  :)شديدة االلتصاق بالوجه (الخصائص التالية بارتداء الكمامات ذات األقنعة المحكمة

وجود شعر بالوجه يقف مانًعا بين سطح القناع المانع للتسرب والوجه أو ) 1(
   أو يعوق وظيفة الصمام؛

القناع أو يعوق وظيفة ب يقف حائًال بين الوجه ومانع تسرب  أو سببأي ظرف) 2(
  .الصمام

 أو نظارات  عادية لتصحيح النظرعامل لنظارةموظف أو في حالة ارتداء ) 3(
تأآد من ارتداء العامل لهذه ,  شخصية أخرىتجهيزات أو معدات واقيةواقية أو أي 
  .القناع ووجه المستخدمب بين مانع تسرب عائًقا المعدات بطريقة ال تشكلالتجهيزات و

 مانع بالتفتيش علىتأآد من قيام العمال , يما يتعلق بالكمامات المحكمةف) 4(
 عند ارتداء الكمامة آل مرة باستخدام اإلجراءات الواردة في  الخاص بالمستخدمالتسرب

29 CFR part 1910.134 ,الملحق وB-1 الشرآة أو اإلجراءات التي توصي بها 
  .B-1 والتي يمكن أن تثبت فعاليتها آتلك الموجودة في الملحق للكمامةالمصنعة

b .ة لظروف منطقة ئم مراقبة مالاتباع إجراءاتيجب  . للكمامةفعالية المستمرةال
عند حدوث تغير في ظروف منطقة العمل أو  .العمل ودرجة تعرض أو إرهاق العامل
قم بإعادة تقييم ,  قد يؤثر على فعالية الكمامةدرجة تعرض أو إرهاق العامل والذي

  :تأآد من مغادرة العمال لمنطقة استخدام الكمامة .الفعالية المستمرة للكمامة

لغسل وجوههم وأقنعة الكمامات بحسب الضرورة لمنع حدوث تهيج العين ) 1(
  والجلد المرتبط باستخدام الكمامة؛ أو

و تغيرات في مقاومة التنفس أو تسرب في في حالة اآتشاف العمال نفاذ غاز أ) 2(
في حالة اآتشاف العامل لنفاذ دخان أو غاز أو تغيرات في مقاومة التنفس أو (القناع 

قم باستبدال أو إصالح الكمامة قبل السماح للعامل بالعودة إلى منطقة , تسرب في القناع
  ؛ أو)العمل

  . القناع مكوناتشة أو الخرطوأو) الفلتر (الستبدال الكمامة أو المرشح) 3(

c .اإلجراءات الالزمة في األجواء التي تمثل خطرًا مباشرًا على الحياة أو الصحة 
)IDLH(.  تأآد من,  على الحياة أو الصحة مباشًرا التي تمثل خطًراباألجواءفيما يتعلق:  
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خارج جو الخطر المباشر على , عند الحاجة, عامل أو أآثر/موظفوجود ) 1(
  لصحة؛الحياة أو ا

 في جو الخطر المباشر ينل المتواجداالعم/المحافظة على االتصال بين العامل) 2(
  المتواجدين خارجه عن طريق وسائل االتصالالعمال/على الحياة أو الصحة والعامل

  .اإلشارة وسائل وأالصوت  وأ بالنظر

 على ا مباشًراالعاملين المتواجدين خارج الجو الذي يمثل خطًر/تدريب العامل) 3(
  ؛الحياة أو الصحة وتجهيزهم للقيام بعملية اإلنقاذ الفعالة في حاالت الطوارئ

 في الجو الذي يمثل العمليات المختص والمسؤول عن المعّينإخطار الفرد ) 4(
 خارج جو ينالعاملين المتواجد/ على الحياة أو الصحة قبل دخول العاملا مباشًراخطًر

الصحة في هذا الجو للقيام بعملية اإلنقاذ في حاالت الخطر المباشر على الحياة أو 
  الطوارئ؛

التي  المساعدة الضرورية توفيرب ن المختصيقوم الفرد المعّي, هبمجرد إخطار) 5(
  ؛لموقفتتناسب مع الحالة أو ا

 خارج جو الخطر ين المتواجد)الموظفين/العمال(الموظف /تجهيز العامل) 6(
  :ما يليـالمباشر على الحياة أو الصحة ب

)(a . تنفس الذاتيةالأجهزة) SCBAs ( العاملة حسب حالة الضغط أو أجهزة
  أو آمامة اإلمداد,األخرى العاملة وفق الضغط اإليجابي) SCBAs(التنفس الذاتية 

 أو آمامة اإلمداد بالهواء وفق الضغط اإليجابي والمزودة الضغطبالهواء حسب حالة 
العمال الذين /ت االنتشال المناسبة الالزمة لنقل العامل ومعدابأجهزة تنفس ذاتي إضافية؛

يدخلون هذه األجواء الخطيرة حتى يمكن أن تساعد هذه التجهيزات والمعدات  في إنقاذ 
العمال وتحد من الخطر الكلي الناتج عن الدخول؛ أو وسائل اإلنقاذ المماثلة حينما /العامل

  . أو مطلوبةتكون معدات االنتشال غير ضرورية

d .اإلضافة إلى ب .المغلقةإلجراءات الالزمة لمكافحة الحرائق في األماآن ا
  :تأآد من, المغلقة الخاصة بحرائق األماآن E.10.c.5 في التي تم شرحهاالمتطلبات 

العمال على األقل إلى منطقة الخطر المباشر الموظفين أو دخول اثنين من ) 1(
مع بعضهما البعض في صوتي وبصري اتصال والبقاء على على الحياة أو الصحة 

  ؛جميع األوقات

العمال على األقل خارج جو الخطر المباشر الموظفين أو تواجد اثنين من ) 2(
  على الحياة أو الصحة؛ و

 المغلقة األماآن المشترآين في مكافحة حرائق  واألفراداستخدام آل العمال) 3(
  ).SCBAs(ألجهزة التنفس الذاتية 

 المتواجدين خارج جو الخطر المباشر على الحياة الفردينأحد يجوز تكليف ) 4(
طالما ,  مثل قائد الحدث المسؤول عن الطوارئ أو مسؤول السالمة,أو الصحة بدور آخر
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اإلنقاذ دون تعريض سالمة أو صحة  وأ المساعدة بعملياتأن هذا الفرد قادر على القيام 
  .ئق في الحادث للخطر المشارآين في مكافحة الحرافرد من األفرادأي 

 اإلنقاذ الخاصة بالطوارئ قبل عمليات مكافحة الحرائق بأداء رجاليجوز قيام ) 5(
  .تجمع الفريق بأآمله

5.E.11  ع في االعتبار تنظيف وتعقيم ض .آمامات التنفس واالعتناء بهاصيانة
  . سليم والموظفين بشكلوتخزين والتفتيش على وإصالح الكمامات التي يستخدمها العمال

a .بكمامة نظيفة وصحية , لكمامةاستخدم يقم بتزويد آل فرد  .التنظيف والتعقيم
تأآد من نظافة آمامات التنفس وتعقيمها طبًقا  . وصالحة لالستخداموفي حالة جيدة

أو اإلجراءات , B-2الملحق و, CFR part 1910.134 29لإلجراءات الموجودة في
نفس الفاعلية ل هذه اإلجراءات تحقيقبشرط , ماماتالتي توصي بها الشرآة المصنعة للك

  : التالية الدوريةيجب تنظيف وتعقيم الكمامات وفق الفترات الزمنية. المماثلة

عامل ليقتصر استخدامها على  التي يتم صرفهايجب تنظيف وتعقيم الكمامات ) 1(
 من  جيدة والتأآد آلما اقتضت الضرورة وذلك للحفاظ عليها في حالةواحد فقط

  ؛صالحيتها لالستخدام الصحي

ليقوم باستخدامها أآثر من التي يتم صرفها يجب تنظيف وتعقيم الكمامات ) 2(
   قبل ارتداء األفراد المختلفين لها؛ أو موظفعامل

لطوارئ بعد لالستخدام في حالة ا يجب تنظيف وتعقيم الكمامات المخصصة )3(
  آل استخدام؛ و

ات المستخدمة في اختبار المالءمة والتدريب يجب تنظيف وتعقيم الكمام) 4(
  .بعد آل استخدام

b .تأآد من تخزين الكمامات على النحو التالي. التخزين:  

 يجب تخزين آل الكمامات لحمايتها من التلف والتلوث واألتربة وضوء )1(
آذلك و, الشمس ودرجات الحرارة العالية والرطوبة الشديدة والمواد الكيماوية الضارة

  .)الزفير(إخراج النفس ب تغلفيها وتخزينها لتفادي حدوث أي خلل في القناع وصمام يج

  :يجب أن تكون آمامات الطوارئ, باإلضافة لذلك) 2(

)a (مكان العمل؛يسهل الوصول إليها في   

)b (في غرف أو أغلفة تحمل عالمة مميزة تشير إلى احتوائها على يتم تخزينها 
  آمامات طوارئ؛ و

)c (الصحيحة طبقًا لتعليمات الشرآة المصنعة خزينهايتم ت.  

c. أآد من التفتيش على الكمامات على النحو التاليت .التفتيش:  
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  والحاالت الروتينيةيجب التفتيش على الكمامات المستخدمة في المواقف) 1(
   التنظيف؛ عملية قبل آل استخدام وأثناءالمعتادة

مرة دة لالستخدام في حاالت الطوارئ يجب التفتيش على آل الكمامات المع) 2(
 للتأآد عليهاآذلك يجب التفتيش ,  وطبًقا لتوصيات الشرآة المصنعة آل شهرعلى األقل

  من قدرتها على العمل على أآمل وجه قبل وبعد آل استخدام؛ و

يجب التفتيش على آمامات الطوارئ المعدة للهروب فقط قبل نقلها إلى مكان ) 3(
  .هااماستخديتم العمل ل

  :على التاليتشتمل  التفتيش على الكمامة ة عمليأنتأآد من ) 4(

)a ( بما في ,  الوصالت وحالة األجزاء المختلفةوإحكام الكمامة عملالتفتيش على
وأنبوب ,  والصمامات، الرأس وسيور القناع وأربطة,ذلك على سبيل المثال ال الحصر

  ؛ و والفالترشحاتوخرطوشات الترشيح أو األوعية أو المر, الوصل

)b ( واآتشاف عالمات التلفاالنثناء التفتيش على األجزاء المرنة للتأآد من قابلية 
  .والبلى

)c (يجب حفظ آما  .يجب التفتيش على جهاز التنفس الذاتي شهرًيا, باإلضافة لذلك
آذلك يجب إعادة شحنها عندما ,  آامًالأسطوانات الهواء واألآسجين مشحونة شحنًا

تأآد  .من مستوى الضغط الذي أوصت به الشرآة المصنعة% 90 الضغط إلى ينخفض
  .تعمل بشكل صحيح المنظم ووسائل اإلنذار أنمن 

  :فيما يتعلق بالكمامات المعدة لالستخدام في حاالت الطوارئ) 5(

(a)  أو ( فيه التفتيش واسم تمقم باعتماد الكمامة عن طريق توثيق التاريخ الذي
 ورقم ، المطلوباإلصالحيلذي قام بالتفتيش والنتائج وآذلك اإلجراء الشخص ا) توقيع

  ؛ والتفتيش عليهاالكمامة التي تم لتحديد مسلسل أو وسائل أخرى 

)b ( قم بتدوين هذه المعلومات الخاصة بالكمامة على بطاقة أو ملصق مثّبت على
 في تدرج أو ,مامةمع الكعلى أن تحفظ هذه البطاقة أو الملصق  , الكمامات تخزينحجرة

يجب الحفاظ على هذه  .لكترونيةإ أو يةورقالتي تحفظ على شكل ملفات تقارير التفتيش 
  .التاليةاالعتماد عملية  عقب استبدالهاالمعلومات حتى يتم 

d .أن الكمامات التي تقرر عدم  منيجب أن يتأآد صاحب العمل. اإلصالحات 
 قد تم استبعادها من الخدمة والتخلص منها أو ًاصالحيتها في التفتيش أو ُوجد أن بها عيب
  :إصالحها أو ضبطها وفًقا لإلجراءات التالية

 التدريب منالكمامات أشخاص على قدر آبير  وضبط يجب أن يقوم بإصالح) 1(
, المناسب ألداء مثل هذه العمليات؛ آما يجب أن يستخدموا قطع غيار الشرآة المصنعة

 لمعتمدة من قبل المعهد الوطني للسالمة والصحة المهنيةالمصممة من أجل الكمامة وا
NIOSH)(؛  
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يجب إجراء اإلصالحات طبًقا لتوصيات ومواصفات الشرآة المصنعة ) 2(
  ؛ ويجب عملهاالخاصة بنوع وحجم اإلصالحات التي 

مات وأجهزة ظِّنض واإلدخال والُميجب ضبط أو إصالح صمامات الخْف) 3(
  .مصنعة فقط أو بواسطة فني مدرب من قبل الشرآة المصنعةاإلنذار بواسطة الشرآة ال

05E.12العمال المستخدمين الموظفين وقم بتزويد  . نوعية هواء التنفس واستخدامه
) آمامة التزويد بالهواء الجوي وجهاز التنفس الذاتي(دة بالهواء الخارجي زِوللكمامات الُم

  . بغازات التنفس عالية النقاء

a .المسال واألآسجين المسالهواء واألآسجين المضغوط والهواء تأآد من أن ال 
  :المستخدم في التنفس يطابق المواصفات التالية

 بالواليات  لمتطلبات دستور الصيدلةوالمسالمطابقة األآسجين المضغوط ) 1(
   التنفس؛ وأآسجين الخاصة باألآسجين الطبي أو المتحدة األمريكية

 تنفسال متطلبات هواء على األقل مع, فس المضغوطهواء التنيتوافق يجب أن ) 2(
 في المعهد األمريكي الوطني للمواصفات المنصوص عليها Dالدرجة من 

-Gالخاصة بالهواء  (CGA) الغاز المضغوطرابطةمواصفات سلع /ANSI)(القياسية
  : بحيث تتضمن7.1-1989

)a (األآسجين محتوى (v/v) ؛%23.5-19.5 بنسبة  

)b (الهيدروآربون  من رام مليج5 محتوى)لكل متر مكعب من الهواء ) المكثف
  أو أقل؛ 

)c (أول أآسيد الكربون محتوى )CO ( المليون؛في جزء  10لـ  

)d (المليون أو أقل؛ وفي جزء 1,000  لـ ثاني أآسيد الكربونمحتوى   

)e (انعدام الرائحة الملحوظة.  

أداة معينة استخدام ب )OSHA( تطالب إدارة السالمة والصحة المهنيةال ) 3(
 رابطةللتحقق من مطابقة متطلبات نوعية الهواء المنصوص عليها في مواصفات سلع 

أي أداة قياس تتمتع وتعتبر . CGA G-7.1., الخاصة بالهواء (CGA)الغاز المضغوط
  .مقبولة, %95  مقدارهحد ثقةعند  %25 -أو + يصل إلى  بمستوى دقة

b.ن عدم استخدام األآسجين المضغوط في  يجب أن يتأآد صاحب العمل م
  .دة بالهواء الخارجي التي تم استخدام الهواء المضغوط فيها من قبلزِوالكمامات الُم

c.أعلى من  بنسبآسجيناأل ات يجب أن يتأآد صاحب العمل من استخدام ترآيز 
  .ات المصممة لإلمداد باألآسجين أو توزيعهدفي المعفقط  23.5%

b .احب العمل من توافر المتطلبات التالية في األسطوانات يجب أن يتأآد ص
  :مداد الكمامات بهواء التنفسالمستخدمة إل



EM 385-1-1 
2003 شرين الثاني ت  3 

 64

 لوائح وقوانين آما هو منصوص عليه في صيانتهااختبار األسطوانات و) 1(
 CFR part 173 and part 49  ( النقل بوزارةمواصفات حاويات الشحن الخاصة

   ؛)178

 ,ائه من المورد شر التنفس الذي تمأسطوانات هواءجود شهادة تحليل مع و) 2(
  .Dمتطلبات هواء التنفس من الدرجة بأن هذا الهواء يتوافق مع 

 50-البالغة  �نقطة التكاثف ي في األسطوانة الرطوب المحتوى عدم تجاوز) 3(
  . ضغط جوي1عند )  درجة مئوية45.6-(درجة فهرنهايت 

e . المستخدمة في إمداد )آمبريسورز(غازات أجهزة ضغط الهواء والتأآد من أن 
  : بغرضمجهزة ومصممةالكمامات بهواء التنفس 

  منع دخول الهواء الملوث إلى جهاز التزويد بالهواء؛) 1(

 10  ضغط جوي1 حتى تصبح نقطة التكاثف عند يالرطوبالمحتوى تقليل ) 2(
  تحت درجة حرارة الجو المحيط؛)  درجة مئوية5.56(درجات فهرنهايت 

 تنقية هواء مناسبة داخل )الفالتر (احتوائها على أحواض ماصة ومرشحات) 3(
 أو تجديد األحواض واستبداليجب صيانة  .األنابيب لمزيد من ضمان جودة هواء التنفس

ونتيجة  . بشكل دوري تبًعا لتعليمات الشرآة المصنعة)الفالتر (الماصة والمرشحات
فإنه ال , ر استخدامه بين المستخدمين المختلفينتنفس واختالف تكرا التنوع نظام هواء

 جميع لا يمكن أن يكون مرضًي لنوعية الهواءختبار فرديال معدل تكراروجد ي
يجب اختبار نوعية الهواء مرات , تنفسالهواء  لعند ترآيب جهاز جديد .المستخدمين

بمجرد و .غيير عوامل تنقية الهواءلتأسيس المستوى األدنى الذي يمكن عنده تآثيرة 
 لعمر االفتراضيتكرار االختبار وفًقا لمعدل يمكن ضبط , هذا المستوى األدنى تأسيس
  .عوامل تنقية الهواءلخدمة 

 قبل المعتمداحتوائها على بطاقة تتضمن تاريخ أحدث تغيير وتوقيع الشخص ) 4(
  .)الكمبريسور(جهاز الضغط يجب وضع البطاقة على  .جراء التغييرإلصاحب العمل 

f . تشحيمها(التي ال يتم تزليقها  )الكمبريسورز(بأجهزة الضغط فيما يتعلق( 
 جزء 10 تأآد من عدم تجاوز مستويات أول أآسيد الكربون في هواء التنفس ,بالزيت

جهاز جب قياس مستويات أول أآسيد الكربون عند آل مرة يتم فيها نقل ي .المليونفي 
أجهزة ضغط س من الضروري اختبار يلو . إلى مكان آخر)الكمبريسور(الضغط 

 للتأآد من) التي يمكن حملها ونقلها من مكان آلخر(النقالة هواء التنفس ) آمبريسورز(
  .Dتنفس من الدرجة ال هواء احتوائها على

g . جهاز استخدم,  المزلَّقة بالزيت)الكومبريسورز(ألجهزة الضغط أما بالنسبة 
وذلك لمراقبة , ماليهو أول أآسيد الكربون أو آإنذار لقياس درجات الحرارة العالية أ

هو عبارة عن جهاز يصدر صوتا يمكن  "جهاز اإلنذار"و .مستويات أول أآسيد الكربون
في حالة استخدام أجهزة  .سماعه بوضوح ويثبت على جهاز ضغط الهواء المزلَّق بالزيت

 على فترات زمنية آافية الهواءب اإلمداديجب مراقبة , درجات الحرارة العالية فقطلإنذار 
  . المليون في هواء التنفسفي جزء 10لمنع أول أآسيد الكربون من أن يتجاوز 
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h . التنفس غير متوافقة مع هواء وصالت القارنة الخاصة بهواءمن أن التأآد 
يجب عدم إدخال أي مادة  .الصالح للتنفس أو أنظمة الغاز األخرىموقع العمل غير 

  .واء التنفسخانقة داخل أنابيب ه

i .طبًقا لمقياس )الُمعلَّمة بعالمة مميزة ( حاويات غاز التنفس المميزةاستخدم 
 NIOSH( 42 (اعتماد الكمامة الخاص بالمعهد الوطني للسالمة والصحة المهنية

CFR part 84.  

05.E.13 أن أآد من ت .واألقنعة المرشحة تحديد المرشحات وخرطوشات الترشيح
واألقنعة المرشحة المستخدمة في منطقة العمل طوشات الترشيح المرشحات وخرجميع 

 لوني معتمد من قبل المعهد الوطني للسالمة والصحة )ترميز ( ملصق وآود عليهاوجدي
من أن تكون واضحة  هذه الملصقات ونزع من عدم  أيضا تأآدو ،)NIOSH (المهنية

  .ومقروءة في جميع األوقات

05.E.14العمال المطلوب منهم استخدام الموظفين وقم بتزويد  . التدريب والمعلومات
بل , يجب أن يكون التدريب شامًال ومفهوًما ويتكرر سنوًيا .الكمامات بالتدريب الفعال

  . إذا آان ذلك ضروريًاةمروأآثر من 

a . ُملًما على األقل بما يليتأآد من أن آل عامل:  

 واالستخدام رتداءيؤدي اال الكمامة وآيف يمكن أن ضرورة استخدام) 1(
   للكمامة؛الواقي إلى إضعاف التأثير غير الصحيحةوالصيانة 

  ما هي محاذير استخدام الكمامة وإمكانياتها؛) 2(

؛ بما في مواقف وحاالت الطوارئآيفية استخدام الكمامة بطريقة فعالة في ) 3(
   عمل الكمامة؛يحدث فيها قصور في التي  والحاالتذلك المواقف

 باإلضافة إلى التفتيش على موانع خلعها التفتيش على وارتداء الكمامة وآيفية) 4(
  الكمامة؛ بتسريبال

   الكمامة وتخزينها؛لصيانةما هي اإلجراءات الالزمة ) 5(

 واألعراض الطبية التي قد تقيد أو تعوق االستخدام العالماتآيفية معرفة ) 6(
  الفعال للكمامات؛ و

 بإدارة السالمة والصحة المهنية الكمامة الخاص لمقياسالمتطلبات العامة ) 7(
)(OSHA  29والموجود في CFR part 1910.134.  

b .يجب أن ُيجرى التدريب بطريقة يستطيع العامل أن يفهمها.  

c .لكمامة في منطقة العمل ا استخدام تطلب منهقم بتدريب العامل قبل أن.   

d.  على  جديدعاملأو موظف عندما يظهر من خالل وثيقة مكتوبة حصول 
ليس من , أعاله الماضية يتناول العناصر المحددة ا شهًراإلثنى عشرتدريب خالل 
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على ا دًراقأن يكون هذا العامل هذا التدريب بشرط الضروري أن يقوم هذا العامل بإعادة 
 إجراؤهيجب , عند عدم تكرار التدريب .العناصر/العنصربهذا   وإلمامهإظهار معرفته

 من التاريخ الذي أجري فيه التدريب ا شهًر12 مدة ال تتجاوز  خاللفيمرة أخرى 
  .السابق

e.يجب إجراء إعادة التدريب سنوًيا وعندما تحدث الحاالت والمواقف التالية :  

قديًما تجعل التدريب السابق فتغيرات تطرأ على مكان العمل أو نوع الكمامة ) 1(
  ؛وغير ُمحّدث

شير إلى  بطريقة ت أو استخدامه للكمامةأو الموظف قصور في معرفة العامل) 2(
  ؛ أو لتشغيل الكمامة الضروريةاتلمهارل  اآتسابه أواستيعابه الكاملعدم 

 فيه إعادة التدريب شيًئا ضرورًيا تبدو  أو حالة أخرىظهور أي موقف) 3(
  .لضمان االستخدام اآلمن للكمامة

f .والمنصوص عليها ,نية بالكماماتبالنسبة للمعلومات األساسية اإلرشادية المع 
الوارد في و )OSHA(الخاص بإدارة السالمة والصحة المهنية   الكمامةمقياسفي 

أن ُتقدَّم في صيغة آتابية أو ينبغي , CFR part 1910.134 29من D الملحق 
 الذين يرتدون الكمامات عندما يكون هذا االستخدام غير  والموظفينشفهية للعمال

  .صاحب العملمن جانب هذا القسم أو بموجب مطلوب 

 05.E.15تنفيذالمكان العمل للتأآد من ل عمليات تقييمقم بإجراء  .تقييم البرنامج 
 للتأآد من  والموظفين مع العمالتشاورآذلك و ,برنامج حماية التنفس المكتوبل الصحيح

  .استخدامهم للكمامات بطريقة سليمة

a . بنودعمل حسب الضرورة للتأآد من أن  لمكان العمليات تقييمقم بإجراء 
  . يتم تنفيذها بطريقة فعالة، مع استمرار فعاليتهاالحالي المكتوبالبرنامج 

b.طالبين باستخدام آمامات التنفس لتقييم وجهات نظر  العمال الُم تشاور مع
 يجب حل المشكالت التي  آما. تواجههمأي مشكلةوتحديد العمال حول فعالية البرنامج 

تتضمن العوامل التي يجب تقييمها على سبيل المثال ال  .هذا التقييمأثناء  تحدديهايتم 
  :الحصر

 القدرة على استخدام الكمامة دون إعاقة األداء بما في ذلك(مالءمة الكمامة ) 1(
  ؛)الفعال في مكان العمل

  ألخطار التي يتعرض لها العامل؛ا  للوقاية منلكمامة لنتقاء المناسباال) 2(

  الستخدام الصحيح للكمامة في ظل ظروف العمل التي يواجهها العامل؛ وا )3(

  .لكمامةالصيانة السليمة ل) 4(

05.E.16بعمليات التقييم الخاصة المكتوبةقم بإعداد وحفظ المعلومات  . حفظ السجالت 
سوف تسهل هذه المعلومات اشتراك العامل  .الطبي واختبار المالءمة وبرنامج الكمامات
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ر سجًال لقرارات ي وتوف, آما تساعد في مراجعة آفاءة البرنامج,نامج الكماماتفي بر
  .)(OSHAبإدارة السالمة والصحة المهنية  الخاصة  واالمتثالالمطابقة

a .وفًقا لـ إتاحتها عمليات التقييم الطبي و سجالتيجب أن يتم حفظ .التقييم الطبي 
29 CFR 1910.1020.  

b .حفظ سجالت اختبار المالءمة الخاصة بمستخدمي الكمامة قم ب .اختبار المالءمة
 الختبارات المالءمة النوعية سجلقم بإعداد  .التاليحتى يتم تنفيذ اختبار المالءمة 

  : بحيث تحتوي على أو الموظف على العاملإجراؤهاوالكمية التي يتم 

   المختبر؛ أو الموظفاسم أو تحقيق الشخصية الخاص بالعامل) 1(

  ه؛ؤ اختبار المالءمة الذي تم إجرانوع) 2(

  اختبارها؛  وشكل ومقاس الكمامة التي تم)موديل (صناعة وطراز) 3(

  تاريخ االختبار؛ و) 4(

 أو )QLFTs (الرسوب في اختبارات المالءمة النوعية/جتيازاالنتائج ) 5(
الرسوم البيانية أو أي سجل آخر لنتائج اختبارات سجالت  المالءمة وعواملسجالت 
  .)QNFTs(الكيفية المالءمة 

c .احتفظ بنسخة مكتوبة من برنامج الكمامات الحالي.  

d .05  والواجب توافرها طبقا للفقرةيجب إتاحة المواد المكتوبة.E.15 عند 
  . المشارآين والموظفينالطلب للعاملين

.cللكمامات ومحاذير استخدامها؛ السليم والصحيح الستخدام ل المستخدم  تعليمات  

F.05نتقاء ا � التعليق وحبال اإلنقاذ )أشرطة (حزمة وأطقم الجسم وقيطانات أ
  المكونات

  

01.F.05 ووسائل التوجيه وتحديد المواضع السقوط تقييد آبح سقوط األفراد وةجهزأ . 
رطل   310 بحد أقصى ة فقطتم اعتماد أجهزة آبح سقوط األفراد بصفة عامي  :حذيرت

جب أال ُيسمح للعمال بتجاوز هذا الحد ي .لشخص والمعدات وزن اشامًال, للوزن المجمع
   .الشرآة المصنعةمن قبل بذلك ي  تصريح آتاب يكن هناكما لم

a .يقبل استخدام ال : جسم آاملطقمتطلب أجهزة آبح سقوط األفراد استخدام ت 
  .أحزمة الجسم آجزء من أجهزة آبح سقوط األفراد

b .آبحأجهزة  والتوجيه وتحديد المواضعزة صرح باستخدام حزام الجسم في أجهي 
  .السقوط
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05.F.02 أحزمة وأطقم الجسم.  

a. جب أن تكون الموصالت مصنوعة من الفوالذ المطروق أو المضغوط أو ي
 ة النهائيالطليةكون ت آما يجب أن ؛ أو مصنوعة من مواد مماثلة,المشكل بالمطرقة

األحرف مصقولة لمنع إلحاق  آذلك يجب أن تكون آافة األسطح و؛ للتآآلةمقاوم
  .الضرر باألجزاء السطحية من الجهاز

b .جب أن تكون الحلقات التي تأخذ شكل يDوالموصالت , الخطافات اإلطباقية و
 آما  بحد أدنى؛) رطل5,000 (آجم 2,270األخرى ذات مقاومة شد تصل إلى 

ختبار آذلك الخطافات اإلطباقية ال وDيجب أن تخضع الحلقات التي تأخذ شكل 
دون أن يحدث تشقق أو )  رطل3,600 (آجم 1,600أدنى حمل شد وزنه بصمود 

بواسطة الشرآة المصنعة عادة يتم إجراء اختبار الصمود  > .آسر أو تشوه دائم
  مع توفير مواصفات هذا االختبار مع السلعة المصنعة 

c .الة  العامل وجعله في ح سرعةيجب أن تتمكن أجهزة آبح السقوط من إبطاء
 حبل الحاالت المتعلقة بإطالةباستثناء , )بوصة 42( متر 1توقف تام في مسافة 

  .بعد مسافة السقوط الحر, اإلنقاذ

d . قوة ,  عند إيقاف أو منع السقوط,السقوطالوقاية من  أجهزة ينتج عنيجب أال
 1800(آجم  800 عشر مرات عن وزن العامل أو  أآثر منآبح على العامل تزيد

  .يهما أقلأ, )رطل

e . التوجيه وتحديد الموضع من السقوط الخاصة بجهاز الوقايةيجب أن تقوم أجهزة 
  . قدم2مسافة ال تتعدى لبمنع المستخدم من السقوط الحر 

f . من السقوط بمنع المستخدم من الوصول إلى منطقة الوقايةيجب أن تقوم أنظمة 
  .يمكن أن يحدث فيها سقوط حر

g .بوصة5/8-1( سم 4حزمة الجسم عن يجب أال يقل عرض أ .(  

05.F.03 التعليق)أشرطة (حبال اإلنقاذ وقيطانات .  

a . 2,270 وحبال اإلنقاذ الرأسية عن قيطانات التعليقيجب أال تقل مقاومة شد 
  ). رطل5,000 (آجم

b . تحت إشراف شخص مؤهلحبال اإلنقاذ األفقية يتم تصميم وترآيب واستخدام ,
سقوط األفراد الكامل والذي يحافظ على معامل أمان ال يقل عن آجزء من نظام آبح 

 .اثنين

c .حبال اإلنقاذ وقيطانات التعليق ذاتية االنكماش والتي تقلل مسافة تتمكنجب أن ي 
مبذول  حمل شد  تحملأو أقل من)  قدم2( سم 60السقوط الحر أوتوماتيكًيا إلى 

مع وجود حبل اإلنقاذ أو )  رطل3,000 (آجم 1,360 ال يقل عن على الجهاز
يجب أن تتمكن حبال اإلنقاذ وقيطانات  .قيطان التعليق في وضع االستطالة الكامل

أو )  قدم2(سم 60 التعليق ذاتية االنكماش والتي ال تقلل مسافة السقوط الحر إلى 
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من   يجب أن تتمكن وآذلك قيطانات التعليق الدرزية وقيطانات التمزق والتشوه،أقل
مع )  رطل5,000 (آجم 2,270 ال يقل عن مبذول على الجهاز شد  حملتحمل

  .وجود حبل اإلنقاذ أو قيطان التعليق في وضع االستطالة الكامل

d . المستخدمة في قيطانات التعليق ) المنسوجة(يجب أن تصنع الحبال واألحزمة
  .ةوحبال اإلنقاذ ومكونات المتانة الخاصة بأحزمة وأطقم الجسم من ألياف صناعي

05.F.04 معدات عامل األسالك.  

a . يجب أن تكون آل األنسجة المستخدمة في تصنيع األحزمة قادرة على تحمل
لمدة  "جافال"لقدم ا فولت في 25,000اختبار عزل التيار المتردد الذي ال يقل عن 

  .دون حدوث تلف ظاهر, دقائق 3

b . اختبار تيار إجراءتحمل يجب أن يكون النسيج والجلد المستخدم قادًرا على 
ي مقداره ائي أمبير عند تسليط جهد آهربل مل1ال يتجاوز الذي وعليه التسرب 
 30 مسافة قدرها  بين آل منهافولت على األقطاب الكهربائية التي تفصل 3,000

  ). بوصة12(سم 

c .يجوز السماح باستخدام اختبار التيار المستمر بدًال من اختبار التيار المتردد.  

 

 05.G الواقية من الكهرباءالتجهيزات والمعدات  

05.G.01 بالتجهيزات  ,ء توزيع الكهرباأنظمة يجب تزويد األفراد العاملين على
 صيانتها واختبارها والتفتيش عليهاالتي يجب و ,من الكهرباء الواقية ةوالمعدات المناسب

  .5-4في حالة آمنة طبًقا للمقاييس الواردة في الجدول 

05.G.02 واألآمام  المطاطيةالعاملون القفازاتالموظفون و يستخدم ز أنيجو 
 الظروفتقتضي عندما  السلك الخرطوميوواألغطية المطاطية  لواقية االمعاطفو

جمعية لجب أن تتوافر مواصفات ايو .المكهربة الخاصة العمل في المرافق والحاالت
التي يتم تزويد العمال بها  المطاطية المنتجات في (ASTM) ختبار المواد الاألمريكية

التفتيش بالنظر على التجهيزات والمعدات  أن يتمجب ي .المكهربةلحمايتهم في المرافق 
عمال الكهرباء الآتشاف أي تلف أو عيب قبل آل ب الخاصةالعازلة  المطاطيةالواقية 
  .استخدام

05.G.03ض  يقوم بالدخول إلى منطقة الحماية من الوميجب تزويد أي شخص ي
لهب لجب أن يرتدوا المالبس المقاومة ي  آما.بوسائل الحماية من الوميض الكهربائي

 غير المقصود أو العارضبناًء على التعرض , قية الشخصيةاالووالتجهيزات والمعدات 
لإلطالع على تصنيفات مصادر الخطر  NFPA 70Eاجع  ر. المرتبط بالمهمة المحددة

 استخدام األقمشة االصطناعية يحظر .هيزات والمعداتالمالبس والتجمتطلبات / المحددة
آانت تلك  سواًء ، األسيتات والنايلون والبوليستر والرايونالمصنوعة من مواد مثل

  . في منطقة الحماية من الوميض، وذلكنقية أو مخلوطة بالقطنالمواد 
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a .من   يكون هناك خطرعندما ونيرتدي العمال التجهيزات والمعدات الواقية للعي
 . أو االنفجار الكهربائيالمتطايرةاألجسام و, عمليات الوميضو, األقواس الكهربائية

  . وأقنعة الرأس للوجه الواقيةدروعا تحت الؤهيجب ارتداو

b . العمال المالبس المقاومة للهب عند تعرضهم ألي الموظفون ويجب أن يرتدي
لوميض وتصميم إغالقها  الوقاية من ا)ِبَدل(بزات يجب أن تسمح  .وميض آهربائي

 الوقاية دلةبجميع أجزاء  تتوفر فييجب أن آما  .بإمكانية خلعها بشكل سهل وسريع
 التي تتناسب معخواص امتصاص الطاقة , من الوميض بما في ذلك فتحة الصدر

والتجهيزات  استخدام المالبس وعليك .لتعرض لوميض األقواس الكهربائيةا
وفيما يتعلق بالمالبس والتجهيزات والمعدات التي  .لالعاموالمعدات لزيادة وقاية 

 المالبس مع أو وحدهاا ؤهتتطلبها درجة التعرض لخطر الكهرباء فيمكن ارتدا
يجب أن تغطي المالبس والتجهيزات والمعدات الواقية أجزاء الجسم  .العادية

ة األخرى وآل المالبس العادية غير المقاومة للهب والوميض مع السماح بالحرآ
  المالصقة للجلد والمصنوعة من مواد التجهيزات والمعداتال ترتِد. والرؤية

  .اصطناعية قابلة لالنصهار

c . العمال القفازات المطاطية العازلة عندما يكون هناك الموظفون ويجب أن يرتدي
صدمات الكهربائية أو حروق وميض القوس ب إصابة اليد أو الذراع  باحتمالخطر

 القفازات المكونة من طبقات قومتو .المكهربةة مالمسة األجزاء  الكهربائي نتيج
يجب آما  . الوقايةأعلى مستوى منبتوفير  للهب ة مقاومموادمصنوعة من 

   .المطاطية المقاومة للتيار الكهربائي فوق القفازات القفازات الجلدية الواقية

d .تداؤه فوق األحذية مثل الكلوش الذي يتم ار( فوقية  ارتداء أحذية مطاطيةيجب
 منلكهرباء للحماية ل العازلة في األماآن التي تستخدم فيها األحذية عازلة )العادية

  .ته مالمسوتيار آهربائي مصدر على المشي احتمالية 

e .من الثاني في الجزء 3.9.1-3جب استخدام الجدول ي  NFPA 70E لتحديد 
 فئةمجرد تحديد بو .مهمةعملية أو المخاطر المرتبطة بكل /الخطرفئة 

 NFPA 70E من الثاني في الجزء 3.9.1-3 الجدول ارجع إلى, المخاطر/الخطر
  .قية األخرىاالوالتجهيزات والمعدات لتحديد متطلبات المالبس الواقية أو  
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  :ـ ب4-5استبدل الجدول 

  لرقم والعنوانا  لموضوعا

 العملياتاقية لعمال تطلبات أغطية الرأس الوم, ANSI Z89.1   الرأسوقاية
  1997, ةيالصناع

 نين العيوقاية
  والوجه

ANSI Z87.1 , والوجهينطبيق الحماية المهنية والتعليمية للعينت  ,
1989  

 ,لمواصفة القياسية للقفازات المطاطية العازلةا ,ASTM D 120  لقفازاتا
1995  

, ازلةلمواصفة القياسية لألآمام المطاطية العا, ASTM D 1051  ألآماما
1995  

لمواصفة القياسية للعناية باألآمام والقفازات ا, ASTM F 496  لقفازات واألآماما
  1997 ,العازلة أثناء الخدمة

الوسائل الواقية 
  الجلدية

ASTM F 696 ,للوسائل الواقية الجلديةلمواصفة القياسية ا 
  1997, بإمساك األشياءالخاصة القفازات للقفازات العازلة العادية و

لمواصفة القياسية لألحذية المطاطية الفوقية ا, ASTM F 1117  حذية القدمأ
  1993, العازلة للكهرباء

  ANSI Z41 ,1991, قاييس حماية األفراد واألحذية الواقيةم  

 على لمرجع القياسي للتفتيش البصريا, ASTM F 1236  لتفتيش البصريا
  1996, لمنتجات المطاطية الواقية ضد الكهرباءا

لمواصفة القياسية للمالبس الواقية المستخدمة ا, ASTM F 1506  لمالبسا
بواسطة عمال الكهرباء عند التعرض لألقواس الكهربائية الخاطفة 

   1998, واألخطار الحرارية المرتبطة
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05.G.04 يجب إجراء اختبار هوائي على قفازات عمال الكهرباء المطاطية العازلة 
  .مقبل االستخدام آل يو

05G.05  غير المصنوعة من مادة يجب أن توفر التجهيزات والمعدات الواقية األخرى
  .ية والميكانيكيةائالمطاط نفس المستوى أو مستوى أفضل من الحماية الكهرب

05.G.06  تحمل التي يجب أال ُتستعمل سوى أقطاب الُمِعدة المتصلة بالتيار الكهربائي
  : تياز االختبارات التالية على األقلاعتماد الشرآة المصنعة الخاص باج

a .100,000 دة مصنوعة من ِع دقائق عندما تكون الُم5 لمدة يفولت لكل قدم طول
  أو, األلياف الزجاجية

b .75,000 دقائق عندما تكون الُمِعدة مصنوعة من 3 لمدة يفولت لكل قدم طول 
  أو, الخشب
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c .االختبارات األخرى المماثلة.  

05.G.07ُتستخدم أي معدات أو أجهزة في خطوط النقل سوى المعدات جب أال ي 
جب حفظ ي . األسالك المكهربةفي مكشوفتين للعمل باليدين المصممةواألجهزة 

 قبل االستخدام آل بالنظر التفتيش عليهاآما يجب , التجهيزات والمعدات جافة ونظيفة
  .يوم

05.G.08  من السقوط الخاصة قاية للوالشخصية التجهيزات والمعدات انظر متطلبات
  .F.05بعامل األسالك في القسم 

 05.Hالطفو الشخصيةأجهزة   

05.H.01  باألنواع , التاليةالحاالتفي  المتواجدين  األفرادجميعيجب تزويد IIIأو  V 
 (PFD)  ذات اللون البرتقاليًا الطفو الشخصية المعتمدة دوليوسائل أفضل من  نوعأو

سواًء ( صحيح بشكل ؤهاارتداأيضا   عليهمآما يجب, مريكيالخاصة بخفر السواحل األ
ن في مواقع دي الموجوويجوز للعمال( )، الخمغلقة بسحَّاب أو مربوطة أو مقفولة برتاج

رتداء وسائل الطفو الشخصية القابلة  األمريكي عدم اسالح المهندسينالعمل الخاصة ب
  1-5انظر الشكل > ):للنفخ

a .أو األرصفة؛والعوامات, الزوارق المسطحةو, ائمةعلى خطوط األنابيب الع   

b . التي تمتد فوق ) بما في ذلك معدات التشغيل الثقيلة(على اإلنشاءات أو المعدات
 أو شبكات درابزينات سياجيةأو بجوار الماء فيما عدا المناطق التي يوجد بها 

  السالمة من أجل العاملين؛

c .بغض النظر عن وسائل الوقاية ,  الغرق ليًال مع وجود أخطارًادالعمل منفر
  األخرى المتوفرة؛

d .ما لم تكن داخل آابينة أو , القوارب الصغيرة أو اللنشاتأو , في الزوارق
  مقصورة مغلقة؛ أو

e .عند وجود خطر الغرق.  

05.H.02جب التفتيش على وسيلة الطفو الشخصية يPFD)  ( قبل وبعد آل استخدام
جب أن ي :كن أن تؤثر على متانتها أو قدرتها على الطفوللكشف عن العيوب التي يم

آجم  6ُتستبعد من الخدمة الوسائل التي يوجد بها خلل أو تقل قدرتها على الطفو عن 
  ). رطل13(

05.H.03  الطفو الشخصيةوسائلالشريط العاآس ومصابيح ) PFD(.  

a .يجب تجهيز آل وسائل الطفو الشخصية) PFDs(ا هو  بشريط عاآس خلفي آم
  .CFR 25.25-15 46 منصوص عليه في

b .يجب تجهيز وسائل الطفو الشخصية) PFDs ( الموجودة على المراآب التي 
في المناطق الساحلية أو في و, ألنهار الغربيةاو, تستخدم في البحيرات العظمى
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 طبًقا )PFD (الشخصية المالحة عبر المحيطات بمصابيح وسائل الطفو
  .CFR 25.25-13 46للمقياس

c . مصابيح وسائل الطفو الشخصيةطلب توفيريجب ) PFD(المطابقة لمقياس   
46 CFR 161.012 الستخدام وسائل الطفو ةحتملمحاجة   هناكتكونحينما 

يما يتعلق بالترآيبات التي تتم على فو .الشخصية أو أطواق النجاة بعد حلول الظالم
ل طوق نجاة ثالث بعد ذلك  وآ على األقل،يجب تجهيز طوق نجاة واحد, الشاطئ

لزم وجود مصابيح وسائل الطفو ي .)PFD (بمصباح وسيلة الطفو الشخصية
 في المواقع التي ال تتوافر فيها وسائل اإلضاءة فقط, الشخصية على أطواق النجاة

  .الكافيةالعامة ) اإلنارةمثل الكشافات وأعمدة (

d .جب تجهيز وسائل الطفو الشخصيةي) PFDs(على مراآب خفر  الموجودة 
 بمصابيح الطفو المائية األتوماتيكية الكهربائية آما هو مطلوب ,السواحل المعتمدة

يجب , يما يتعلق بالوحدات األخرى العائمةف :CFR 161.010 46 وفًقا للمقياس
بمصباح طفو ذلك تجهيز طوق نجاة واحد على األقل وآل طوق نجاة ثالث فيما بعد 

  .مائي أتوماتيكي آهربائي

05.H.04ةـوسيلة الطفو الشخصي (للقذفلوسائل القابلة  ا) PFD(وع ــ النIV.( جب ي
يلزم اتصالها (والعوامات المستديرة ) ال يلزم اتصالها بحبل(أن تطابق أطواق النجاة 

) المعتمدة من قبل خفر السواحل األمريكي(CFR 160 46  متطلبات المقياس) بحبل
 فيرةض على األقل ومكون من ) قدم70(متر  21آما يجب أن تتصل بحبل طوله 

 ويجوز .مصنوعة من البوليبروبيلين أو مادة مماثلة)  بوصة3/8(سم 1 سمكها مصمتة
جب أن يو .لنجاة والعوامات المستديرةااإلضافة إلى أطواق  باألآياس المقذوفة استخدام

 آما احتياجها حال تكون أطواق النجاة والعوامات المستديرة متاحة على وجه السرعة
  :يجب توفيرها في األماآن التالية

a .واحدة على األقل على آل زورق نجاة؛  

b .التي ال يتجاوز  العاملة بموتورات وواحدة على األقل على آل القوارب اآللية 
 العاملة بموتورات على القوارب اآلليةعلى األقل واثنين )  قدم40 (تر م12طولها 

  .أو أآثر)  قدم40 (ترم 12التي يصل طولها إلى و

c .على األقل على أي وحدة أخرى أو مجموعة من الوحدات العائمة التي ال  اثنين
وواحدة إضافية لكل زيادة في الطول تصل إلى )  قدم100 (تر م30يتجاوز طولها 

   آسر هذا الرقم؛ وأو)  قدم100 (تر م30

d .على ) قدم  200 (رت م60 عن  آل منهااحدة على األقل على مسافات ال تزيدو
 الهويسأسوار و والحواجز اإلنشائية أرصفة الموانئخطوط األنابيب والممرات و

,  واإلنشاءات المشابهة التي تمتد فوق أو بجوار الماء مباشرةمصاطبالسقاالت والو
أي في الحالة التي )  قدم45 (ترم14ما لم تكن مسافة السقوط إلى الماء أطول من 

يجب تقدير طول الحبل الخاص بأطواق النجاة في ( .وق النجاةيتم فيها استخدام ط
  ).) قدم70 (تر م21هذه المواقع ولكن ال يجوز أن يقل عن 
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05.H.05 استخدام آتل  الناتجة عن فوائدلليجب إجراء تحليل , عند األهوسة المالحية
ي الماء  بسرعة فؤهاآتل يمكن إلقا ( الناتجة عنهامخاطرفي مقابل الالسالمة العائمة 

  ).لحماية األفراد الذين سقطوا في الماء من السحق بواسطة المراآب

a . العملية لمخاطريجب توثيق هذا التحليل آتحليل.  

b . يجب بحث حجم وطريقة , يعد أمرا مناسًبا ومقبوًالاستخدام الكتلإذا وجد أن 
 جود أنووفي حالة . الخ, وضع الكتل والوسائل المناسبة لتأمين وتمييز الكتل

  .يجب إعداد تدابير سالمة بديلة,  يعد أمًرا غير مالئم أو مقبولاستخدام الكتل

 05.I والسالمةاإلنقاذزوارق   

05.I.01  يجب توافر زورق واحد على األقل على الفور في المواقع التي يعمل فيها
  .العمال فوق الماء أو بجانبه مباشرة

05.I.02لى إطالق الزورق وتشغيله متواجدين في جب أن يكون األفراد المدربون ع ي
جب أن يقوم أفراد اإلنقاذ بإجراء تدريب إنقاذ قبل بدء العمل ي .الحال أثناء ساعات العمل

ولكن  (المختصةفي الموقع وعلى فترات منتظمة بعد ذلك بناًء على ما تحدده السلطة 
  ). جددوظفين أو عمال أو ميجب أن يتم شهريًا على األقل أو عند انضمام أفراد

05.I.03 يجب أن تكون الزوارق عائمة أو جاهزة لإلطالق السريع.  
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 05.I.04جب وضع التجهيزات والمعدات المطلوبة على سطح الزورق ويجب أن ي
ن هذا  م19 ومتطلبات القسم تتوافق مع أو تفوق متطلبات خفر السواحل األمريكي

  : جب تجهيز الزوارق آما يليي آما.المرجع

a . ؛)بموتور المزودةمجدافان في حالة الزوارق (أربعة مجاديف  

b . العلوية أو المجاديف؛الزورقماسكات مجداف مثبتة بجوانب   

c .ب واحد ذو رأس آروي؛ِآْرخطاف َم  

d . مكون من ضفيرة ) قدم 70 (ترم 21عوامة مستديرة واحدة متصلة بحبل طوله
   من البوليبروبيلين أو مادة مماثلة؛ وة مصنوع) بوصة3/8 ( سم1 سمكها مصمتة

e .يجب أن تكون وسائل الطفو الشخصية PFD's) ( للحد مساوية في العدد
  .مسموح به من األفراد فوق الزورقال األقصى

05.I.05  المواقع التي تكون فيها المياه يجب توفير قارب آلي ومجّهز للقيام باإلنقاذ في
  . غير عمليةهائجة وسريعة أو تكون فيها المراآب التي يتم تشغيلها يدويًا

05.I.06  يجب أن تحتوي الزوارق والمراآب اآللية على خزانات طفو أو مادة قابلة
  .قادرة على تعويم القارب والتجهيزات والمعدات والطاقم، وللطفو

05.I.07 غير المزودة بشكل دائم بمصابيح ) وارق على سبيل المثالالز( في المراآب
القابلة ، يجب توفير مصابيح المالحة العاملة بالبطاريات, المثبتة على ظهرهاالمالحة 
  . واستخدامها في العمليات الليلية،للنقل
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  6القسم 

  العوامل والبيئات الخطرةوالمواد  .6
06.A عام  

06.A.01 التعرض مقاييس.  

a .خالل  أو بيولوجية، أو فيزيائية، من ،ة آيميائيمادة  أليةالتعرضر حُظي
  المالمسة المادية، أو،االمتصاص عن طريق الجلدأو ، ، أو االبتالعاالستنشاق

  التعرضات ومؤشراألقصىقيم الحد "في آما ورد يفوق الحدود المقبولة بشكل 
خصائي الصحة ت المؤتمر األمريكي ألا إصدار أحدث، الذي يمثل"البيولوجي

   الصناعية الحكوميين
)ACGIH(.  

b .األمريكي ألخصائي الصحة رالمؤتمض بين مقاييس عارفي حالة وجود ت 
المشار األخرى اللوائح القوانين و والمقاييس و)ACGIH (الصناعية الحكوميين

  . صرامًة، يؤخذ بالمقاييس األآثرمرجعإليها في هذا ال

c . القابلة  قاييساللوائح والمالقوانين وبكافة م االلتزاعلى صاحب العمل يجب
منخفضة بأقصى قدر يمكن تحقيقه بصورة  اتلخفض معدالت ترآيز الملوثللتطبيق 
  .)ALARA(معقولة

06.A.02  المخاطرتقييم.  

a . آانت إذالتحديد ما للتقييم  تجهيزات وال،الموادوالعمليات، يجب أن تخضع آافة 
خطرة أو سامة في بيئة انبعاث مواد من المحتمل إذا آان خطرة أو بيئات  توجد
  .العمل

b. ويجب أن تحدد  .أو الموقع في التقييم/ والعمليات مخاطر تحليالت استخداميجب
آما يجب أن  ، والبيئات التي تشكل خطورًة،العواملو جميع المواد، التحليالتهذه 

ة التحكم الهندسية  يجب تطبيق أنظمكآذل. تقترح إجراءات للتحكم في هذه البيئات
واإلدارية للسيطرة على مصادر الخطر؛ أما في حالة عدم جدوى استخدام هذه 

  .)PPE (الشخصيةالتجهيزات والمعدات الواقية يمكن اللجوء إلى  ،األنظمة

c.حجم عد بمثابة شهادة رسمية لتقدير  ُتأنها:  يجب أن تحدد هذه التحليالت
الشخص الذي يصدق على اسم و ع التقييم؛ والعملية موضموقع العملو ؛المخاطر
  .؛ وتاريخ التقييمالتقييم

d . يجب تقييم العمليات، والمواد، والتجهيزات التي من المحتمل أن تتسبب في
ل َبِق من  على األقلًيا مرة واحدة سنو، عوامل أو بيئات خطرةلموادالتعرض 
ضع ل وج وذلك من أشخص مختص آخر،أو  صحة صناعية مؤهل أخصائي

 السلطة المختصة قوميجب أن تآذلك .  مصادر الخطربرنامج للسيطرة على
  .في العملياتالشروع بل قبالتصديق على البرنامج 
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06.A.03 االختبار والمراقبة.  

a .عليها لقياس المواد، ةوالموافق معايرتها التي تم راالختبا توفير أجهزة جبي 
األجهزة توضح اسم القائم ت على يجب وضع ملصقا(. العوامل والبيئات الخطرةو

   ). الحاليةالمعايرة وتاريخ عملية المعايرةبعملية 

b .على اختبار  ًبا والمراقبة تدرياالختبارعلى عمليات القائمون  يجب أن يتلقى
والتفتيش  راالختبااستخدام أجهزة يجب : مصادر الخطر ومراقبتها  واإلجراءات

 وهي التعليمات التي يجب، شرآة المصنعةال تعليمات لا وفًقتهاوصيانعليها 
  .  باألجهزة مرفقًةمنهااالحتفاظ بنسخة 

c . وطنيالمعهد الب  الخاصة التحاليلوإجراءأخذ العينات طرق استخدام يجب 
أو تلك التي تنص عليها إدارة السالمة  ،)NIOSH ( والصحة المهنيةةللسالم

 وإجراءفي أخذ العينات مدة أخرى معتأساليب أية أو ) OSHA(والصحة المهنية 
بها التحليالت التي يتم إجراء تلك المعامل ويجب أن تكون  ؛التحاليل المطلوبة

 ، مثل االتحاد األمريكي للصحة الصناعيةجهات معترف بها قومًيا،من قبل معتمدًة 
  . يتم إجراؤهالذينوع التحليل فيما يتعلق بوذلك 

d .والبيئات الخطرة، العواملالمواد الخطرة، وحديد درجة ترآيز بالنسبة لعمليات ت 
 أو  مؤهلصحة صناعيةأخصائي  ، يجب أن يقوم بإجرائها،هاوالمخاطر الناجمة عن

ذلك تكرر ي و،األوليمراحل التشغيل  وذلك أثناء ،المختصيناألشخاص  من هغير
  .بيئة العملداخل والصحة السالمة حسب الضرورة لضمان 

e. تكون متاحًةيجب أن المراقبة بالموقع آما /رالختبا االحتفاظ بسجالت ايجب 
  .طلبالعند المختصة ة سلطلل

06.A.04 يجب اتباع األولوية التالية للتحكم في التعرض للمواد، والعوامل، والبيئات 
  :الخطرة

a .لحفاظ علىل) العامة /ةوضعيالتهوية الممثل، (الهندسية التحكم  يجب إقامة أنظمة 
  ؛ الحدود المقبولة نطاق والبيئات الخطرة في،لعواملاوالتعرض للمواد، 

b . أو غير آافية ذي جدوىالهندسية غير التحكم  أنظمةفي الحاالت التي تكون فيها 
 في نطاق الحدود  والبيئات الخطرة،العواملو التعرض للمواد، فاظ علىللح

 عملية مثل( الخاصة بممارسات العمل تحكم الأنظمة، يجب اللجوء إلى المقبولة
  ؛) الخطررابتبليل الغ

c . الخاصة بممارسات تلك  الهندسية أو التحكم أنظمةفي الحاالت التي تكون فيها
 ،العواملو ، التعرض للموادفاظ على أو غير آافية للحللتنفيذقابلة غير العمل 

التجهيزات ، يجب اللجوء إلى برامج  في نطاق الحدود المقبولةوالبيئات الخطرة
  .)استخدام آمامات التنفس أو القفازاتمثل،  ()PPE(الشخصية  الواقيةوالمعدات 
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06.B لمواد الخطرةا  

06.B.01 أو ها،تخزين، أو استخدامها، أو  مواد خطرةةفي حالة الحصول علي أي 
 متاحًة) MSDS( الخاصة بالمواد ة بيانات السالمورقة، يجب أن تكون هاالتخلص من
  B.04.01انظر >  .بموقع العمل

a . الخاصة بالمواد ة بيانات السالمورقة في الواردةتدخل آافة المعلومات يجب أن 
)MSDS( آذلك يجب  التي تستخدم فيها المادة، العمليات مخاطر تحليالت في

 اختيار دعنأيًضا ، و، أو تخزينها، أو التخلص منهاتلك المادة  استخدامدعناتباعها 
  .حاالت الطوارئواجهة م إجراءاتطر أو اخمالمراقبة أساليب 

b . أو  ،المواد الخطرةالعمال والموظفين الذين يستخدمون  جميع ىيتلقيجب أن
 ورقةالمعلومات المتضمنة في على  اتدريًبالقائمين بتخزينها أو التخلص منها، 

للسالمة  العامة اإلرشادات وآذلك )MSDS( الخاصة بالمواد ةبيانات السالم
  . المعلوماتلفهم هذهالالزمة والصحة 

06.B.02  المتعلقة بممارسات العمل تلك  الهندسية أو أنظمة التحكم عدم جدوىفي حالة
 )PPE ( الشخصيةالتجهيزات والمعدات الواقية توفير يجب، تها آافيأو عدم

 ها،واستخدام، أغراض نقل المواد الخطرةالخاصة ب مرافق اإلسعاف ها، وآذلكواستخدام
  .هاوتخزين

a .توفير يجب ، مالمسة المواد الخطرة المهيجة للجلد أو المالبسلعند احتما 
،  مناسبةية قفازاتئ الوقاالتجهيزاتتضم وقد . مرافق اإلسعاف والتجهيزات الواقية

وسيقوم .  المواد الكيميائيةمن واقية وبدلالعينين  / الوجهحمايةمالئمة لوأغطية 
 مدى المختصين بتحديد فراد األ الصحة الصناعية المؤهلون وغيرهم منوأخصائي

نوع ختيار ال خاص اهتمام توجيهيجب  آذلك .هاونوعالواقية الالزمة المالبس 
مكتوب عليها الوقاية الكيميائية المناسبة عند التعامل مع المواد المشار إليها بعالمة 

 أو من قبل المؤتمر )OSHA (الصحة المهنيةو السالمة لمقاييس إدارة اوفًق "بشرة"
إصدار في أحدث ) ACGIH(ي الصحة الصناعية الحكوميين ي ألخصائريكياألم

 المواد أن لهذهويمكن . "البيولوجي التعرض ات ومؤشراألقصىقيم الحد " من آتيب
 الخارجي سطحاالمتصاص عبر ال شاملة للجسم بأآمله عن طريق سامة اثاًرتسبب آ
  5 والقسم C.01.02  الفقراتانظر أيًضا> . للبشرة السليم

b .المناسبةالمرافق توفير جب تعرض العينين أو الجسم لمواد ضارة، يعند احتمال  
لالستعمال الفوري في  العمل نطقة للعينين والجسم داخل مللغسيل والتنظيف السريع

 ANSIالمعهد القومي األمريكي للمواصفات القياسية مرجع>  .حاالت الطوارئ
358.1Z   

 تعرض الخاصة بالطوارئ عند احتمال ل العين غستجهيزاتيجب أن تتوافر ) 1(
  . أو مواد آيميائية سامة،ةة قويمواد مهيجأو لة، اآأ لمواد العمال أحد يعين

 غسل العيناستخدام تجهيزات  بيجب أن يتم غسل العينين وشطفهما في وقت واحد) 2(
  .الخاصة بالطوارئ مع اإلبقاء على العينين مفتوحتين من ِقبل الُمشغل

من الماء في الدقيقة )  لتر1.5(  جالون0.4 غسل العين تجهيزات أن تصبجب ي) 3(
  . لمدة خمس عشرة دقيقة أو أآثراألقلعلى 
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 تدعم  محمولًة وحدات غسل العين الشخصية وحدات تكميليًةيجب أن تكون) 4(
عن وذلك أو آالهما، ، المستقلةالوحدات  أو الُمثبتة مع ترآيبات السباآةالوحدات 

ات التجهيزيمكن االستعانة بو. ن خمس عشرة دقيقةمقل  أل مباشرًةالمياهإطالق طريق 
عدم ، لكن يجب الخاصة بالطوارئ غسل العين مرافق تكميلغسل العين للالشخصية 
  .ذه المرافقبديل لهاستعمالها آ

مثبتة مع ترآيبات الوالطوارئ ب مرافق غسل العين الخاصة تشغيل آافة يجب) 5(
 التفتيش عليها، آما يجب ًيا المحمولة باليد أسبوعرش المياهلك خراطيم  وآذالسباآة،
 الماء مرضية من  وآميًة وأنها تقدم نوعيًة، للتأآد من أنها تعمل بشكل صحيحًياسنو

  .رئواالطفي حاالت ل يألغراض الغس

06.B.03 واستخدامها، والتخلص منها  ، جميع عمليات نقل المواد الخطرةتميجب أن ت
  . شخص مؤهلفإشراتحت 

a .واستخدامها، والتخلص المواد الخطرة  التخطيط والتحكم في عمليات نقليجب ،
ات، تجهيزالو، والمياه، واألطعمةالحيوانات، و، األشخاص تلوث لمنع منها،
  . والبيئة للتلوث،الموادو

b . لتوصيات الشرآة عمليات تخزين المواد الخطرة جميع يجب أن تخضع
  . فقط لألشخاص المصرح لهمتكون متاحًةوأن المصنعة، 

c .بحيث ال ،والحاوياتالزائدة   الفائضة أويجب أن تتم عملية التخلص من المواد 
، األنهار أو ، الجوفيةأو المياه، المياه أو إفساد ألي من مصادرينجم عنها تلوث 

، وقوانين واإلرشادات الفدراليةجميع القوانين واللوائح ويجب أن تطابق هذه العملية 
  .واإلرشادات المحليةالقوانين واللوائح ولوائح وإرشادات الوالية، و

d .قد اسُتخدمت من قبل في نقل مواد  التي ،الحاوياتاستعمال عاد يجب أال ُي
لمواد ل الشرآة المصنعة لتوصيات ا يتم تنظيفها وفًقحتى مع أية مواد أخرى ،خطرة
  .الخطرة

e .بنسخة من د الخطرة بغرض التخلص مصحوبًة المواأية مادة من يجب نقل 
  .تلك المادةالخاصة ب) MSDS( الخاصة بالمواد ة بيانات السالمورقة

04.B.06 يجب تطبيق إدارة سالمة العملية الخاصة بالمواد الكيمائية عالية الخطورة 
 حين CFR 29 1926.64 أو  CFR 29IAW 1910.119 وفًقا لما ورد في

  :علي العمليات إحدى تشتمل

a .المدرجة في الدنيا آيمائية توازي أو تفوق الكميات مادة على تشتمل إجراءات 
  ، أوه المذآور أعالCFRs من Aالملحق 

b . في المذآور للتعريف ا وفًقلالشتعال على سائل أو غاز قابل شتملتإجراءات 
)c(1926.59 CFR 29  10,000حد بكمية تبلغ موضع وابموقع العمل في 

ستعمل فقط أنواع الوقود الهيدروآربونية التي ُت )1( باستثناءثر  أو أآرطل
 من عملية تضم مادة  جزًءاألنواع لم تكن هذه ما بموقع العمل آوقود، لالستهالك

 )2(ه، أو  للمقاييس المذآورة أعالاآيمائية أخرى عالية الخطورة يتم تغطيتها وفًق
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 والتي يتمنقلها، يتم  أو كيفة الضغطم صهاريجتم تخزينها في ي لالشتعالسوائل قابلة 
االستفادة من الطبيعية دون غليانها  من درجة قلاالحتفاظ بها عند درجة حرارة أ

  .التبريدانخفاض درجة الحرارة أو 

05.B.06الحرير الصخري(مخاطر الرصاص واألسبستوس  التحكم في  إجراءات (  

  

a .ااص أو األسبستوس وفًق مخاطر الرص للتحكم في خطة مكتوبةوضع يجب .عام 
 CFR 29  والمحددة في)OSHA (لمتطلبات إدارة السالمة والصحة المهنية

Part 1926.6229 و CFR Part 1926.1101 ُترفق على أن ، التوالي على
العمل الذي   بدءقبل 01القسم ها تطلب والتي ي)APP ( الحوادثمن الوقايةخطة ب

، بحيث يتضمن الدهانات التي لرصاص تحتوي على ا التيموادسوف يؤثر على ال
. تستخدم في أغراض الوقاية والزخرفة أو المواد التي تحتوي على األسبستوس

 مخاطر الرصاص أو األسبستوس تحليل التحكم فيتتضمن خطة يجب أن  ذلكآ
الرصاص أو استخدمت فيها مادة  التي  العملمهامفي  )AHA( العملية مخاطر

المخاطر  التحكم في مناطقمنطقة من ها في آل  ليطتخطالاألسبستوس والتي تم 
، الشكل EM 385-1-1 مع تصميميجب أن يتوافق ال .التي تم تحديدها للمشروع

، هوتعديل) AHA(تحليل من تحليالت مخاطر العملية  مراجعة آل ويجب. 1-1
 . بمجرد بدء العمل أو العملياتظروف العمللمواجهة تغير ، متى آان ذلك مالئًما

 مخاطر الرصاص أو األسبستوس في بالتحكم  المكتوبة الخاصةخطةال تقديم جبيو
 قبل الشروع في )GDA (ةختصة الحكومية المسلطل الَبللتصديق عليها من ِق

 تالنبعاثا ةالوطني االلتزام بالمقاييس  التأآد منعالوة على ذلك، يجب. العمل
    لحماية البيئةاألمريكيةة لوآاوالتي حددتها ال )NESHAP(ملوثات الهواء الخطرة 

)USEPA (40بالنسبة لمادة األسبستوس في CFR Part 61, Subpart M 
 حيث يتم ها،، أو تجديدأو إدخال التعديالت عليهاالمباني، هدم وذلك أثناء عمليات 

  . مواد البناء التي تحتوي على األسبستوسأثير علىالت

b .التي يجب اإلجراءات مخاطر الرصاص التحكم في خطة يجب أن تصف 
 مخاطر  بعمليات التحكم فيمأثناء القيا لحماية العمال من مخاطر الرصاص اتباعها

  :تتناول الخطة ما يلييجب أن  و.الرصاص

خاصة بالتحكم في مخاطر كل مهمة عمل ل) AHA(إجراء تحليل مخاطر العملية ) 1(
  .الرصاص على حدة 

الشكل  ب)AHAs( مخاطر العملية تحليالت إلىالرجوع (عملية وصف لكل ) 2(
 التجهيزات مثل ايشمل الوصف نقاًطويجب أن . نبعث منها الرصاص ي)المناسب

 وإجراءات، الوظيفةمسؤوليات وطاقم، الحجم والتحكم، وأنظمة والمواد المستخدمة، 
 والمكونات التي تحتوي على يات الصيانة، بما في ذلك مواقع العملأعمالالتشغيل، و
  .لمشروعبخريطة ا نقاًطا أساسيًةعد التي ُتالرصاص و

بما في  التعرض، لتحقيق التوافق مع مستويات التي يجب اتباعها األساليبوصف ) 3(
التي موضوعية البيانات أو بمعنى آخر، ال، الهندسية أنظمة التحكم أو الدراسات ذلك أية
 للمشروع، يتم مالءمة ذلكفي حال و . مفرط في التحقق من عدم وجود تعرضُتستخدم
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  التعرض المسموح به  معدل لمطابقة تم البحث فيها التي التكنولوجياتقديم تقرير يتناول 
)PEL( السالمة والصحة المهنيةإدارة  الذي حددته) OSHA(. 
. هوتوثيق جل مراقبة تعرض العمال للرصاصأ تقييم تعرض العمال من إجراءات) 4(
األولي يمكن تجاهل التحديد . األولي التحديد )a :ناتضم عملية مراقبة التعرض نوعو
 اوفًقتوافق في مستوى اإلجراءات هناك إلى أن  وجدت بيانات آافية تشير إن

 نتيجة عد ضروريًةمستمرة للتعرض والتي ُتالمراقبة العملية ) bو ،للمتطلبات
  .األولية للتعرضللتحديدات 

الخاصة  واإلجراءات ؛صاص من التعرض للرالعمال لحماية الواقيةمالبس ال) 5(
 لمنع انتشار تلوث الرصاص داخل وخارج منطقة بتدبير الشئون وتأمين التجهيزات

صحية لمنع ابتالع العمال الممارسات ال والمرافق و؛ مخاطر الرصاصالتحكم في
  .غير قصدعن للرصاص 

 جدول بما في ذلك ، للحد من تعرض العمال للرصاصاإلدارية أنظمة التحكم) 6(
 الهندسية أو احتياطات أنظمة التحكم في حالة فشل الذين يتم استخدامهم، العمال اوبتن

 الشخصية في القضاء على معدالت التعرض التي تزيد التجهيزات والمعدات الواقية
  معدل التعرض المسموح به نع
)PEL.(  
  
 تعرض العمال للرصاص والتأآد من مقدار الطبي لمراقبة اإلشراف إجراءات) 7(
  . حماية التنفسأجهزةستعدادهم الرتداء ا
 لطبيعة العمال من فهملتأآد لوالعمال المختصين  لألفرادتدريبية الدورات التنظيم ) 8(

  .أنفسهم منهامخاطر الرصاص وآيفية حماية 
 مخاطر الرصاص، التي التحكم فيتحدد مناطق التي تفصيلية الرسوم وضع ال) 9(

حدود  وطبيعيحدود التوزيع الولحدود الحرجة، اوتشمل مناطق ومرافق التطهير، 
  .توزيع الهواء

في  محيط المنطقة أو داخل غيرها من المناطق ىعمليات مراقبة الهواء لد) 10(
  .لمنطقة الخاضعة للسيطرةبجوار اخارج أو 

  . مخاطر الرصاصالتحكم فيكل من مناطق ل الزمة وسائل أمنية ةأي) 11(
  .ا، والتخلص منها، ووصفهالنفاياتإنتاج ) 12(
  

c.  يجب التي اإلجراءات مخاطر األسبستوس التحكم في خطة صفتيجب أن 
التي مواد لل أعمال محفزةالقيام بأثناء اتباعها لحماية العمال من مخاطر األسبستوس 

  :تتناول الخطة ما يليويجب أن . تحتوي على األسبستوس
  .هكل مهمة عمل على حدل) AHA(سيتم إجراء تحليل مفرد مخاطر العملية ) 1(
يتضمن الوصف فئة ويجب أن .  األسبستوستحفيزيتم فيها س عملية لوصف لك) 2(

    السالمة والصحة المهنيةإدارةالعمل حسب تصنيف 
)OSHA( ،طاقم، الحجم و المستخدمة، التحكم وأنظمة المطلوبة، والتجهيزات
  .لمشروعلرسومات االمناسبة ع ض الصيانة والمواوأعمال، وظيفةمسؤوليات الو
  .موقع العملداخل  اآلخرين أصحاب العمل إخطارطرق ) 3(
 وحدة وخطة، المحتويات تشمل أنواعي ت والللمناطق الخاضعة للسيطرةوصف ) 4(

  .الهندسيةالتحكم  أنظمةالتطهير، و
ويجب أن . عمليات التنقية وةالبيئيو، ةالشخصيالعمليات  ؛عمليات مراقبة الهواء) 5(

 وتوثيق معدالت ذلك مراقبة تعرض العمال  تقييم تعرض العمالإجراءاتتتناول 
ويجب أن يتم إجراء تحديد أولي للوفاء بمتطلبات إدارة السالمة والصحة . التعرض
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قد يتم إلغاء هذا التحديد إذا توفرت بيانات آافيًة تبدي توافًقا مع ). OSHA(المهنية 
 نتيجًة لتحديدات لتعرضليات مراقبة مستمرة  القيام بعملستلزم األمرقد ي. المتطلبات

األسبستوس ألياف توضح عملية المراقبة البيئية عدم انتقال ويجب أن . التعرض األولي
ن أ تؤآد بالمستندات مراقبة التنقية، فيجب أن أما. خارج المنطقة الخاضعة للسيطرة

  .لوثتالمنطقة خالية من ال
  .التنفس والمالبس ماتآما التي تشمل التجهيزات الواقية) 6(
 التي تهدف إلى منع انتشار التلوث داخل نظافة وتأمين التجهيزات إجراءات) 7(

  .التحكم في المخاطروخارج منطقة 
  . الصحية لمنع العمال من نشر التلوث بشكل غير مقصودالممارسات والمرافق) 8(
 لطبيعةهم والعمال للتأآد من فهمالمختصين  لألشخاصتدريبية الدورات ال )9(

  .أنفسهم منهاالمخاطر وآيفية حماية 
أجهزة حماية  الطبي لمراقبة مدي استعداد العمال الرتداء اإلشراف إجراءات) 10(

  .التنفس
 والتخلص ،تعبئتها في حاوياتوالنفايات، إنتاج تبع عمليات ت لاالحتفاظ بسجالت) 11(

  .منها
وحاالت الحرائق و باألمن، المتعلقةالطوارئ حاالت ل االستجابة إجراءات) 12(

  .الطبيةالطوارئ 

06.C لمواد الساخنةا  

06.C.01 صهرأجهزة التسخين وغاليات ال.  

a . ويجب مستويةثابتة على قواعد صهرالتسخين وغاليات الأجهزة يجب وضع ، 
 ، أو المخاطر المشابهةأو الميل غير المقصود،، حمايتها من مخاطر المرور

 ،العمال والمباني المأهولةللجهة التي يوجد بها  بالنسبة عكس اتجاه الريحووضعها 
  . ذلكأمكنآلما 

b .ة حريق ذات تصنيف ال يقل عن أ مطفإتاحة يجبC:B-20:A-2، بكافة 
 وجود تصاريح جب ي>. صهر وغاليات الأجهزة التسخينالمواقع التي توجد بها 

 ل الحكومة المختصلم يطلب ممثما  ، الحكوميةالتسخين بالمنشآت بأعمالالقيام 
  خالف ذلك

c .عند استخدامهامراقبة دون صهريجب عدم ترك أجهزة التسخين وغاليات ال  .< 
 J.03.09 انظر الفقرة

d .أو قلنسوة مصنوعة من القار بغطاء فعال ال صهر المواد غاليات تزويد يجب
  . في وضع التشغيلترمومترو

e . المصنوعة من القار داخل، دصهر الموايجب عدم استخدام أو تشغيل غاليات 
من المباني أو المواد القابلة )  قدم25( أمتار8 يقل عن في نطاق أو أو أعلى،
  .لالحتراق

06.C.02 أو  ة التي يتم فيها تسخين المواد الساخنةداخلي الاألماآن يجب تهوية
  .هااستعمال
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06.C.03 قبل ا تماًم والمواد جافًةتجهيزات،الو، رفاغن تكون جميع المأ يجب 
  . الساخنةةاستخدامها أو وضعها في الماد

06.C.04ومعالجتهاالمواد الساخنة  عمليات نقل .  

a . يحمل مواد ساخنًةشخص  لكل حواجز خالية من المرات أو مطرقيجب توفير.  

b .يجب عدم الصعود أو الهبوط بالمواد الساخنة على السلم.  

c .لتأآد االهتمام با يجب، إنزالهاأو  نة لرفع المواد الساخالمرفاعات ستخدامعند ا
 على نحو ها وربطها قد تم تثبيتهنأ واألثقال المحمولةتناسب مع ت الرفع آلية أنمن 
  .آمن

d .ساخنة ضد مالمسة المواد اليتعامل مع شخص ة لكل حماي ال وسائليجب توفير
 .اتجة عنهااألبخرة الن وةدخناألوالوهج، وهذه المواد، أو التعرض للحرارة المشعة، 

  5انظر القسم > 

e . قوية  هاأو نقلالساخنة  المواد معالجة تكون الحاويات المستخدمة في أنيجب
ويجب عدم ملئها   أو ملحقات ملحومة، وصالتأيةا من  تماًموخاليًة الترآيب
بين الحافة العليا للحاوية وبين المادة التي )  بوصة4(سم  10 عن تزيد لمسافة
  .بداخلها

06.D الحيوانات والحشرات الضارةولنباتات ا  

06.D.01  حسب -الحشراتو  الحيوانات الحماية ضد مخاطروسائلمل تتشيجب أن 
  :يلي ما على - للتطبيقةقابليال

a.  رأس، ال وأغطية ذات العنق الطويل، األحذية مثل ،الحماية الشخصيةتجهيزات
  واألقنعة؛القفازات، و، والشبكات

b .حشرات؛ للالمواد الطاردة  

c. التكاثر؛ أو رش مناطق نزح  

d. األعشاش؛ حرق أو تدمير  

e. ؛ لحماية المناطق الصغيرةاإليروسولسطوانات األوعية المطلقة للدخان وأ  

f . الهوام؛وأ الحشرات انتشارالقضاء على الظروف التي تؤدي إلى   

g. اإلبادة؛ إجراءات  

h.لقيح؛ الت  

i. للعمال والموظفين؛  دةالمعتم األولية اإلسعافات إجراء  
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j.  الحيوانات والحشراتاإلرشادات الخاصة بالتعرف على.  

06.D.02مثل (للنباتات السامة  العمال والموظفون  في المناطق التي يتعرض فيها
حسب  �، يجب اتخاذ التدابير الوقائية التالية)ق السامةالبلوط أو السماأو اللبالب نباتات 
  : تطبيقهاإمكانية

a .عندما يمكن ذلك؛، ها أو تدمير النباتاتلص منالتخ  

b . ؛المناسبة آالقفازاتالواقية ارتداء المالبس  

c. الوقاية؛ استعمال مراهم  

d.  لغسل أجزاء الجسم المكشوفة؛الماء والصابوناستعمال   

e. المعتمدة؛ و األولية باإلسعافات القيام  

f.  أنواعهاتحديد وآيفية تقديم اإلرشادات الخاصة بالتعرف على النباتات.  

06.D.03مالمسة لحيلولة دون لأنظمة التحكم يجب تطبيق ، عند حرق النباتات السامة 
  .هاأو استنشاق  السامة التي يحتوي عليها الدخانهذه المواد

E.06 الُمؤيِِّن اإلشعاع  

01.E.06 أو، لإلشعاع المواد المشعة أو األجهزة المولدةحصل على  يألي فرد بالنسبة 
  :مراعاة اآلتي ها، يجب عليهتخلص مني أو هاحولي  أو،هانقلأو ي، هامتلكأو ي، هاستخدمي

a. وصف االستخدام مع  بطبيعة المادة أو الجهاز، ة آتابًةختصة المسلط الإخطار
 أو التخلص من المادة  وآافة متطلبات نقل،موقع االستخدام والتخزينو، المحدد لها
  .أو الجهاز

b . أو التصريح المناسب عند استخدام جهاز التفويض على الحصولضمان 
  وزارة الدفاعلوائحلقوانين وأو مادة مشعة مرخصة أو خاضعة مرخص  إشعاعي

)DOD( وزارة الدفاع ل المنشآت التابعة في) على  ا يوًم45يجب االنتظار لمدة
  .))DOD( من وزارة الدفاع  أو التصريحالتفويضقبل الحصول على األقل 

c.لجنة تنظيم الشؤون النوويةتراخيص قديم نسخة من آافة  ت) NCR( أو 
 الصادر عن اإلشعاع آذلك تصريحالتراخيص الحكومية الخاصة باالتفاقية، و

، )NRC Form 241تضم التي (ة تبادليالالنماذج  وغيرها من )ARA (لجيشا
  . التطبيقإمكانية حسب وذلك

02.E.06المؤهلونفراد األ .  

a . لمواد ا أو استخداًمإشعاعيًة على مخاطر شتمل العمليات التي تإجراءيجب 
تحت اإلشراف المباشر لشخص مؤهل ومسؤول  لإلشعاع  مولدًةمشعة أو أجهزًة

مسؤول السالمة ضد مخاطر عن السالمة اإلشعاعية، يتم تعيينه آتابًيا من ِقَبل 
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 أية يمتقيو، عمليات مسح بإجراءيقوم هذا الشخص ويجب أن ). RSO(اإلشعاع 
  .اإلشعاعمقاييس الوقاية ضد الوفاء بلضمان وتأمينها مساعدات متخصصة 

b .اإلشعاع  يكون مسؤول السالمة ضد مخاطر أن يجب)RSO( ن أ، وًيا فنمؤهًال
  : المدرجة أدناه، والدراسة، والتدريب،متطلبات الخبرةبيفي 

ر اإلشعاع يضم الموضوعات الوقاية ضد مخاطعلى  ًيا رسما تدريًبيكون قد تلقى أن )1(
الرياضيات الضرورية للتعامل و ؛المادةمع تفاعل اإلشعاع و ؛ةالفيزياء اإلشعاعي :التالية

استخدامات األدوات الخاصة وأنواع و ؛ لإلشعاعالبيولوجيةاآلثار و ؛الموضوعمع هذا 
أساليب وإجراءات السالمة ضد و  ومراقبته والمسح اإلشعاعي؛باآتشاف اإلشعاع

 أنظمة التحكم عالوة على والعزل،المسافة و واالستفادة من الوقت ؛اطر اإلشعاعمخ
 لتقليل حجم التعرض )PPE (قية الشخصيةامعدات الوالتجهيزات والالهندسية و
  .لإلشعاع

 جانب إلى ،المعداتواستخدامات جميع األجهزة على  ًيا عملاأن يتلقى تدريًب) 2(
  . بوحدتهم المستخدمة، والنظريات،اإلجراءات

لجنة تنظيم الشؤون الخاصة ب (لوائح المواد المشعةقوانين و أن يكون على دراية ب)3(
النقل وزارة ، و)DOE( وزارة الطاقة، )EPA (هيئة حماية البيئة، و)NRC (النووية

)DOT( ،ووزارة الدفاع) DOD (والتي تتضمن آافة المكونات القابلة للتطبيق( ،
  ؛ والنفايات المشعة والمختلطة،عالمولدة لإلشعاواألجهزة 

 أن يكون على دراية ببرنامج السالمة ضد مخاطر اإلشعاع الخاص بسالح )4(
مع ، ومتطلبات حفظ السجالت الخاصة بالتعامل )USACE(المهندسين األمريكي 

  .المواد المشعة واألجهزة المولدة لإلشعاع

03.E.06برنامج السالمة ضد مخاطر اإلشعاع .  

a. العمليات  اإلشعاع وتطبيقه من ِقَبلضد مخاطروير برنامج السالمة يجب تط 
مستخدمي آذلك من ِقَبل ، وخاضعة للتنظيم مخاطر إشعاعية التي تنطوي على

 مسؤول بمعرفةهذا البرنامج إدارة تم وت. األجهزة المولدة لإلشعاعأو المواد المشعة 
  السالمة ضد مخاطر اإلشعاع 

)RSO(التي يجب  الصحيحة للسالمة ضد مخاطر اإلشعاع ئمباد ال، اعتماًدا على
منخفضة الجرعات المهنية والجرعات التي يتعرض لها العامة على  أن ُتبقي

عمليتي تم آما يجب أن ت. )ALARA( يمكن تحقيقه بصورة معقولةبأقصى قدر
 لجنة للسالمة ضد وتكوين) RSO (اختيار مسؤول السالمة ضد مخاطر اإلشعاع

 من  آجزء  11AR-9 وCFR 10 20ـ  لاوفًق) IRSC( شعاع المؤينمخاطر اإل
  .ًياتتم مراجعة البرنامج سنويجب أن آذلك و. برنامج اإلشعاع

b .ستخدم بها مواد مشعة أو ُتالتي مناطق إحدى ال الذين يدخلون إلى فرادألل بالنسبة
لتعرض إجمالي امولدة لإلشعاع، حيث توجد فرصة ألن يتعرض الفرد إلى أجهزة 

 يجبآثر خالل عام واحد، أأو ملي رم  100البالغ  )TEDE(للجرعة المكافئة
  :ما يلي على  تدريًبا تلقي معليه
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   المولد لإلشعاع؛أو الجهازالمشعة وجود المادة ) 1(

 اآلثار بما في ذلكلإلشعاع، بالتعرض مشكالت الصحة والسالمة المتعلقة ) 2(
  ؛جنينال وآذلك على ،املالمحتملة لإلشعاع على السيدة الح

  ؛ المتبعة للحد من التعرضالتحكم االحتياطات وسبل )3(

  ؛المنطقةفي  ات قياس الجرعجهزةوألألدوات  السليم االستخدام )4(

  ؛E.06.03 المذآور بالفقرة اإلشعاعبرنامج السالمة ضد مخاطر ) 5(

   .مسؤولياتهمحقوقهم و) 6(

 c.  للتعامل  وإجراءات ااإلشعاع خطًط طر السالمة ضد مخايشمل برنامجسوف
وسوف .  التي تنطوي على إشعاع ومواد مشعًة المحتملة،الطوارئمع حاالت 
 التنسيق مع المنظمات المدنية والعسكرية تلك الخطط واإلجراءات تتضمن

  .لالستجابة للطوارئ حسبما يستدعي الموقف

04.E.06حدود الجرعة .  

a.التعرض للجرعة المكافئةإجماليى  تعتمد حدود الجرعة المهنية عل ) TEDE(. 
  6-1 نظر الجدولا> 

مجموع مكافئ  وأ ،)Sv((،) TEDE(  سيفرت0.05(رم  5: بلغيحد سنوي ) 1(
 رم 50 ومكافئ الجرعة الضروري ألي عضو أو نسيج مستقل يبلغ الفعالالجرعة 

  رم  50 أو ،لعدسة العين)) Sv( سيفرت 0.15( رم 15، أو ))Sv(  سيفرت0.5(
  .أقصىي حد أل أو للبشرة السطحيةهو مكافئ الجرعة و ،))Sv( سيفرت 0.5(

   رم 0.5:  على الجرعة المهنية السنوية الحدود التاليةيجب أال تزيد )2(
مجموع مكافئ جرعة عميقة ومكافئ  وأ ،)Sv(( ،)TEDE( سيفرت 0.005(

 أو ،))Sv( تسيفر 0.05( رم 5الجرعة الضروري ألي عضو أو نسيج مستقل يبلغ 
 رم 5 يبلغ سطحية أو مكافئ جرعة ،لعدسة العين)) Sv( سيفرت 0.015(رم  1.5

 من قبل مسؤول الكتابيةدون الموافقة أقصى، ي حد ألللجلد أو )) Sv( سيفرت 0.05(
  )RSO(السالمة ضد مخاطر اإلشعاع 
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 يمكن تحقيقه بصورة بأقصى قدرمنخفضة  الجرعاتحدود  للحفاظ على )3(
دنى من اإلداري األ التفاعل المستخدم ضبط مستويات يجب على، )ALARA(لةمعقو

. هاتحقيق ويمكن  واقعيًةهذه التفاعليجب أن تكون مستويات و. حدود الجرعة السنوية
 سيفرت 0.001( رم 0.1 : التي تزيد على هي الحدودمقترحة تفاعلمستويات وهناك 

)Sv(( ،TEDEكافئ الجرعة الضروري ألي مجموع مكافئ جرعة عميقة وم و، أ
رم  0.15أو )) Sv( سيفرت 0.005( رم 0.5عضو أو نسيج مستقل يبلغ 

   رم 0.5 يبلغ سطحيةلعدسة العين أو مكافئ جرعة )) Sv( سيفرت 0.0015(
  .أقصىي حد ألللجلد أو )) Sv( سيفرت 0.005(

b .آتابية التي تم تخطيطها دون موافقةالخاصة ستخدم عمليات التعرض يجب أال ُت 
ولجنة السالمة ضد مخاطر ) RSO( من مسؤول السالمة ضد مخاطر اإلشعاع

  ).IRSC( المؤين اإلشعاع

c. التعرض المهني لإلشعاع المؤين ب دون الثامنة عشر لعمال والموظفينسمح لال ُي  

d. 0.5حامل من بين العامالت السيدة الالتي تتعرض لها  الجرعة ىال تتعدأ يجب 
يجب السعي لتجنب التباين و بأآملها خالل فترة الحمل ))Sv( فرتسي 0.005(رم 

تعرض لها ي الجرعة التي إذا آانتما أ. في معدالت التعرض الشهري المنتظم
 ،ن السيدة للحملعالإرم عند  0.5 إجماليرم من  0.05 تبلغ أو تزيد عنالجنين 

شهر أ ةي بقيرم على مد 0.05الجرعة التي يتعرض لها الجنين إلى يتم تقليص 
  . الحمل

05.E.06 ،وقياس الجرعاتوإجراءات المسح، مراقبة اإلشعاع .  

a. عمليات  إجراء على مستخدمي المواد المشعة أو األجهزة المولدة لإلشعاع يجب
  .ن عدم تجاوز حدود الجرعة المهنيةالضمومراقبة  مسح



EM 385-1-1 
2003 شرين الثاني ت  3 

 89

b .ياإلشعاعالمسح ومراقبة ل لةيجب توافر الشروط التالية في األجهزة المستخدم:  

  ؛مولدة لإلشعاعأجهزة  مواد مشعة أو عند استخدام تستعملأن و أن تكون متاحًة) 1(

 القابلة التكنولوجياومصادر المعهد القومي للمقاييس ب سليم بشكل معايرتهاأن يتم ) 2(
  للتسجيل؛

  مسح؛ و اإلشعاع الخاضع للآثافةأن تكون مالئمة لنوع و) 3(

 قبل متخصص فحص لجهاز ا التشغيل وفًقناحية من عليهاالتفتيش أن يتم ) 4(
  . في آل مرةهااستخدام

c. أو  وآذلك الزوار ،مستخدمي المواد المشعة أو األجهزة المولدة لإلشعاعبالنسبة ل
التنسيق مع مسؤول يجب عليهم  ،في المنطقةيؤدون مهام العمل  الذين األفراد

ات بشكل  قياس الجرعم جهاز الستخدا)RSO(السالمة ضد مخاطر اإلشعاع 
  : الحاالت التاليةفي أي من صحيح

خالل ساعة ) )FSv ( سيفرتF 50(رم  ملي <5 ( دخل فرد منطقة إشعاع  إذا)1(
خالل )) mSv( سيفرتليم 1( رم ليم <100 (يلا، أو منطقة إشعاع ع)واحدة

  ا جًدعالي، أو منطقة إشعاع )ساعة واحدة
)500> rad) 5 Gy (احدةخالل ساعة و(،  

)) Sv(  سيفرت0.005( رم 0.5 علىيزيد   لتلقي ماًةأن يكون الفرد عرض )2(
  .خالل سنة واحدة

d. التطوعي العتماد المعامل المعتمدة التابعة للبرنامج القومي المعامل  يتولى أحد
)NVLAP( على سالح جبيو. بكافة عمليات القياس الخارجي للجرعات القيام 

 مرآز قياس الجرعات المختص التابع استخدام) SACEU(األمريكي المهندسين 
  .لوزارة الجيش

e.  برنامج وضع  غير محكمة اإلغالقعلى مستخدمي مصادر مواد مشعةيجب 
  : للقياس الداخلي للجرعات

 لي م5(رم  0.5 لىع  العامل لجرعة داخلية تزيدلتعرض احتمالية عند وجود )1(
  ا؛سنوًي)) mSv( سيفرت

  ؛ المؤهليناألطباء أحدل َب من ِقهوالتصديق علي تمت مراجعته )2(

 اختبار للوظائف الحيوية قبل التعرض إلجراء تدابير يضم البرنامج الذي )3(
المواد المشعة اآتشاف  الوظائف الحيوية قادر على طريقة الختبار، وهو لإلشعاع
ي  فة المدرج االمتصاص عن الحد السنوي لجرعة%10 عند مستوي يقل ،الداخلية
ومستويات التفاعل ، مستخدمة لكل نوية إشعاعية CFR 10 20 من Bالملحق 

يجب التي جراءات واإل ، للوظائف الحيويةإضافي اختبار إجراء تستلزم المالئمة التي
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 اختبار إلجراء التدابير وأيًضا ،اتباعها بالنسبة لمن يثبت أن لديهم مواد مشعة مترسبة
  .ض لإلشعاعللوظائف الحيوية فيما بعد التعر

06.E.06 التحكموالتخزين، و، الدخول.  

a.  ترآيبها، وتصنيعها، وآافة األجهزة اإلشعاعية والمواد المشعة، يجب تصميم
معدالت ب االحتفاظضمن بطريقة ت ، والتخلص منها،نقلهاوتخزينها، واستخدامها، و

   .)ALARA(منخفضة بأقصى قدر يمكن تحقيقه بصورة معقولة األفرادتعرض 

b . على مستخدمي المواد المشعة أو األجهزة المولدة لإلشعاع وضع الالفتات يجب
  .E.06.08والتحكم في الدخول في مناطق اإلشعاع وفقا لما ورد في 

c. 20( رم ليم 2 مستويات اإلشعاع ى تتعدعندما Fسيفرت ) FSv( ( في ساعة
الحد و، والعزل، ة التحكم الهندسينظمة على المستخدمين اللجوء إلى أيجبواحدة، 

كي تظل الجرعات ل  الجسمانيأو الفصل /وقات الدخول إلى مناطق اإلشعاع، وأمن 
  . )ALARA(منخفضة بأقصى قدر يمكن تحقيقه بصورة معقولةالتي يتعرض لها 

d. يجب على المستخدمين تأمين المواد المشعة واألجهزة المولدة لإلشعاع ضد 
  .بهالسرقة أو االستخدام غير المصرح 

e. أو تصريحأي تصريح  التخزين مع متطلبات أسلوب أن يتوافق يجب.  

f.ة، غير المخزون، يجب أن تكون جميع المواد المشعة واألجهزة المولدة لإلشعاع 
  . المستمرينوالمراقبةتحت السيطرة 

g. أو خاضعة للتنظيم  فيما يتعلق بالعمليات التي تنطوي على مخاطر إشعاعية
أو األجهزة المولدة لإلشعاع، يجب الخاضعة للتنظيم د المشعة لموامستخدمين ل

لحد لالعامة الخاصة ب من عدم تجاوز الجرعة إجراء المسح في هذه العمليات للتأآد
   رم 0.01المقرر لها وهو 

  .))Sv(  سيفرت0.0001(

07.E.06تحكم األخرى الوأساليب ، حماية التنفس.  

a. تلك  الهندسية أو التحكم أنظمة ضعو يجب على مستخدمي المواد المشعة
 للحد من ترآيزات المواد المشعة � بقدر المستطاع �المتعلقة بالعمليات األنظمة 
  .في الهواء

b . السيطرة بالعمليات عن األنظمة المتعلقة  الهندسية والتحكم أنظمةفي حالة عجز
الزيادة من ن  على المستخدمييجب العالقة في الهواء، ترآيزات المواد المشعة على

، وذلك من خالل التحكم في الدخول إلى هوالحد من  المواد المشعةيمراقبة حجم تلق
 ، حماية التنفستجهيزات بواالستعانةالحد من فترات التعرض، ومناطق اإلشعاع، 

  .اليبس من األ ذلكأو غير
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c. مع ما ورد بالفقرة وافًقا حماية التنفس متتجهيزات يجب أن يكون استخدام 
.E.50يخضع لعوامل الحماية المدرجة بالملحق يجب أن  آما مرجع بهذا الA في 

20 CFR 10.  

08.E.06 والالفتات، واإلعالنات، متطلبات وضع العالمات.  

a. يجب على مسؤول السالمة ضد مخاطر اإلشعاع )RSO(  وضع عالمة أو
في الشكل  لإلشعاع المبين القياسي المعروف تحمل الرمز ظاهر مكانعالمات في 

  : إلى العبارات التاليةباإلضافة ،8.5

 عنفي المناطق التي يبلغ مجال اإلشعاع بها أو يزيد  �" منطقة إشعاع،احترس) "1(
 1( رم لي م100في ساعة واحدة، ويقل عن )) Sv(  سيفرتليم 0.05( رم ليم 5

  ؛في ساعة واحدة)) Sv( سيفرتملي 

ناطق التي يبلغ مجال اإلشعاع بها أو يزيد في الم �"عالياحترس، منطقة إشعاع ) "2(
 rads 500في ساعة واحدة، ويقل عن )) Sv(  سيفرتليم 0.1( رم ليم 100 عن

)5 Gy (؛في ساعة واحدة  

المناطق التي يبلغ مجال اإلشعاع بها  في �"خطر شديد، منطقة إشعاع عالي جًدا) "3(
  ؛في ساعة واحدة) rads) 5 Gy 500لى أو يزيد ع

بها ترآيز التي تزيد  في المناطق �"عالق في الهواء منطقة إشعاع ،ترساح) "4(
المنصوص عليها في عن حدود ترآيز الهواء المشتق  في الهواء ةالمواد المشعة المعلق

20 CFR 10، ملحقال B؛ أو  

 في الغرف حيث يجري استخدام أو تخزين آميات من �"احترس، مواد مشعة) "5(
 ،CFR 10 20 الكميات المنصوص عليها في شرة أضعافالمواد المشعة تتجاوز ع

  .Cملحق ال

b . تحتوي على أن يتسلموا عبوًة أو يتوقع يتسلمونعلى المستخدمين الذين يجب 
CFR 10  العبوات المنصوص عليها في استالم إرشادات مشعة اتباع ةدام

   ." وفتحهاإجراءات استالم العبوات "20.1906

c.شعاعاإلة ضد المخاطر  على مسؤول السالمجب ي )RSO ( 3تعليق نموذج 
مكان يراه  في "للعمال والموظفينن ابي) "NRC(لجنة تنظيم الشؤون النووية ل

  . أو حولهالون مع المواد المشعةيتعام الذين العمال والموظفونجميع 

09.E.06التخلص من النفايات المشعة .  

a.الشرآة إلى ) القياسأجهزة و (محكمة الغلقالمصادر المشعة ) نقل(عادة إ جوز ي
 مسؤول السالمة ضد مخاطر إشعارآما يجب . هناك حاجة لهاإن لم يعد  المصنعة
 وآذلك بذلك،) USACE(األمريكي بقيادة سالح المهندسين  )RSO(اإلشعاع 

  . تراخيص أو تصاريحةيأل إنهاءتغير أو بأي 
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b .السلطة  التنسيق مع  من خاللإال ةم التخلص من النفايات المشعتال ييجب أ
 والمشعة بسالح المهندسين ،السامةومرآز خبراء النفايات الخطرة،  (المختصة

  )).USACE(األمريكي 

c. 3( بالنسبة لمادة الترتيوم-H (المستخدمين في عملية عّد14 -ونبالكرمادة و  
  تبلغ درجة ترآيزعند، )للكشف عن الخامات المشعة(مواد السائلة الب الوميض

 التخلص منها دون جوز، ي)g/FCi(جزء من المليون من الكوري في اللتر  0.05
 من تبرتعأنواع المواد السائلة المشعة الحظ أن الكثير من  (.اعتبار لطبيعتها المشعة

  .)بهذه الطريقةالنفايات الخطرة ويجب التخلص منها 

10.E.06السجالت .  

a. إعدادزة المولدة لإلشعاع  على آافة مستخدمي المواد المشعة أو األجهيجب 
 الثالثة على مدار هاسجالت خاصة ببرنامج السالمة ضد مخاطر اإلشعاع وحفظ

  .التصريحمدة الترخيص أو  انتهاء التي تلي أعوام

b .ويحتمل أن ة فرد يتردد على منطقة خاضعة للسيطرة أو محظوربالنسبة ألي ،
 على جب أو يزيد، يلكل سنة)) Sv(  سيفرتلي م1( رم لي م100يتعرض إلى 

  :الفردخاصة ب التالية الالجوانب لتحديد ها سجالت وحفظإعدادصاحب الرخصة 

  ،الحالية السنة الجرعة المهنية خالل )1(

 التعرض اإلشعاعي المهني تشتمل على نسبةمحاولة الحصول على سجالت ) 2(
   و،يالتراآم

  .ا وخارجًيا داخلًي،الجرعة التي تم تلقيها) 3(

c. إعدادعلى آافة مستخدمي المواد المشعة أو األجهزة المولدة لإلشعاع  يجب 
الجرعات اإلشعاعية التي تم حسابها جميع  تشتمل علىوحفظ سجالت خاصة 

 االلتزام بما توثيق وذلك بغرض ، من العامةأفراد والتي يتعرض لها ،ومراقبتها
  .E.06.05 ورد الفقرة

11.E.06التقارير .  

a .فور ، في التعرضإفراطأو أو تلف، سرقة، أو ، فقدان  أيعن اإلبالغ جبي 
  مسؤول السالمة ضد مخاطر اإلشعاع  ذلك لاآتشاف

)RSO (لجنة تنظيم الشؤون النووية إبالغ بدوره الذي سوف يتولى   
)NRC( 20 لمتطلبات اوفًق CFR 10.  

b . يجب على مسؤول السالمة ضد مخاطر اإلشعاع)RSO( تقارير سنوية إصدار 
  اإلشعاع بسالح المهندسين األمريكي مجال  بلعمالل
)USACE( أو المحسوبة المسجلةالجرعة هذه التقارير على  نصت، بحيث 

   األمريكيالمخصصة لكل فرد بسالح المهندسين 
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)USACE ( التقارير هذه يجب حفظ و.  أو خالل مشروع محددالسنةعلى مدار
  .مستقبلال في يبحيث يمكن تحديد حجم التعرض التراآم

12.E.06 الواليةداخل الواليات أو بين سواء فيما  عمليات النقل، تفي يجب أن 
49  ينة فضمَّمشعة والُمالمواد الالخاصة بنقل  )DOT (النقلطلبات وزارة تالواحدة، بم

CFR.  

13.E. 06 الطبي اإلشراف .  

a .إلشعاعل المهني قبل التعرض بشكل دوري الطبيةص و الفحإجراء لزمال ي 
يتم ، )USACE( األمريكيلعاملين بسالح المهندسين ألفراد ابالنسبة لو. المؤين
مسؤول أو  متى يقرر ذلك طبيب  40AR-5بموجب  الطبي الفحص إجراء

يقوم مسؤول السالمة ضد مخاطر وسوف  .)RSO( السالمة ضد مخاطر اإلشعاع
 خضوع انلضم الطبيالدعم بالعاملين األفراد بالتنسيق مع  )RSO(اإلشعاع 
  .  المناسبالمهني الطبي لإلشراف األفراد

b .أو ابتالع في االشتباه حاالت والمفرط تحويل جميع حاالت التعرض جبي 
  .لفحصها أحد األطباءاستنشاق مواد مشعة إلى 

14.E.06الرادون   

a .المنشآت أو األفراد، حيث يعمل المنشآت القائمة، آافة إخضاع جبي. االختبار 
   األمريكييتملكها سالح المهندسين تي الالسكنية 

)USACE (االختبارات السابقة وسوف يتم قبول. لالختبار الآتشاف الرادون 
مادة  االختبار، مما قد يزيد من ترآيز إجراء من الظروف منذ أيشريطة عدم تغير 

  .الرادون
 في) pCi/l(أجزاء من المليون من الكوري في اللتر 4 الرادون نسب ت تجاوزإذا) 1(

يعرف عامل و.  المنطقةشغل لهذهاَليتم تحديد عامل فترة سوف  مناطق العمل، إحدى
 في أسبوعًيا المرء يقضيهايمكن أن التي ساعات من ال عدد أعلى هبأنشغل اَلفترة 
  .المنطقة

 حالة في الآتشاف الرادون ، واألنفاق،المبانيو، المنشآتاختبار آافة يجب إعادة ) 2(
 يجب إعادةآذلك و. بما قد يزيد من ترآيز الرادونالمنشأة،  فيظ وقوع تغير ملحو

بأحد مواقع  العمليات في حالة حدوث تغير ملحوظ الشغل فيتحديد عوامل فترات 
  .لعملا

b .حدود التعرض.  
 جزء من 30سمح بتعرض العامل لمعدل متوسط لترآيز الرادون يتجاوز ُي ال) 1(

  . المتوسطفي أسبوعًيا ساعة 40، على مدى )pCi/l(المليون من الكوري في اللتر 
 ساعة، يمكن زيادة أو خفض ترآيز 40مدة التعرض عن تقل أو تزيد  عندما) 2(

  ، ًياالرادون تناسب
سمح لمن هم دون الثامنة عشر من العمال للتعرض لمتوسط ترآيز للرادون ال ُي) 3(

  .)pCi/l( جزء من المليون من الكوري في اللتر 3يزيد عن 
c .الهندسية العملية، آالتهويةالتحكم أنظمة تستخدم تتم عندما .تخفيف الحدة ، 

  .لخفض ترآيز الرادون
d .وضع الالفتات.  
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 منطقة أيةعند  "عالق في الهواء منطقة إشعاع ،احترس"توضع الفتة تحمل عبارة ) 1(
  .و يزيدأ )pCi/l( جزء من المليون من الكوري في اللتر 30يبلغ ترآيز الرادون بها 

 منطقة أيةعند  " عالق في الهواءاحترس، منطقة إشعاع"توضع الفتة تحمل عبارة ) 2(
جزء من المليون  في ترآيز الرادون االشتغال فيعامل فترة ضرب يكون بها حاصل 

  .300يساوى أو يزيد على  )pCi/l(من الكوري في اللتر 

e .تحمل الفتات التي طق العمل  يدخلون إلى مناالذينيتلقى جميع العمال . التدريب
سبل حماية أنفسهم وقياس اإلشعاع، ومخاطر اإلشعاع المؤين، على  اتحذير تدريًب

  .التقارير إعداد من اإلشعاع، ومتطلبات

f .جزء من المليون 7.5 لمقدار هحتمل تعرض عامل ُيبالنسبة ألي. اإلشراف الطبي 
 ساعة عمل أسبوعًيا، 40ل ، آمتوسط خالآثرأأو  )pCi/l(من الكوري في اللتر 

وقد يعتمد . يجب تسجيله في برنامج اختبار الوظائف الحيوية لتحديد الجرعة الفردية
برنامج اختبار الوظائف الحيوية على تقديرات الجرعة الناتجة عن اإلشراف الطبي 

آما سيتم إطالع آل من تم تسجيله في برنامج اختبار الوظائف . المالئم بالمنطقة
  .  على نتائج اإلشراف الطبي آل ثالثة أشهرالحيوية

g . المستديمةالعملإجراءات ) SOPs .( المستديمةالعملإجراءات يجب تطوير  
)SOPs(  للعمل بالمناطق التي تحتوي على الرادون وتعليق الفتات بها في آل

  .منطقة عمل ذات قراءات مرتفعة لنسبة الرادون

h .ر إلى مكتب السالمة والصحة المهنية بالمنطقة يجب إرسال تقاري. إعداد التقارير
 جزء 30حول آافة الحاالت التي يتعرض فيها األفراد إلى ترآيزات قد تزيد عن 

  من المليون من الكوري في اللتر 
)pCi/l(على مدى أسبوع واحد في المتوسط، وذلك بمجرد تحديد حجم التعرض  .  

i .للرادون في الملفات الطبية يجب حفظ جميع سجالت تعرض العمال. السجالت 
أما بالنسبة لسجالت اختبارات وعمليات مسح الرادون الخاصة باألبنية، . الشخصية

  . أو األنفاق، أو المباني، فيجب حفظها في ملفات المنشأة

F.06اإلشعاع غير المؤين والمجاالت المغناطيسية والكهربائية :  

01.F.06أشعة الليزر  :  

a .ال والموظفين المؤهلين والمدربين بعمليات ترآيب أجهزة ال ُيكلف سوى العم
الليزر وضبطها وتشغيلها؛ على أن يكون إثبات مؤهالت موظف تشغيل أجهزة 

  .الليزر بحوزته أثناء عمليات التشغيل

b . يجب أن تحمل أجهزة الليزر ملصًقا ُيشير إلى تصنيعه، والحد األقصى لإلخراج، وانتشار
  . الحزمة

c .يق عالمات تحذير وجود ليزر قياسية بكافة المناطق التي يتم استخدام يجب تعل
   e04.A.08انظر الفقرة > . الليزر بها



EM 385-1-1 
2003 شرين الثاني ت  3 

 95

d .يتطلب عملهم التعرض ألشعة الليزر الموظفين الذينالعمال و تزويدب جي 
بالنظارات الواقية المالئمة والتي ستعمل على حمايتهم من الطول الموجي المحدد 

  . والتي تمتاز بكثافة بصرية مناسبة للطاقة المستخدمةألشعة الليزر 

  

األطوال الموجية ألشعة الليزر : ويجب أن تحمل النظارات الواقية عالمات توضح البيانات التالية
  . المراد استخدامها؛ والكثافة البصرية لهذه األطوال الموجية؛ وانتقال الضوء المرئي

e .شعة، أو يجب إيقاف تشغيل جهاز الليزر يجب استخدام السدادات أو أغطية األ
وعند ترك جهاز الليزر دون خدمة لفترة . عند عدم الحاجة إلى إرسال أشعة الليزر

، يجب )أثناء استراحة الغذاء، أو ليًال، أو عند تغيير نوبات العمل: مثًال(من الوقت 
  .إيقاف تشغيل جهاز الليزر

f .ية أو اإلليكترونية لتؤدي وظيفة الكاشف يجب أال ُتستخدم سوى الوسائل الميكانيك
  .الذي يوجه المحاذاة الداخلية لشعاع الليزر

g . آلما أمكن، يجب وضع : الموظفينالعمال ويجب عدم توجيه أشعة الليزر نحو
  .وحدات الليزر أثناء التشغيل فوق مستوى رؤوس العمال والموظفين

h .أو الجليد، أو عند وجود أتربة ُيحظر تشغيل أنظمة الليزر في حالة سقوط المطر 
في الواقع؛ في هذه األحوال الجوية، يجب إبعاد العمال (أو ضباب في الجو 

  ).والموظفين عن نطاق مناطق المصدر والهدف

I . يجب أال يتجاوز حجم تعرض العمال والموظفين لكثافات قوى أشعة الليزر قيم
مريكي ألخصائيي الصحة المؤتمر األ، والذي حدده )TLVs(الحد المسموح به 

قيم الحد المسموح به ومؤشرات التعرض "في ) ACGIH( الصناعية الحكوميين
  ."الحيوي

j. يجب أال تستخدم سوى الفئات  I أو II أو IIIa من أشعة الليزر بصفتها أجهزة 
آذلك يجب عدم توجيه أجهزة الليزر المستخدمة بصفتها أجهزة . توجيه محمولة باليد
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نحو العمال والموظفين، آما يجب التعامل معها ) أثناء الشرح الموجز: مثًال(توجيه 
  .وتخزينها طبًقا لتوصيات الشرآة المصنعة

02.F.06  والمجاالت الكهرومغناطيسيةالتردد الالسلكي .  

a .التأآد من عدم تعرض أي عامل أو موظف لمستويات من يجب على أصحاب العمل 
 )PELs( تتجاوز مستويات التعرض المسموح بها )RF(إشعاع التردد الالسلكي 

وال توجد متطلبات .  من هذا الجزء3 وحتى F.1.06 والمدرجة بالجداول في الفقرة 
  .خاصة للسيدات الحوامل من العامالت

b . يجب على أصحاب العمل التأآد من أنه قد تم تعليق الفتات التحذير في أماآن ظاهرة
عن ) RF(مناطق التي تزيد بها مستويات التردد الالسلكي عند آافة نقاط الدخول إلى ال

  مستويات التعرض البيئية المسموح بها 
)PELs(أما المناطق التي يتعدى بها مستوى التعرض عشرة .  والخاضعة للسيطرة

سوف تستلزم أيًضا وضع الحواجز، ف، )PEL(أضعاف مستوى التعرض المسموح به 
  . غيرها من وسائل التحذير الواضحةأو إشارات اإلنذار المسموعة، أو

c . سوف يتولى مكتب السالمة بالمنطقة التحقيق في جميع حاالت التعرض الزائد للتردد
  . المشتبه فيها) RF(الالسلكي 

d . يجب أال يتم استخدام المالبس الواقية لتقليل التعرض للتردد الالسلكي  
)RF (آوسيلة روتينية لحماية األفراد.  

e .لكافة األفراد الذي يتعاملون في المعتاد مع تجهيزات تصدر تردًدا السلكًيا بالنسبة 
)RF( والتي تتعدى مستويات التعرض مستويات التعرض المسموح بها ،)PELs( ،

إجراءات الحد من وعلى ، )RF(يجب أن يتلقوا تدريًبا حول مخاطر التردد الالسلكي 
آما سُتتاح . التعرض المفرط المحتملهذه المخاطر، وعلى مسئوليتهم تجاه الحد من 

 للتجهيزات )SOPs( إجراءات التشغيل المستديمةمراجع التشغيل، وأوامر التدريب، و
  .، آما سيتم اتباع إرشادات السالمة)RF(المولدة للتردد الالسلكي 

  
f . عندما آان هناك احتمال أن يتعرض األفراد لمجاالت من التردد الالسلكي)RF (

، ستخضع هذه المجاالت للقياس )PELs(ويات التعرض المسموح بها تتجاوز مست
 IEEE (معهد مهندسي الكهرباء واإللكترونياتوالتقييم في ضوء أحدث إصدارات 

C95.3 .(أو مسئولو السالمة بالمشروع هذه /وسوف يستخدم األفراد بالمنطقة و
ة وغير الخاضعة الخاضع) RF(المعلومات ويقومون بتوثيق بيئات التردد الالسلكي 

  .للسيطرة

g . ُتعرف البيئات غير الخاضعة للسيطرة بأنها تلك البيئات التي ال ُيتوقع أن تتجاوز بها
 أما البيئات .F.2.06مستويات التعرض وال تتعدى بالفعل القيم المدرجة بالجدول 

ت الخاضعة للسيطرة، فُتعرف بأنها تلك البيئات التي ُيتوقع أن تتجاوز بها مستويا
، لكنها ال تتعدى تلك القيم  F.2.06التعرض وقد تتعدى بالفعل القيم المدرجة بالجدول 

  .F-1.06الموجودة بالجدول 
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06.F.03الصوت منخفض التردد والترددات الصوتية فوق السمعية .  

a . الموظفون للصوت منخفض التردد العمال ويجب أال يتعرض  
بما )  آيلو هرتز100-10(السمعية أو الترددات الصوتية فوق )  هرتز1-80(

المؤتمر األمريكي ألخصائيي الصحة يتجاوز قيم الحد المسموح به والتي حددها 
قيم الحد األقصى ومؤشرات التعرض "في ) AGCIH( الصناعية الحكوميين

  ."البيولوجي

G.06أنظمة التهوية والعادم  :  

01.G.06 التصميم:  

a .نع األتربة والدخان، والضباب، واألبخرة يجب تصميم أنظمة التهوية بحيث تم
والغازات من االنتشار في الهواء أو االنجذاب إلى مناطق العمل بترآيزات تتسبب 

  .في التعرض الضار

b . يجب أن تتم الموافقة على أنظمة التحكم الهندسية المقترحة من ِقَبل السلطة
ب إرفاق بيانات المختصة قبيل الحصول على التجهيزات أو ترآيبها؛ آذلك يج

  .ورسوم التصميم بطلب الموافقة

c . يجب السيطرة بأسلوب فعال عند المصدر على الملوثات الجوية الناتجة عن
معدات الثقب، والمناشير، وماآينات : على سبيل المثال(التجهيزات المحمولة 

   A.06.04انظر  > .والتي تزيد ترآيزاتها عن الحدود اآلمنة المقبولة) الطحن

02.G.06 يتم تصميم أنظمة التهوية، وترآيبها، وتشغيلها، وصيانتها، بأسلوب يضمن 
الحفاظ على حجم وسرعة هواء العادم الكافيتين لجمع الملوثات ونقلها بشكل آمن إلى 

  . النقاط المناسبة للتخلص منها

03.G.06مدة التشغيل .  

a.  التي يتعرض فيها يجب تشغيل أنظمة التهوية بصورة مستمرة أثناء العمليات
األفراد إلى الملوثات الجوية أو الغازات المتفجرة في مستوى أو تتجاوز الحدود 

 أو الحدود التي تم تحديدها بهذا المرجع، A.06.01اآلمنة المقبولة الموضحة في 
  .أو بالمقاييس المرجعية، أو بالقوانين واللوائح الخاصة بذلك

b .تشغيل لفترة بعد توقف العمليات أو إيقاف يجب أن تظل أنظمة التهوية في وضع 
تشغيل التجهيزات، وذلك لضمان التخلص من أية ملوثات عالقة أو متبخرة في 

  . الهواء

04.G.06 وأنظمة التحكم الهندسية على النحو الذي طرق يتم التحقق دورًيا من آفاءة 
  .تحدده السلطة المختصة
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05.G.06 التي أطلقتها أنظمة العادم أو غيرها من  يجب التخلص من األتربة والنفايات
الوسائل بأسلوب ال يمثل خطورة تهدد العمال والموظفين أو العامة، وبما يفي المتطلبات 

  .الفيدرالية ومتطلبات الوالية والمتطلبات المحلية

H.06الترميل   

06.H.01 بالنسبة لعمليات الترميل،وتنفيذها يجب تطوير إجراءات التشغيل المكتوبة  
الحشو، والضغط، وإزالة الضغط، (بما في ذلك إجراءات صنع األوعية المضغوطة 

  ).والصيانة والتفتيش

a . سوف يتم تطوير إجراءات التشغيل المكتوبة وحفظها وتوفيرها، آما ورد بالفقرة
3.g من الملحق C.  

b . ألي من العمال والموظفين باالشتراك في عمليات الترميل إال بعد سمحُيال 
ضوعه للفحص الطبي ووفائه بمتطلبات التدريب والخبرة، وتزويده بالتجهيزات خ

  .Cوالمعدات الواقية الشخصية المحددة بالملحق 

c . يجب أن تخضع األنظمة والمكونات المضغوطة للتفتيش واالختبار والتوثيق
  . 20والصيانة وفًقا للمتطلبات الواردة بالقسم 

06.H.02ميل لتحديد ترآيب ونسبة السموم في السحج واألتربة  يجب تقييم عمليات التر
ويجب توثيق ما تم . أو األدخنة المنبعثة من المواد المسفوعة، بما في ذلك طالء األسطح

مخاطر العمليات الذي تم إعداده من أجل عمليات ) تحليالت(تحديده بسجل تحليل 
  .الترميل

06.H.03 المستنشقة في حيز التنفس أو  يجب الحفاظ على ترآيز األتربة واألدخنة
  .A.01.06األفراد المعرضين لعملية الترميل وفًقا لما ورد الفقرة 

06.H.04 عمليات الترميل تنطوي على استخدام رمال السليكا أو  في حالة ما إذا آانت
 يجب تطبيق  من بلورات السليكا،%1غيرها من المواد التي تحتوي على ما يزيد عن 

  .Cلى السليكا الوارد بالملحق برنامج السيطرة ع

05.H.06 يجب تهوية مناطق تنظيف الترميل المغلقة، للتخلص من العادم بحيث يتدفق 
  .إلى الداخل تيار مستمر من الهواء من آافة المنافذ بالمنطقة المغلقة أثناء عملية الترميل

a . من تيار يجب سد جميع منافذ الهواء وفتحات الدخول أو ترتيبها، بحيث يقل آل
الهواء الداخل وتسرب جزيئات األتربة أو السحج المنبعثة إلى منطقة عمل مجاورة، 

  . ولن تتم مالحظة انبعاثات التربة المرئية

b . يجب أن يكون معدل انبعاث العادم آافًيا لتنقية الهواء المحمل باألتربة داخل
  .المنطقة المغلقة سريًعا عقب انتهاء عملية الترميل
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I.06 المكان المحصور  

01.I.06  يجب اتباع متطلبات األماآن المحصورة، الواردة في CFR Part 29
سالح المهندسين  والموضحة في هذا المرجع، بكافة مرافق ومنشآت 1910.146
 سالح المهندسين األمريكي، وبجميع العمليات التي يقوم بها )USACE( األمريكي

)USACE ( 29ء المنصوص عليها في تشمل عمليات البنالوالمقاول CFR Part 
سالح المهندسين ، وأيضُا بعمليات إصالح وصيانة السفن والمراآب التي يتوالها 1926
  األمريكي

) USACE ( 29والمنصوص عليها في CFR Part 1915, Subpart B.  

a . في آل منشأة أو عملية، تقوم السلطة المختصة آتابًة بتكليف شخص مختص
لتقييم إمكانات ) انظر التعريف في نهاية هذا القسم(كان المحصور بالتعامل مع الم

  .)PRCSs(األماآن المحصورة التي تتطلب تصريًحا للعمل بها 

b .6-1يجب أن يستخدم التقييم اإلجراءات ومنطق اتخاذ القرار المبينة بالشكل.  

c . و التي ال التي تتطلب أ(يجب أن االحتفاظ بقائمة باألماآن المحصورة في الموقع
  .، على أن يتم تحديثها آلما اآتشفت أماآن محصورة جديدة)تتطلب تصريًحا

d . يجب إعادة تقييم المرافق مرًة واحدًة سنوًيا على األقل بهدف اآتشاف وجود
وعالوة على ذلك، يجب إعادة تقييم األماآن المحصورة آلما . أماآن محصورة

 الذي يمكن أن يؤدي إلى إعادة يطرأ تغيير عليها أو على خصائصها، األمر
  ).PRCS(تصنيفها آمكان محصور يتطلب تصريًحا للعمل به 

02.I.06 يجب إخطار آافة العمال والموظفين ممن ُيحتمل دخولهم إلى مكان محصور 
ويجب على . بوجود ذلك المكان وموقعه ومخاطره) PRCS(يتطلب تصريًحا للعمل به 

ع المصرح لهم بالدخول والمرافقين وإداريي الدخول السلطة المختصة التأآد من أن جمي
على دراية بالمخاطر التي يمكن مواجهتها أثناء الدخول، بما في ذلك معلومات حول 

  . وضع التعرض، وعالماته، وأعراضه، وآثاره السلوآية، ونتائجه

03.I.06 المسؤوليات.  

a .يجب على المصرح لهم بالدخول أن يكونوا:  

حول مخاطر التي يمكن مواجهتها أثناء الدخول بما في ذلك معلومات على علم بال) 1(
  ؛وضع التعرض، وعالماته، وأعراضه، وآثاره السلوآية، ونتائجه

  االستخدام الصحيح للتجهيزات وفًقا لما هو مطلوب؛) 2(

االتصال بالمراقب حسب الضرورة، حتى يتمكن المراقب من تتبع حالة الشخص ) 3(
الذي يتطلب  ألفراد الداخلين عند الحاجة إلخالء المكان المحصورالداخل، وتحذير ا

  ، و)PRCS(تصريًحا للعمل به 



EM 385-1-1 
2003 شرين الثاني ت  3 

 100

 وتحذير )PRCS(إخالء المكان المحصور الذي يتطلب تصريًحا للعمل به ) 4(
المراقبين عند ظهور أية رسالة تحذير أو أحد أعراض التعرض لموقف خطير، أو عند 

، أو عندما ُيصدر المراقب أو إداري الدخول أوامره اآتشاف إحدى الحاالت المحظورة
  .باإلخالء، أو عند انطالق صافرات إنذار اإلخالء

b .يجب على المراقبين:  

العلم بالمخاطر التي يمكن مواجهتها أثناء الدخول، بما في ذلك معلومات حول ) 1(
ى األفراد وضع التعرض الخطير، وعالماته، وأعراضه، وآثاره السلوآية، ونتائجه عل

  .المصرح لهم بالدخول

 أثناء )PRCS(البقاء خارج المكان المحصور الذي يتطلب تصريًحا للعمل به ) 2(
  عمليات الدخول حتى وصول مراقب أخر الستالم نوبة العمل،

 اتخاذ إجراء عند اقتراب أشخاص غير مصرح لهم من أحد األماآن المحصورة )3(
(PRCS)تحذيرهم باالبتعاد عن المكان (ليات الدخول  أو الدخول إليها أثناء عم
، أو أنه يجب عليهم الخروج فوًرا إن آانوا قد دخلوا بالفعل إلى (PRCS)المحصور 

؛ وإخطار من األشخاص (PRCS)المكان المحصور الذي يتطلب تصريًحا للعمل به 
 المسؤولين وآذلك إداري الدخول في حالة دخول أشخاص غير مصرح لهم إلى المكان

  ).(PRCSالمحصور الذي يتطلب تصريًحا للعمل به 

الحفاظ باستمرار على العدد الصحيح لألفراد المصرح لهم بالدخول إلى المكان ) 4(
 وآذلك التأآد من أن الوسائل )PRCS(المحصور الذي يتطلب تصريًحا للعمل به 

  دقيق،المستخدمة للتحقق من شخصية األفراد المصرح لهم بالدخول تعمل على نحو 

االتصال باألفراد المصرح لهم بالدخول حسب الضرورة من أجل مراقبة حالتهم ) 5(
وتحذيرهم عند الحاجة إلخالء المكان المحصور الذي يتطلب تصريًحا للعمل به 

)PRCS(،  

مراقبة العمليات التي تجري داخل المكان المحصور الذي يتطلب تصريًحا للعمل ) 6(
  ما إذا آان البقاء بداخله آمًنا لهم، وخارجه لتحديد )PRCS(به 

إصدار األمر فوًرا بإخالء المكان المحصور الذي يتطلب تصريًحا للعمل به ) 7(
)PRCS( في حالة اآتشافهم لحالة خطيرة، أو تبينهم لآلثار السلوآية للتعرض الخطير 

ر على أحد األفراد المصرح لهم بالدخول، أو عند حدوث موقف خارج المكان المحصو
  الذي يتطلب تصريًحا للعمل به

 )PRCS ( ويمكن أن يمثل خطورًة على األفراد المصرح لهم بالدخول، أو إذا عجز
  المراقب عن االضطالع بمهامه ومسؤولياته على نحو آمن وفعال،

القيام بعمليات اإلنقاذ بدون الدخول إلى المكان آما يحدد ذلك تصريح الدخول إلى ) 8(
 واستدعاء فرق خدمات اإلنقاذ وغيرها من عمليات الطوارئ األماآن المحصورة؛

بمجرد تبين أن األفراد المصرح لهم بالدخول بحاجة إلى المساعدة للنجاة من مخاطر 
  ،)PRCS(المكان المحصور الذي يتطلب تصريًحا للعمل به 
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  عدم مراقبة أآثر من مكان محصور واحد يتطلب تصريًحا للعمل به) 9(
)PRCS (قت وتحت أي ظرف؛ وآذلك عدم القيام بأية مهمة قد تتعارض مع في أي و

  .مهمتهم األساسية وهي المراقبة وحماية األفراد المصرح لهم بالدخول

c .يجب على مشرفي الدخول:  

العلم بالمخاطر التي يمكن مواجهتها أثناء الدخول، بما في ذلك معلومات حول ) 1(
، وآثاره السلوآية، ونتائجه على األفراد وضع التعرض الخطير، وعالماته، وأعراضه

  المصرح لهم بالدخول والمراقبين؛

التحقق من إجراء آافة االختبارات التي حددها التصريح، من خالل التفتيش على ) 2(
إنشاء المداخل المناسبة اعتماًدا على التصريح، وأن جميع اإلجراءات والتجهيزات التي 

حة قبل إصدار التصريح والسماح بالبدء في حددها التصريح في أماآنها الصحي
  الدخول؛

التحقق من إجراء آافة االختبارات التي حددها التصريح، وأن جميع اإلجراءات ) 3(
والتجهيزات التي حددها التصريح في أماآنها الصحيحة قبل إصدار التصريح والسماح 

  بالبدء في الدخول؛

 اآتمال عمليات الدخول الواردة بتصريح إنهاء عملية الدخول وإلغاء التصريح عند) 4(
الدخول، أو عند وقوع حالة غير مسموح بها بموجب تصريح الدخول داخل المكان 

   أو بالقرب منه،)PRCS( المحصور الذي يتطلب تصريًحا للعمل به

  التحقق من إتاحة خدمات اإلنقاذ، وآذلك من تشغيل وسائل استدعائها،) 5(

مصرح لهم بالدخول الذين يدخلون أو يحاولون الدخول إلى إبعاد األفراد غير ال) 6(
   أثناء عمليات الدخول،)PRCS(المكان المحصور الذي يتطلب تصريًحا للعمل به 

على فترات زمنية تحددها المخاطر والعمليات التي (التأآد من أن عمليات الدخول ) 7(
، وأيًضا في )CSPR(تجرى داخل المكان المحصور الذي يتطلب تصريًحا للعمل به

حالة انتقال مسؤولية عمليات الدخول إلى المكان المحصور الذي يتطلب تصريًحا 
تفي بشروط تصريح الدخول، وأنه قد تم الوصول إلى الشروط ) PRCS( للعمل به

  .المقبولة للدخول
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d . بالنسبة للمقاولين الذين يقومون بالعمل داخل المكان المحصور الذي يتطلب
بأحد المرافق الخاضعة لسالح المهندسين األمريكي  )PRCS(  للعمل بهتصريًحا

)USACE(أو الذين ُيطلب منهم الدخول إليه، يجب عليهم ما يلي ،:  

والحصول على )) USACE(من سالح المهندسين األمريكي (طلب معلومات ) 1(
 )PRCS( معلومات حول موقع المكان المحصور الذي يتطلب تصريًحا للعمل به

مخاطره، الذي سيدخله عمالهم وموظفوهم أو سيعملون بالقرب منه، وذلك قبل و
  الشروع في العمل؛

  طلب معلومات والحصول على خبرة سالح المهندسين األمريكي ) 2(
)USACE ( أو خبرة المقاول السابق بالمكان المحصور الذي يتطلب تصريًحا للعمل
و سيعملون بالقرب منه، وذلك قبل  والذي سيدخله عمالهم وموظفوهم أ،)PRCS( به

  الشروع في العمل؛

أن يكون على علم بأية احتياطات أو إجراءات قام سالح المهندسين األمريكي ) 3(
)USACE ( بتطبيقها من أجل حماية العمال والموظفين داخل األماآن المحصورة

   أو بالقرب منها؛)PRCSs( التي تتطلب تصريًحا للعمل بها

ة من البرنامج المكتوب للمكان المحصور الذي يتطلب تصريًحا للعمل تقديم نسخ) 4(
والذي سيتم اتباعه، ، CFR 29 1910.146به، والذي يفي بمتطلبات هذا القسم و

  ؛a(1910.146(دون النظر إلى 

تنسيق عمليات الدخول إلى األماآن المحصورة التي تتطلب تصريًحا للعمل بها مع ) 5(
  ؛ و)USACE(يكي سالح المهندسين األمر

  استخالص معلومات من أفراد سالح المهندسين األمريكي) 6(
) USACE ( عند نهاية عمليات الدخول حول أية موضوعات تتعلق ببرنامج الدخول

أو أية مخاطر نشأت أو تمت مواجهتها في المكان المحصور الذي يتطلب تصريًحا 
  .أثناء عمليات الدخول )PRCS( للعمل به
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04.I.06الموظفين ممن يحتمل دخولهم إلى المكان العمال وب إشعار آافة  يج
 بوجود هذا المكان، موقعه )PRCS( المحصور الذي يتطلب تصريًحا للعمل به

آما يجب أن يكون جميع المصرح لهم بالدخول، من مراقبي وإداريي عمليات . ومخاطره
ول، بما في ذلك معلومات الدخول، على دراية بالمخاطر التي يمكن مواجهتها أثناء الدخ

  .حول وضع التعرض، وعالماته، وأعراضه، وآثاره السلوآية، ونتائجه

05.I.06البرنامج الكتابي لمكان المحصور الذي يتطلب تصريًحا للعمل به    
)PRCS(.  

a . يجب على آل منشآه تابعة لسالح المهندسين األمريكي  
)USACE( المهندسين األمريكي ، وآذلك يجب على آل عملية ينفذها سالح
)USACE ( والمقاول أن تلتزم بالبرنامج المكتوب للمكان المحصور الذي يتطلب

  .)PRCS( تصريًحا للعمل به

b . يجب أن تغطي البرامج المكتوبة للمكان المحصور الذي يتطلب تصريًحا للعمل
  .6-1 جميع النقاط المدرجة بالجدول )PRCS( به

c .آجزء من البرنامج الكتابي للمكان �نشأة توفير ما يليسوف تتولى العملية أو الم 
 والحفاظ عليه �الخاص بها )PRCS( المحصور الذي يتطلب تصريًحا للعمل به

  :والتأآد من االستخدام الصحيح له

   والمراقبة،رتجهيزات االختبا) 1(

   المقبولة للدخول، الشروطتجهيزات التهوية الالزمة للوصول إلى) 2(

   االتصاالت،تجهيزات) 3(

التي يتم استخدامها حين تعجز ) PPE(التجهيزات والمعدات الواقية الشخصية ) 4(
أنظمة التحكم الهندسية وممارسات العمل عن توفير الحماية المالئمة ألفراد سالح 

  ،)USACE(المهندسين األمريكي 

  تجهيزات اإلضاءة،) 5(

لخروج اآلمنين من جانب التجهيزات األخرى الضرورية لعمليات الدخول وا) 6(
  .األفراد المصرح لهم بالدخول، على سبيل المثال الساللم

  تجهيزات اإلنقاذ والطوارئ، و) 7(

أية تجهيزات أخرى الزمة ألغراض الدخول اآلمن إلى األماآن المسموح بدخولها ) 8(
  .وتنفيذ عمليات اإلنقاذ من تلك األماآن

06.I.06محصور الذي يتطلب تصريًحا للعمل به إجراءات الدخول إلى المكان ال.  
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a . ،يجب على السلطة المختصة وضع وتنفيذ نظام إلعداد، وإصدار، واستخدام
وإلغاء تصاريح الدخول إلى المكان المحصور الذي يتطلب تصريًحا للعمل به 

)PRCS() R-5044ENG Form .(  

التصريح التوقيع قبل البدء في عملية الدخول، يجب على مشرف الدخول المحدد ب) 1(
  .على التصريح للسماح بالدخول
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يجب أن يكون التصريح المستكمل موجوًدا عند دخول األفراد المصرح لهم ) 2(
بالدخول، وذلك عن طريق إبرازه على بوابة الدخول أو بأية وسيلة فعالة أخرى، حتى 

  .وليتسنى للداخلين التأآيد على استكمال االستعدادات السابقة على الدخ

يجب أال تتجاوز مدة التصريح الفترة الزمنية الالزمة إلنجاز المهمة أو العمل ) 3(
  .المحدد بالتصريح

b . يجب إعداد الخطط واإلجراءات وتنفيذها، أو استدعاء فرق خدمات اإلنقاذ
والطوارئ، من أجل إنقاذ الداخلين من األماآن المحصورة التي تتطلب تصريًحا 

  . ولمنع األفراد غير المصرح لهم من محاولة إنقاذ اآلخرين،)PRCSs(للعمل بها 

c . يجب أن يتولى إداري الدخول تعيين مراقب واحد على األقل يظل خارج المكان
والُمصرح بالدخول إليه، ) PRCS(المحصور الذي يتطلب تصريًحا للعمل به 

  .طوال فترة عمليات الدخول

d .ت لتنسيق عمليات الدخول وتنفيذ هذه يجب على المسؤول المختص إعداد إجراءا
اإلجراءات في حالة حصول أآثر من فريق عمل على تصريح بالدخول، وذلك حتى 

الموظفون بأحد الفريقين في تعريض زمالئهم بالفريق اآلخر العمال وال يتسبب 
  .للخطر

e . يجب على المسؤول المختص مراجعة عمليات عندما يكون هناك مبرًرا لالعتقاد
اإلجراءات التي تم اتخاذها في ظل برنامج المكان المحصور الذي يتطلب بأن 

قد تكون غير آافية لحماية األفراد، ومن ثم يجب  )PRCS(تصريًحا للعمل به 
عليه مراجعة البرنامج لتصحيح أية أوجه للقصور قبل إجازة عمليات الدخول 

ناء عملية الدخول على  ويجب تدوين مالحظة بأية مشكالت تتم مواجهتها أث.التالية
التصريح الخاص بالعملية، وذلك حتى يمكن إجراء عمليات المراجعة المناسبة على 

  .برنامج المكان المحصور الذي يتطلب تصريًحا

f. يجب أن يراجع المسؤول المختص، سنوًيا على األقل، التصاريح الملغاة على 
 يكون ذلك ضرورًيا لضمان  شهًرا السابقة، وآذلك مراجعة البرنامج عندما12مدى 

حماية العمال والموظفين المشارآين في عمليات الدخول من مخاطر المكان 
  .)PRCS(المحصور الذي يتطلب تصريًحا للعمل به 

07.I.06التدريب .  

a . يجب التنبيه على آافة العمال والموظفين بعدم دخول األماآن المحصورة التي
دون الحصول على التصريح المناسب،  )PRCSs(تتطلب تصريًحا للعمل بها 

  .ودون اتباع اإلجراءات والممارسات الموضحة بالتصريح

b . بالنسبة للعمال والموظفين المطلوب دخولهم إلى األماآن المحصورة التي تتطلب
، أو العمل آمراقبين أو إداريين دخول، يجب عليهم )PRCSs(تصريًحا للعمل بها 

لفهم، والمعرفة والمهارات الالزمة ألداء المهام أن يتلقوا تدريًبا الآتساب ا
آذلك يجب أن يعتاد هؤالء العمال . والمسؤوليات التي ُآلفوا بها على نحو آمن
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والموظفون على أنواع المخاطر التي قد يواجهونها أثناء الدخول وأن يتفهموا وضع 
  .التعرض، وعالماته وأعراضه ونتائجه

c .ن واإلداريين الدخول تلقي التدريب، آما هو محدد يجب على الداخلين والمراقبي
  .6-2بالجدول 

d .يجب إجراء التدريب:  

  للوصول بالموظف إلى مستوى الكفاءة في أداء المهام المطلوبة؛) 1(

  ،)تدريب أولي(قبل تكليف الموظف بأولى مهامه في األماآن المحصورة ) 2(

  قبل إدخال تغيير على المهام الُمكلفة،) 3(

ندما يتم إدخال تغيير على العمليات بالمكان المحصور الذي يتطلب تصريًحا، ع) 4(
  وتمثل تلك التغييرات أخطاًرا لم يتلقى الموظف تدريًبا عليها،

إذا آان هناك مبررا يجعل المسؤول أو المسؤولين المختصين بأن هناك أو إذا آان ) 5(
إلجراءات أو استخدامه هناك بالفعل أوجه قصور في معلومات الموظف حول هذه ا

  .لها

e.ويجب على المسؤول .  يجب على المعلم التحقق من النجاح في إتمام التدريب
المختص توثيق التدريب الذي تلقاه الموظف بواسطة المعلم، آما يجب عليه إعداد قائمة 

  .بأسماء من أآملوا التدريب من العمال والموظفين باإلضافة إلى تواريخ التدريب

08.I.06الطوارئ بالموقع/  فرق اإلنقاذ.  

a .الطوارئ بالتجهيزات / بجب أن يتم تزويد آل عضو من أعضاء فرق اإلنقاذ
إلى  وأن يتلقى تدريًبا مالئًما على استخدامها، )PPE(والمعدات الواقية الشخصية 

جانب التجهيزات الالزمة للقيام بعمليات اإلنقاذ من األماآن المحصورة التي تتطلب 
  .)PRCSs(ًحا للعمل بها تصري

b .الطوارئ التمرين على إجراء / يجب على آل عضو من أعضاء فرق اإلنقاذ
 (PRCS)عمليات اإلنقاذ من المكان المحصور الذي يتطلب تصريًحا للعمل به 

 شهًرا، عن طريق إجراء عمليات إنقاذ تدريبية 12مرًة واحدًة على األقل آل 
ماثيل أو أشخاص من مكان محصور حقيقي يقومون خاللها بإخراج دمى أو ت

ويجب أن تحاآي هذه النماذج، .  أو نماذج له(PRCS)يتطلب تصريًحا للعمل به 
من حيث حجم الفتحة، والتكوين، والمخاطر، والنوع المكان المحصور الذي يتطلب 

  . التي ستتم عمليات اإلنقاذ منه(PRCS)تصريًحا للعمل به 

c .الطوارئ نفس مستوى /  أعضاء فرق اإلنقاذيجب أن يتلقى آل عضو من
التدريب الذي حصل عليه األفراد المصرح لهم بالدخول، آما يجب تدريبهم على 

  اإلنعاش القلبي الرئوياإلسعافات األولية وآذلك 
)CPR( . آما يجب اتخاذ التدابير بحيث إنه في حالة استدعاء الفريق، يجب أن
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د حصلوا على شهادة حديثة في اإلسعافات يكون اثنين على األقل من أعضائه ق
  .)CPR( اإلنعاش القلبي الرئوياألولية و

d .صحيفة بيانات في حالة تعرض أحد المصابين من الداخلين لمادة يجب االحتفاظ ب
 أو غيرها من المعلومات المكتوبة المشابهة )MSDS( الخاصة بها السالمة المادية

أو المعلومات المكتوبة للجهة الطبية التي في الموقع، يجب إتاحة هذه الصحيفة 
  .تتولى عالج المصاب الذي تعرض لهذه المادة المذآورة

09.I.06خدمات اإلنقاذ والطوارئ خارج الموقع .  

a .الطوارئ بالمخاطر التي قد يواجهونها عند / سيتم إطالع فرق خدمة اإلنقاذ
  .استدعاءهم للقيام بعمليات اإلنقاذ

b .الطوارئ إلى جميع األماآن المحصورة /  فرق خدمة اإلنقاذيجب إتاحة دخول
التي تتطلب تصريًحا للعمل بها، والتي قد تكون عمليات اإلنقاذ منها ضرورية، 
وذلك حتى يتسنى لفرق الخدمة وضع خطط اإلنقاذ المناسبة وممارسة عمليات 

  .اإلنقاذ

10.I.06لى أنظمة وطرق السحب  لتسهيل عمليات اإلنقاذ بدون الدخول، يجب اللجوء إ
عند دخول أحد األفراد المصرح لهم بالدخول إلى المكان المحصور الذي يتطلب 

 إال إذا آانت تجهيزات السحب ستزيد من مجمل خطر ,)PRCS(تصريًحا للعمل به 
  .السحب أو إن آانت لن تسهم في إنقاذ الداخل

a .مان للصدر أو يجب على آل فرد مصرح له بالدخول استخدام طاقم أحزمة أ
للجسم بأآمله ومزود بحبل للسحب في منتصف ظهر الشخص الداخل بالقرب من 

يجوز استخدام األساور بدًال من طاقم أحزمة أمان (مستوى الكتف أو فوق رأسه 
الصدر أو الجسم إذا تمكن صاحب العمل من إثبات أن استخدام طاقم أحزمة أمان 

 يتسبب في حدوث مخاطر أآبر، وأن الصدر أو الجسم غير ذي فائدة، أو أنه
  ).استخدام األساور هو البديل األآثر أمًنا وفاعليًة

b . يتم تثبيت حبال السحب بآلة ميكانيكية أو بنقطة ثابتة خارج المكان المحصور
بحيث يمكن البدء في عمليات اإلنقاذ بمجرد أن يتبين لفرد فريق اإلنقاذ ضرورة 

  .القيام بعملية إنقاذ

c . تجهيز آلة ميكانيكية لسحب الفرد من أحد األماآن الرأسية المحصورة التي يجب
  ). أقدام5( متر 1.7التي يزيد عمقها عن ) PRCSs(تتطلب تصريًحا للعمل بها 

d . في حالة تعرض أحد الداخلين المصابين لمادة يجب أن تحفظ أوراق بيانات
بيانات المشابهة المكتوبة، سالمة المواد الخاصة بها في الموقع، أو غيرها من ال

  .يكون أتاحه هذه األوراق أو البيانات للجهة الطبية التي تتولى عالج المصاب
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J.06مخاطر الطقس العاصف والمخاطر البيئية :  

06.J.01 في حالة وجود تحذيرات أو مؤشرات تهدد بقرب وقوع طقٍس عاصٍف 
، )، وما إلى ذلك برقأمطار غزيرة، رياح مدمرة، أعاصير، عواصف، فيضانات،(

يجب مراقبة األحوال الجوية واتخاذ االحتياطات الالزمة لحماية األفراد والممتلكات من 
  .آثار الطقس القاسي

02.J.06 يجب على أصحاب العمل تطوير خطة مراقبة شاملة ومكتوبة خاصة بالموقع 
قيم الحدود  "البرودة، وذلك في ضوء اإلرشادات المتوفرة في/ لمواجهة شدة الحرارة

المؤتمر األمريكي ألخصائيي الصحة الخاصة ب" القصوى ومؤشرات التعرض الحيوي
وغيرها من المراجع التي يراها صاحب العمل قابلة ) ACGIH (الصناعية الحكوميين

.  والموظفين المعرضين للزيادات المفرطة في درجات الحرارة العمالللتطبيق لحماية
ة صاحب العمل الخاصة بالوقاية من الحوادث أو خطة ويجب دمج هذه الخطة في خط

  .السالمة والصحة الخاصة بالمشروع

06.J.03 في البيئات الحارة، يجب أن تكون مياه الشرب متاحًة للعمال، آذلك يجب 
تشجيع العمال على تناول آميات قليلة من المياه على نحو متكرر، على سبيل المثال، 

  .على أنه يجب االحتفاظ بالمياه باردًة بدرجة معقولة:  دقيقة20 �15آوب واحد آل 

06.J.04 في الحاالت التي قد تؤثر فيها شدة الحرارة على سالمة وصحة العامل، يجب 
آما يجب . وضع نظام لفترات العمل والراحةتقييم قدرة الموظف على التأقلم مع الجو و

 َصيلة الُمَخَضلة الكرويمؤشر درجة حرارة الُبإجراء عملية مراقبة بيئية بواسطة 
تصنيف أعباء العمل ونظام فترات العمل والراحة بالنسبة للعمال الذين يرتدون مالبس و

قيم الحدود " آما هو مبين في )آالسراويل والقمصان خفيفة الوزن(عمل عاديًة وُمنفذًة 
المؤتمر األمريكي ألخصائيي الصحة الذي أعده "القصوى ومؤشرات التعرض الحيوي

أما بالنسبة للعمال الذين يرتدون مالبس غير ُمنفذٍة، ). ACGIH (صناعية الحكوميينال
 لسالمة والصحة المهنيةالمرجع اإلرشادي ل"يمكن استخدام اإلرشادات الُمضَمنة في وثيقة

المعهد الوطني للسالمة والصحة والخاصة ب" حول عمليات مواقع النفايات الخطرة
   المهنية

)NIOSH(لسالمة والصحة المهنيةإدارة ا، و) OSHA( السواحل األمريكية، خفر 
)USCG(آالة حماية البيئة، و) EPA (وغيرها من المواقع التي تعتبر قابلًة للتطبيق.  

06.J.05 درجة 26- يجب على العمال والموظفين الذين يعملون في درجة حرارة تبلغ 
 العمل والتدفئة، آما هو مبين أو أقل، استخدام نظام فترات)  درجة فهرنهايت15-(مئوية 

المؤتمر األمريكي الذي أعده " قيم الحدود القصوى ومؤشرات التعرض الحيوي"في 
  ).ACGIH (ألخصائيي الصحة الصناعية الحكوميين

06.J.06 درجة 2- بالنسبة للعمال والموظفين الذين يعملون في درجة حرارة تبلغ 
تغمرهم المياه أو تبتل مالبسهم، يجب عليهم أو أقل، عندما )  درجة فهرنهايت36(مئوية 

  .تغيير مالبسهم فوًرا وتلقي العالج الالزم النخفاض درجة حرارة الجسم

06.J.07 واقية  في حالة عدم الحاجة إلى مهارة العامل اليدوية، يجب تزويده بقفازات
  .لدرجات الحرارة التاليةحراريُا في حالة تعرضه 
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a . ،وأقل، و)  درجة فهرنهايت40(ة مئوية  درج4لألعمال الخفيفة  

b . ،وأقل)  درجة فهرنهايت20( درجة مئوية 7-لألعمال المتوسطة والثقيلة.  

06.J.08 10 عند الحاجة إلى القيام بأعمال دقيقة باليدين العاريتين لفترة تتراوح بين-
، ) درجة فهرنهايت50( درجة مئوية 10 دقيقة في بيئة تقل درجة حرارتها عن 20

  . يجب اتخاذ التدابير للمحافظة على دفء أيدي العمال

06.J.09 يجب تغطية المقابض المعدنية وقضبان التحكم بمادة عازلة للحرارة عند 
  ). درجة فهرنهايت30( درجة مئوية �1درجة حرارة أقل من 

06.J.10متطلبات مالبس الطقس البارد .  

a . بموقع العمل، يجب الحد من أثر إن آانت برودة الرياح أحد العوامل الموجودة
البرودة الناتج عن الرياح عن طريق عزل منطقة العمل، أو تزويد العمال 

  .والموظفين برداٍء خارجٍي واٍق من الرياح

b .واألذنين، وأصابع القدم فيجب االستعانة بالمالبس الواقية لحماية األطرا ،
  .واألنف من البرد القارس

c .فين الذين يقومون بأعمال خفيفة والذين قد تبتل يجب على العمال والموظ
  . مالبسهم ارتداء طبقة خارجية من المالبس غير ُمنفذة للماء

d . يجب على العمال والموظفين الذين يقومون بأعمال متوسطة إلى ثقيلة والذين قد
  .تبتل مالبسهم ارتداء طبقة خارجية من المالبس غير ُمنفذة للماء

e .ردية الخارجية بالتهوية منًعا من ابتالل المالبس الداخلية يجب أن تسمح األ
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  .بالعرق

f . في حالة ابتالل المالبس، يجب على العامل استبدالها بأخرى جافة قبل دخول بيئة
  .باردة

g . يجب على العمال تغيير الجوارب والنعل الداخلي للحذاء القابلة للتغيير على
استخدام األحذية التي تحفظ لألقدام دفئها فترات زمنية يومية منتظمة، أو يجب 

  .وجفافها

h . نظًرا للخطر المضاعف إلصابات البرد نتيجة للتبريد بالتبخير، يجب على
مثل الجازولين، أو الكحول، أو سوائل (العمال الذين يعالجون السوائل المتبخره 

) هايت درجة فهرن40( درجة مئوية 4عند درجة حرارة للهواء أقل من ) التنظيف
  .اتخاذ االحتياطات لتجنب ابتالل المالبس أو مالمستها للجلد

I .أو الجليد /يجب تزويد العمال والموظفين والعاملين بالمناطق التي يغطيها الثلج و
، والوهج، وبلورات الثلج ةبتجهيزات توفر الحماية للعين من األشعة فوق البنفسجي

  .المتطايرة

06.J.11 لمراقبة البيئية آما يلييجب القيام بعمليات ا:  

a . درجة فهرنهايت45( درجة مئوية 7عند انخفاض درجة حرارة الهواء عن ( ،
  .يجب مراقبة درجة الحرارة

b . درجة فهرنهايت30( درجة مئوية 1-عند انخفاض درجات الحرارة عن ( ،
أما في أماآن .  وتسجيلها آل أربع ساعات على األقلالحرارةيجب قياس درجة 

ل الداخلية، يجب قياس سرعة الرياح وتسجيلها آل أربع ساعات على األقل العم
؛ بالنسبة )ساعة / ميل5(ثانية /  متر0.22عندما يتجاوز معدل حرآة الهواء 

لمواقف العمل الخارجية، يجب قياس سرعة الرياح وتسجيلها مع درجة حرارة 
  .الهواء

c .3-6جدول يتم تحديد درجة البرودة المكافئة باستخدام ال.  

06.J.12 درجة فهرنهايت أو أقل30( يجب منع العمال من العمل بالمناطق الباردة  (
إذا آانوا يعانون من أمراض أو يخضعون لعالج يتعارض مع نظام درجة حرارة الجسم 

  .الطبيعية، أو يقلل من قدرتهم على تحمل العمل في البيئات الباردة

13.J.06فين إلى اإلشعاع الشمسي لفترات قصيرة، مع  في حالة تعرض العمال والموظ
احتمال إصابتهم بحرق الشمس، أو في حالة تعرضهم لفترات مطوَّلة، حيث يمكن أن 

طويل المدة إلى أضرار صحية آاإلصابة بسرطان الجلد، يجب تزويد  يؤدي التعرض
 من عامل حماية البشرةهؤالء العمال والموظفين بدهان واٍق من أشعة الشمس ذي 

ويجب استخدام الدهانات الواقية من .  يتناسب مع نوع الجلد والتعرض)SPF(الشمس 
  أشعة الشمس فقط وفًقا لتوصيات الشرآة المصنعة

14.J.06مخاطر البرق   
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a .قبل ثالثين دقيقة من هبوب العواصف الرعدية التي تنشط في : مراقبة البرق
. نفيذ عملية مراقبة البرقنطاق نصف قطر يبلغ خمسة أميال بحرية، سوف تبدأ ت

وأثناء المراقبة، يجوز أن تستمر األعمال أو العمليات، على أن يكون آافة األفراد 
آذلك يجب على العمال االنتباه إلى . على استعداد لتنفيذ إجراءات اإلنذار دون تأخير

أي نشاط للبرق، ويشمل الرعد المسموع وإخطار األفراد اإلداريين بأية مالحظات 
  .م رصدهايت

b .ينطلق التحذير من البرق عند حدوث البرق في نطاق نصف : التحذير من البرق
ويجب على األفراد التوقف عن القيام بأية عمليات . قطر يبلغ خمسة أميال بحرية

ويتم إيقاف التحذير عند ابتعاد جميع . باألماآن الخارجية واللجوء إلى المخبأ
  . قطر طوله خمسة أميال بحريةالعواصف الرعدية عن المكان لنصف

K.06تجنب اإلصابات الرضحية التراآمية   

01.K.06 بالنسبة للعمليات التي تتطلب قيام العمال بأعمال الرفع، والمعالجة، أو الحمل 
الذراع، / واالستعمال السريع والمتكرر لقوى اإلمساك الشديدة، وعمليات المعالجة باليد

الذراع، أو -ستمر، أو متقطع، أو تلقائي أو صدمي باليدوالمهام التي تستلزم اهتزاز م
اهتزاز الجسم بأآمله، وغيرها من األنشطة الجسدية التي ترآز على إمكانات الجسد، 
يجب أن يتم تقدير هذه العمليات من قبل شخص مختص للتأآد من أن العمليات قد تم 

  .تصميمها بحيث تناسب مع إمكانات العمال

02.K.06العمليات في موقع العمل التي ترآز على اإلمكانات الجسدية،  عند تحديد 
 ودمجها في ةالتراآميية رضح االضطرابات اليجب على صاحب العمل وضع خطة لمنع

ويجب أن تضم هذه الخطة عمليات التعرف على المخاطر . خطة الوقاية من الحوادث
تدريبهم، وتطبيق أنظمة ، وعزل العوامل المسببة، وإعالم العمال وةالتراآميية رضحال

  .التحكم

03.K.06الذراع على ما - يجب أن تشتمل أنظمة التحكم الخاصة بالحد من اهتزاز اليد 
قيم الحدود القصوى " المدرجة في )TLV(االلتزام بإرشادات قيم الحد المسموح به : يلي

 المؤتمر األمريكي ألخصائيي الصحة الصناعيةالخاص ب" ومؤشرات التعرض الحيوي
أو القفازات المضادة لالهتزاز؛ وتنفيذ / ؛ واستخدام األدوات و)ACGIH (الحكوميين

ممارسات العمل التي تحافظ على دفء جسم العامل ويديه وتصغير وصلة ربط االهتزاز 
التي تربط بين العامل وأداة االهتزاز؛ وتطبيق أساليب اإلشراف الطبي المتخصص 

  . زلتحديد األفراد المعرضين لالهتزا

06.L إدارة نوعية الهواء باألماآن الداخلية (IAQ)  

06.L.01 اختبارات نوعية الهواء باألماآن الداخلية (IAQ) . يجب على العمال
والموظفين العاملين في مباني يشكون في رداءة الهواء باألماآن الداخلية بها نقل آل ما 

د من أن آافة مخاوف العمال آذلك يجب التأآ. يحدث إلى مشرفيهم اإلداريين المباشرين
والموظفين وشكاواهم الخاصة بمشكالت نوعية الهواء باألماآن الداخلية قد تم دراستها 

آما سيبدأ أحد أخصائيي الصحة الصناعية أو شخص مؤهل . وحلها بشكل مناسب
 باستخدام )IAQ(ومختص آخر في إجراء اختبارات لنوعية الهواء باألماآن الداخلية 

المؤتمر األمريكي ألخصائيي الصحة الصناعية  المناسبة التي نشرها آل من اإلرشادات
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و المعهد أ، )AIHA (االتحاد األمريكي للصحة الصناعيةو أ، )ACGIH (الحكوميين
، أو )EPA (وآالة حماية البيئة، أو )ANSI(القومي األمريكي للمواصفات القياسية 

 لمعهد الوطني للسالمة والصحة المهنيةا، أو )OSHA (إدارة السالمة والصحة المهنية
)NIOSH( أو غيرها من المتطلبات الفيدرالية أو الخاصة بوزارة الدفاع ،)DOD( أو ،

  . الخاصة بالوالية، أو المتطلبات المحلية أو الخاصة بالدولة المضيفة

06.L.02 دخان التبغ الملوث للبيئة )ETS( . يجب حماية العمال والموظفين من
 داخل بيئات العمل وبيئات الحياة )ETS(إلجباري لدخان التبغ الملوث للبيئة التعرض ا
  .العامة

a . ُيحظر التدخين في العربات، والطائرات، والسفن، ومباني العمل التابعة لوزارة
  ).(DODالدفاع 

b . يجب تخصيص مناطق للمدخنين في المواقع الخارجية التي ال يستعملها أو
  . فقط في المعتاديدخلها غير المدخنين

c . يجب أن تكون المنطقة الخاصة بالمدخنين بعيدًة عن مداخل الهواء وأيًضا
إلى ) ETS(مخارج المباني وذلك لمنع تسرب دخان التبغ الملوث للبيئة / مداخل

  .المباني والمنشآت المأهولة

06.L.03آن يمكن التخلص من مشكالت نوعية الهواء باألما.  تصميم المبنى وصيانته
أو التخفيف من حدتها من خالل التخطيط الصحيح عند تصميم المباني ) IAQ(الداخلية 

يجب التأآد . الجديدة أو تلك التي يجرى تجديدها وأيًضا عند صيانة المباني القائمة بالفعل
من أن خطط إقامة المباني وتعديلها تعكس اعتبارات مسائل نوعية الهواء باألماآن 

نوعية الهواء "هناك أحد المراجع العامة التي يمكن االستعانة بها، هو و). IAQ(الداخلية 
األمريكية وآالة  الذي نشرته ال"دليل أصحاب المباني ومديري المنشآت: في المباني

بتاريخ ) NIOSH (ي للسالمة والصحة المهنيةقوم المعهد ال)/USEPA (حماية البيئةل
) IAQ(عية الهواء باألماآن الداخلية وفيما يلي إرشادات تصميم نو. 1991ديسمبر 

لمراحل تخطيط وإقامة المباني الجديدة، أو تلك التي يجرى تجديدها، وأيًضا إرشادات 
  .الصيانة للمباني القائمة بالفعل

  
a . يجب تصميم وإقامة المباني الجديدة أو تلك التي يجرى تجديدها، بحيث تلتزم

 دفئة والتبريد وتكييف الهواءالجمعية األمريكية لمهندسي التبمقاييس 
)ASHRAE( ،62-1999 ،" التهوية من أجل نوعية هواء مقبولة باألماآن

 وتحدد هذه ."الشروط البيئية الحرارية لإلقامة اآلدمية"، 1992-55 و"الداخلية
 بالمائة على األقل من المقيمين البيئة 80المقاييس األحوال التي يرى في ظلها 

الحرارية، وتحدد الحد األدنى لمعدالت التهوية ومستويات مؤشر مقبولًة من الناحية 
المَوصى بها والتي يجب أن توفر للمقيمين ) IAQ(نوعية الهواء باألماآن الداخلية 

  .مستوًى مقبوًال من الراحة وتقلل من احتمال حدوث آثار عكسية على الصحة
  
b .مناسبة لمنافذ الهواء يجب التأآد من أن تصميمات المباني اختارت األماآن ال

ومخارج أو مداخن العادم أثناء عمليات إقامة المباني الجديدة أو تلك التي يجرى 
تجديدها، وذلك للحيلولة دون دخول غازات العادم، أو الجسيمات الدقيقة، أو المواد 
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ويجب . الكيميائية أو الروائح الكريهة الناتجة عن االحتراق وغير ذلك من المصادر
  . منافذ الهواء النقي موجودة بالجهة التي يهب منها النسيم على البنايةأن تكون

  
c .يجب أن تكون مخارج العادم موجودة بالجهة المقابلة لمنافذ الهواء النقي بالبناية .

  . وُيحظر وضع منافذ الهواء النقي ومخارج العادم بالقرب من بعضها البعض
  
d .إلى مستو أعلى من السطح أو سور يجب أن تمتد مواسير أو مداخن العادم 

ويجب أن تكون مرتفعة إلى مستو يكفي لضمان انطالق غازات . شرفات البناية
  .العادم إلى تيار الهواء أعلى البناية

  
e .ويجب استخدام شبكات حاجزة . يجب عدم تغطية مواسير ومداخن العادم

) HVAC ( الهواء ييفوتك والتهوية التدفئةوسواتر الحطام فوق جميع منافذ أنظمة 
  . وفتحات العادم

  
f . يجب تصميم المباني الجديدة أو تلك التي يجرى تجديدها بحيث يمكن التأآد من

ولوحات الدخول يمكن ) HVAC ( الهواء وتكييف والتهوية التدفئةأن أنظمة 
ويجب أن يتم تضمين التدابير . الوصول إليها قابلة للخضوع ألعمال الصيانة

، وذلك )HVAC ( الهواء وتكييف والتهوية التدفئةصيانة الواقية ألنظمة الخاصة بال
الجمعية األمريكية لمهندسي التدفئة والتبريد وتكييف لكي يتم تضمين إرشادات 

   الهواء
)ASHRAE.(  
  
g . يستخدم مصممو المباني، في أغلبية األحيان، أنظمة المكاتب القياسية بشكل

ًرا ما تعوق هذه األنظمة تدفق تيار الهواء في بعض وآثي. متكرر لتوفير المساحات
ففي مرحلتي التصميم والشراء، يجب التأآد من أن أنظمة المكاتب . أرجاء المكتب

 التدفئةأنظمة القياسية تتوافق مع نماذج تدفق تيار الهواء الذي اقترحه مهندسو 
 لمهندسي الجمعية األمريكيةيوصي مقياس ). HVAC ( الهواء وتكييف والتهوية

  الخاص بالمكاتب بوجود) ASHRAE (التدفئة والتبريد وتكييف الهواء
 أن من الهواء النقي لكل فرد، وذلك استناًدا إلى )CFM(قدم مكعب في الدقيقة  20 

يجب أال يقوم المصمم .  قدم مربع1000أقصى حد لألشغال هو سبعة أفراد لكل 
آذلك يجب زيادة تيار الهواء . عة أفرادبتقليل تيار الهواء في حالة وجود أقل من سب

 الجمعية األمريكية لمهندسي التدفئة والتبريد وتكييف الهواءوفًقا لمقياس 
)ASHRAE ( قدم مربع1000إذا زادت نسبة اإلشغال عن سبعة أفراد لكل .  
  
h . بالنسبة لعمليات إنشاء البنايات، آالطالء، وإصالح األسقف، فرش وإصالح

لك من العمليات التي ُيحتمل أن تنطوي على استخدام مواد آيميائية السجاد، وغير ذ
أو مذيبات، يجب التأآد من إجرائها بعد انتهاء ساعات العمل الرسمية حيثما أمكن 

  .ذلك، أو بطريقة سوف تحول دون تعرض الموجودين لهذه المواد
 
i . الهواء كييفوت والتهوية التدفئةأنظمة تطوير برنامج فعال للتفتيش على يجب ) 

HVAC ( والمنشأة وصيانتها وتنفيذ هذا البرنامج، وذلك لضمان االلتزام بمقاييس
ويجب التأآد من اتباع . التصميم األصلي والتعديالت التي طرأت عليه بعد ذلك

  .اإلرشادات الكافية لنظافة المكان
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j .تخاذها يجب تعليم العمال والموظفين واإلداريين اإلجراءات التي يمكنهم ا

للمساعدة على الحفاظ على مستو مقبول من نوعية الهواء باألماآن الداخلية 
)IAQ) (آما يجب التنبيه على العمال والموظفين بعدم إدخال . داخل مناطق عملهم

 )HVAC ( الهواء وتكييف والتهوية التدفئةتعديالت غير مصرح بها على أنظمة 
   .)مثل، سد المنافذ، ونزع قراميد األسقف(
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  7القسم 

  اإلضاءة. 7

07.A عام  

07.A.01 يجب إضاءة المكاتب، والمرافق، وطرق الدخول، وأماآن ،العملسير  أثناء 
   .1-7 في جدول ة إضاءة موضحآثافة، بأدنى وما إلى ذلكالعمل، وطرق اإلنشاءات، 

 07.A.02 لمقياس وفقًا المكاتب يجب أن تكون إضاءة ANSI/IES RP-1.  

 07.A.03لمقياس أن تكون إضاءة الطرق وفقًا يجب ANSI/IES RP-8-00.  

 07.A.03 لمقياسيجب أن تكون إضاءة المالحة البحرية وفقًاANSI/IES RP-12-
97.  

07.A.02 منافذ الخروج.  

a . الظروف العاديةبإضاءة  بإضاءة الطوارئ و، إضاءة منافذ الخروجتتميجب أن 
 /لوم( شمعة / قدم1) (lx( لكس 11ني ، وذلك لتوفير إضاءة بحد أدغير الطارئة

  . األرضية يتم قياسه عند)) مربعقدم
  NFPA 101المرجع  >
  
b . بما في ذلك  وحدة إضاءة، ة حتى ال يؤدي تلف أي، اإلضاءةتنظيميجب أن يتم

  . في ظالم تاممنطقة ة آهربائي، إلى ترك أيمصباحاحتراق 
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  8سم قال

شارات وأنظمة الشرائط تحديد عالمات وبطاقات وملصقات وإ .8
  التعريفية للوقاية من الحوادث وتنظيم المرور

  
  

  08.Aأنظمة العالمات والبطاقات والملصقات والشرائط التعريفية  

08.A.01التحذيرات والتنبيهات إلعطاءجب توفير العالمات والبطاقات والملصقات  ي 
  .ات للعمال والجمهورالتعليمات والتوجيهباإلضافة إلى األخطار ب الخاصةالكافية 

08.A.02  العالمات والبطاقات والملصقات مرئية طوال الوقت في حالة تكونيجب أن 
وجود خطر أو مشكلة، وينبغي أن تزال أو أن تتم تغطيتها عندما يزول الخطر أو 

  .المشكلة

08.A.03 جميع العمال بما تعنيه العالمات والبطاقات والملصقات التي إبالغ يجب 
ينبغي أن يكون  و. في آافة أنحاء مكان العمل واالحتياطات الخاصة المطلوبةُتستخدم

 ويجب وشيكخطر وجود  علم بأن عالمات وبطاقات الخطر تعني ىجميع العاملين عل
  .إعالمهم باالحتياطات الخاصة المطلوبة

08.A.04 العالمات والبطاقات ولوحات اإلعالنات وأنظمة الشرائط تتوافق يجب أن 
   :لمعايير التاليةا معيفية التعر

a. المعهد القومي األمريكي للمواصفات القياسية )ANSI (Z535.1  آود ألوان
  السالمة

b .ANSI Z535.2، عالمات سالمة المرافق والبيئة  

c .ANSI Z535.5،  لألخطار المؤقتة(بطاقات الوقاية من الحوادث(  

d .ANSI C95.2، ات الالسلكيةعاع الترددشموز التحذير من خطر إر  

e . 29قانون اللوائح الفدرالي CFR )CFR (1910. 145،  مواصفات عالمات
  وبطاقات الوقاية من الحوادث

f .األدوات مرجع،  للطرق العامة التابعة لوزارة النقل األمريكيةدارة الفدراليةاإل 
  .العامةالموحدة لتنظيم مرور الشوارع والطرق 

g .ن الميكانيكيين لجمعية األمريكية للمهندسيا)ASME (A13.1، ظام تحديد ن
  .أنظمة الشرائط التعريفية

h. NSI Z136.1  ر لليزاآلمناالستخدام.  
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08.A.05  درجة مع  نوع العالمة أو البطاقة المستخدمة في موقف معين يتالءميجب أن
   1-8نظر الشكل أا.الخطر والغرض المستهدف من الرسالة

 
a. تتوافق عالمات الخطر مع المتطلبات اآلتيةبد أنال :المات الخطرع :  

 إلى الوفاة أو ؤدييستستخدم فقط عندما تشير الظروف إلى موقف خطر وشيك ) 1(
  .اإلصابة الجسيمة، إذا لم يتم تجنبه

في ، وأن ُتكتب بحروف بيضاء "خطر"البد أن تحمل عالمات الخطر اإلشارة ) 2(
يجب أن يسبق  . العالمةىمراء وتوضع أعلخلفية حب لوحة سالمة مستطيلة الشكل ىأعل

 نفس المستوي ىيجب أن تكون قاعدة الرمز عل. رمز تحذير السالمة آلمة اإلشارة
 . ارتفاع آلمة اإلشارةىاألفقي لقاعدة حروف آلمة اإلشارة ـ االرتفاع الُمعادل يزيد عل

  )1-8نظر الشكلا(

لفية لوحة سالمة حمراء بحروف بيضاء فوق خ" خطر"آبديل، قد تكتب آلمة  :بديل
يجب أن تظهر هذه . حدود بيضاء في نطاق أسود مستطيل الشكلببيضاوية الشكل 

استخدام أي آلمة إشارة أخرى أو يجب عدم  . جزء من العالمةىاللوحة المميزة في أعل
  .رمز في هذا القالب المميز أو بنفس ترتيب األلوان

 أو حروف بيضاء سوداء على خلفية يجب أن تكون اللوحة التي تحمل الرسالة) 3(
 ىلوحة تصويرية يجب أن تكون عل/رمز، وإذا تم استخدام سوداء خلفية ىبيضاء عل

ويمكن أن تكون اللوحة التي بها الرمز .به رمز أسود في خلفية بيضاءشكل مربع 
  .مربعة وبها رمز أسود على خلفية برتقالية, المستخدمة آبديل

b .أن تتوافق عالمات التحذير مع المتطلبات اآلتيةالبد  :عالمات التحذير:  

قد  فقط عندما تشير الظروف إلى موقف خطر محتمل والذي يمكن استخدامها) 1(
  .يؤدي إلى الوفاة أو اإلصابة الجسيمة إذا لم يتم تجنبه

مكتوبة بحروف " تحذير" آلمة اإلشارة ىالبد أن تحتوي عالمات التحذير عل) 2(
يجب أن يسبق .  العالمةىأعلفي رتقالية مستطيلة الشكل، موضوعة  خلفية بىسوداء عل

 نفس المستوي ىيجب أن تكون قاعدة الرمز عل .رمز تحذير السالمة آلمة اإلشارة
 . ارتفاع آلمة اإلشارةىاألفقي لقاعدة حروف آلمة اإلشارة ـ االرتفاع الُمعادل يزيد عل

  )1-8نظر الشكلا(

مكتوبة بحروف سوداء " تحذير" آلمة ىت التحذير علآبديل، قد تحتوي عالما :بديل
 شكل ماسة مقطوعة فوق خلفية ذات لون أسود ىداخل لوحة سالمة برتقالية عل

ال  . جزء من العالمةىعلأيجب أن تظهر هذه اللوحة المميزة في  .مستطيلة الشكل
رتيب يجوز استخدام أي آلمة إشارة أخرى أو رمز في هذا القالب المميز أو بنفس ت

  .األلوان

حروف سوداء فوق خلفية بيضاء أو حروف بيضاء ب تكون لوحة الرسالة يجب أن) 3(
آبديل، يمكن أن تكون الرسالة بحروف سوداء فوق لوحة سالمة و .فوق خلفية سوداء

 شكل مربع ىكون علت يجب أن ،اللوحة التصويرية/رمزالفي حالة استخدام  .برتقالية
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 شكل مربع ىقد تكون لوحة الرمز المستخدمة آبديل عل .اء خلفية بيضىرمز أسود علب
  .به رمز أسود على خلفية برتقالية

c .البد أن تتوافق عالمات التنبيه مع المتطلبات اآلتية :عالمات التنبيه:  

قد  فقط عندما تشير الظروف إلى احتمال وجود خطر والذي يمكن استخدامها) 1(
 للتحذير من أي اقد تستخدم أيًض .ذا لم يتم تجنبه إلى إصابة طفيفة أو متوسطة إيؤدي

  .ممارسات غير آمنة قد تؤدي إلى إضرار بالممتلكات

مكتوبة بحروف سوداء " تنبيه" آلمة اإلشارة ىالبد أن تحتوي عالمات التنبيه عل) 2(
يجب أن يسبق رمز  . العالمةىعلى خلفية صفراء مستطيلة الشكل، وموضوعة أعل

مة اإلشارة إذا ما آان الخطر يمثل احتمال وجود مجازفة من إصابة تحذير السالمة آل
ال يستخدم رمز التحذير عندما يوحي الموقف بوجود حوادث ضرر في ( .شخصية

 نفس المستوى األفقي ألحرف آلمة ى الرمز علة يجب أن تكون قاعد.)الممتلكات فقط
  )1-8نظر الشكلا( .رة ارتفاع آلمة اإلشاىـ االرتفاع الُمعادل يزيد عل اإلشارة

مكتوبة بحروف " تنبيه" آلمة اإلشارة ىآبديل، قد تحتوي عالمات التنبيه عل :بديل
صفراء للسالمة داخل خلفية سوداء مستطيلة الشكل، ويجب أن تكون هذه اللوحة 

 استخدام أي آلمة إشارة أخرى أو رمز يجب عدم . جزء من العالمةىالمميزة في أعل
  . شكل اإلشارةنظام أو بنفس بهذا اللون المميز

 شكل حروف سوداء على خلفية بيضاء أو حروف ىقد تكون لوحة الرسالة عل) 3(
آبديل، يمكن أن تكون الرسالة بحروف سوداء فوق خلفية  .بيضاء على خلفية سوداء

 شكل ىاللوحة التصويرية يجب أن يكون عل/في حالة استخدام الرمز. سالمة صفراء
آبديل، قد تكون مربعة ذات رمز أسود فوق  . خلفية بيضاءىلرمز أسود عبمربع 

   .خلفية سالمة صفراء

d .البد أن تتوافق عالمات المالحظة مع المتطلبات اآلتية :عالمات المالحظة:  

قد تستخدم لتشير إلى بيان سياسة الشرآة المرتبطة بطريقة مباشرة أو غير ) 1(
بط بطريقة ترت يجب أالالكلمة اإلشارة  .اتمباشرة بسالمة األفراد أو حماية الممتلك

مباشرة أو غير مباشرة بالخطر أو الموقف الخطر وال يجوز أن تستخدم بدًال من 
  ".تنبيه"أو " تحذير"أو " خطر"

مكتوبة بحروف " مالحظة" آلمة اإلشارة ى علالمالحظة عالمات يجب أن تحتوي) 2(
 شكل مستطيل، ويجب أن توضع ىل خلفية سالمة زرقاء في نطاق عىبيضاء مائلة عل

 استخدام أي يجب عدم . جزء من وسيلة التحذير المرئيةىعلأهذه اللوحة المتميزة في 
  .آلمة إشارة أخرى أو رمز في هذا القالب المميز أو بنفس ترتيب األلوان

يجب أن تكون الرسالة مكتوبة بحروف سالمة زرقاء أو سوداء على خلفية ) 3(
 شكل مربع ىكون علت يجب أن ،اللوحة التصويرية/ستخدام الرمزفي حالة ا .بيضاء

  . خلفية بيضاءىرمز سالمة أسود أو أزرق علب
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e .فكر، وحذرا، والسالمة أوًالالبد أن تتوافق عالمات  :عالمات السالمة العامة ،
  : مع المتطلبات اآلتيةتعليمات السالمةو

ر بطة بممارسات العمل اآلمنة وتذّآستخدم لتشير إلى تعليمات عامة مرتعالمات ُت) 1(
  .بإجراءات السالمة المالئمة وتوضح موقع تجهيزات السالمة

تعليمات "أو " فكر"أو " حذرا"أو " السالمة أوًال" آلمات إشارة مثل تتضمنقد ) 2(
 نطاق مستطيل ى مكتوبة بحروف بيضاء على خلفية سالمة خضراء عل،، الخ"السالمة

  .ذه اللوحة المتميزة في أعلى جزء من العالمةالشكل، ويجب أن تظهر ه

يجب أن تكون لوحة الرسالة مكتوبة بحروف سالمة خضراء أو سوداء فوق خلفية ) 3(
 شكل مربع ىكون علت يجب أن ،اللوحة التصويرية/بيضاء، وفي حالة استخدام الرمز

  . خلفية بيضاءىخضر أو أسود علأرمز سالمة ب

f . الحرائق مع  منسالمةالالبد أن تتوافق عالمات  :ئقالحرامن سالمة العالمات 
  :اآلتيةالمتطلبات 

  . الحرائقلمكافحة موقع تجهيزات الطوارئ ىستخدم للداللة علهي عالمات ُت) 1(

  . آلمة إشارةى تحتوي هذه العالمات علال) 2(

يجب أن تكون لوحة الرسالة مكتوبة بحروف سالمة حمراء على خلفية بيضاء ) 3(
 ،اللوحة التصويرية/طاق مربع أو مستطيل الشكل، وفي حالة استخدام الرمزداخل ن

  . لون سالمة أحمرفوقأو أبيض خلفية بيضاء يجب أن تكون بلون سالمة أحمر على 

جاهات مع تالبد أن تتوافق عالمات تدفق أسهم اال :عالمات أسهم االتجاهات
  :المتطلبات اآلتية

 السالمة والمواقع تجهيزاتاه تجهيزات الطوارئ و اتجىستخدم لتدل علعالمات ُت) 1(
  .األخرى الهامة بالنسبة للسالمة

 رمز السهم أبيض اللون على خلفية سوداء أو ملونة داخل نطاق يجب أن يكون) 2(
 جزء من جهاز التنبيه ىمستطيل الشكل، ويجب أن يظهر هذا الرمز المميز في أعل

قترن بأداة سالمة عامة أو عالمة سالمة ي المرئي عندما يستخدم على حده أو عندما
  .الحرائق

b .2-8لجدول مع اد األلوان ا أآويجب أن تتوافق. 

c.فضل أن يكون تحديد أنظمة الشرائط ي :جب تحديد أنظمة الشرائط التعريفية ي
 اوفًق) وأغطية األنابيب والتي تتضمن األنابيب والترآيبات والصمامات( التعريفية 
  .3-8لشكل وا 2-8للجدول 

d . يجب استخدام رمز التحذير من خطر إشعاع الترددات الالسلكية الموضحة في
  ..لتعريف أخطار إشعاع الترددات الالسلكية 4-8الشكل 
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e .مع  عالمات الخطر والتنبيه من الليزر تتوافقجب أن يANSI Z136.1 ، 
  .من لليزر اآلاالستخدام

f .ارات التحذير من اإلشعاع المؤين الرمز يجب أن تتضمن عالمات وملصقات وإش
  .6-8الموضح في الشكل 

g .1.1تصميمها، بسرعة وفق  المرآبات والمعدات التي تتحرك، ىيجب عل 
 شعار ظِهر الطرق العامة أن ُتىأو أقل عل)  ميل في الساعة25(ثانية /متر

  ).7-8( المرآبات البطيئة الموضح في الشكل

08.A.05 متوافقة معألوان بالمة بمواد متينة  صقل عالمات السيجبANSI Z 
  .، آود ألوان السالمة535.1

08.A.06 يجب أن يتم وضع عالمات السالمة بطريقة صحيحة، وذلك لتحذير وإعالم 
المشاهد، في الوقت المناسب، بإجراءات الهرب المناسبة لتجنب الضرر المحتمل من 

ة، وغير ضارة في حد ذاتها، يجب أن تكون العالمات واضحة، وغير مشوش .الخطر
آما يجب عرضها باإلضاءة أو بانعكاس الضوء الخلفي بدرجة تكفي للوضوح الالزم 

  .لظروف التشغيل العادية والطارئة

08.A.07 عالمة الخطرة ملصق أو بطاقة أو  لموادا آافة حاويات ىيجب أن تكون عل
ة واآلثار الصحية المحتملة وتحذيرات الخطر المالئم) المواد (لمادةا تشير إلى هوية

نظر ا>  . والمستورد وأي طرف أخر مسؤول الشرآة المصّنعةسم وعنوان او
06.B.01  

 .a ،يمكن استخدام العالمات، اللوحات اإلعالنية، أوراق العملية، بطاقات العبوة
حاويات لأخري مكتوبة بدًال من تثبيت ملصقات  سائلوإجراءات التشغيل أو أي 

 تنقلإذا آانت الطريقة البديلة تحدد الحاويات التي تنطبق عليها و ابتة الثالعمليات
جب أن تكون المعلومات المكتوبة متاحة بسهولة ي .أعالهنفس المعلومات المطلوبة 

  .لجميع العاملين خالل آافة ورديات العمل

b .ادةم التي تنقل فيها المتنقلة الحاويات ىمن الضروري وضع ملصقات عل يسل 
خطرة من حاويات موضوع عليها ملصقات، والتي سيستخدمها العامل الذي ) مواد(

 الفور، مع ذلك يجب أن يكون هناك وسيلة تشير إلى أن الحاوية ىيقوم بالنقل عل
  . مادة خطرةىآانت تحتوي عل

08.A.08 من المواد ةبيقرحيث تكون ب يجب وضع العالمات والبطاقات والملصقات 
نه بقدر اإلمكان، ويجب أن يتم تثبيت البطاقات باستخدام مادة الخطرة الخاصة بها وأم

تحول دون فقدانها أو إزالتها ) خيط أو مادة الصقةأو  سبيل المثال سلك ىعل(إيجابية 
  . قصددون

08.A.09جب أن تكون العالمات والبطاقات والملصقات واضحة ومكتوبة باللغة  ي
غة غير اإلنجليزية ووضعت المعلومات اإلنجليزية؛ وفي حالة وجود عمال يتحدثون ل

 > . أيًضاألجلهم، يجب تقديم المعلومات بلغتهم أيًضا إذا آانت مكتوبة باللغة اإلنجليزية
  A.04.01انظر 
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08.A.10باإلضافة إلى عدم العالمات بزوايا مستديرة أو غير حادة تزويدجب  ي 
 أي نتوء حاد؛ يجب حواف خشنة أو أجزاء مشطوفة أوأو  حواف حادة ى علاحتوائها

تحديد وضع رؤوس ونهايات المسامير الملولبة أو أي أداة ربط أخري بحيث ال تشكل 
جب أن تكون الكلمات سهلة القراءة وموجزة وواضحة؛ آما يجب أن تتضمن ي .خطًرا

  .العالمة معلومات تكفي لفهمها

08.A.11  حة في  مناطق اإلنشاءات أعمدة تحمل إشارات مرور واضتتضمنيجب أن
  .مواضع الخطر

08.A.12 يجب أن تكون العالمات التي تستخدم في الليل مضاءة أو عاآسة.  

08.A.13ينملاوسيلة مؤقتة لتحذير العآستخدم بطاقات الوقاية من الحوادث جب أن ُت ي 
إيقاف  سبيل المثال التجهيزات والمعدات غير السليمة وى، علالمخاطر الموجودةمن 

  . متطلبات التحذير من االستخدامىطالع عل لال12قسم نظر الا>  .التشغيل

08.A.14أو تنبيه" خطر"قد تكون ( آلمة إشارة ى يجب أن تحتوي البطاقات عل ("
وذلك )  أو نص مكتوب أو آالهمارموز تصويريةمقدمة في شكل (ورسالة رئيسية 

يجب أن  . بهامللعاا إعالملإلشارة إلى الحالة الخطرة المحددة أو التعليمات التي سيتم 
آما أو مسافة أآبر   األقلى مسافة خمسة أقدام علىعل آلمة اإلشارةيكون باإلمكان قراءة 

كافة العمال المحتمل تعرضهم آلمة اإلشارة مفهومة ل تكونيجب أن  .الخطريقتضي 
  .) لمعايير التصميم األساسيةA.05.08انظر ( .للخطر

08.A.15يجب أن  شكل مستطيل وال ىالحوادث علجب أن تكون بطاقات الوقاية من  ي
 أن تكون الزوايا يمكن ). سم13.8×  سم 7.7( بوصة 5×  بوصة 3صغر من أتكون 

  .مائلة أو مستديرةأو  شكل مربع ىمقصوصة عل

08.A.13  مع أجهزة المكشوفاستخدام مصابيح الكيروسين وأوعية اللهب عدم يجب 
  .تحذيرالأو عالمات 

08.A.14 وحدة حكومية عائمة ومعدات أرضية ىات التحذير عليجب وضع عالم 
 ، ممنوع التجاوز،طرخ"مكتوًبا عليها على أن يكون متاحة للعامة خالية من األفراد ثقيلة 
  ". حكومة الواليات المتحدةملك

08.B أنظمة اإلشارة وأفرادها وإجراءاتها  

08.B.01  في جميع العملياتقياسييجب استخدام نظام إشارة .  

a . يجب أن تتوافق اإلشارات اليدوية المستخدمة في عمليات الرافعة مع معايير
/ASME B30 ANSI.  

b.  األدوات الموحدة مرجع"أعالم المرور وفق استخدام يجب أن تكون إجراءات 
  . للطرق العامةالفدرالية دارةاإلالصادر عن  "العامةلتنظيم مرور الشوارع والطرق 

c .19قسم الحة البحرية أنظر شارات المالبالنسبة إل.  
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08.B.02 نقاط تحكم آذلك يجب وضع إشارات يدوية قياسية في موقع المشغل، و
  .األشخاص المعنيينهؤالء إلخطار تلزم باإلشارات، وأي نقاط أخرى 

08.B.03 .المسافة بين المشغل تتجاوزعندما ال ) باليد( د تستخدم اإلشارات اليدوية ق 
؛ يجب استخدام الالسلكي، التليفون، أو أي نظام ) قدم100 ( متر30وعامل اإلشارة 

 30 المسافة بين المشغل وعامل اإلشارة تتجاوزبصري وسمعي يعمل بالكهرباء عندما 
  .أو عندما ال يستطيعان رؤية بعضهما)  قدم100(متر 

08.B.04  لتي تتضمن منطقة ا(يجب توفير عامل إشارة عندما تكون نقطة التشغيل
ليست في مجال الرؤية  )حمل والمساحة التي تحيط بمنطقة وضع الحمل مباشرًةتحرك ال

لمسافة تزيد عن للخلف  السيارات رجوعالكاملة للمرآبة، اآللة أو مشغل المعدة؛ وعند 
، وعندما تمثل األرض خطًرا، أو عند تراجع سيارتين أو أآثر في ) قدم100( متر 30

  .نفس المنطقة

08.B.05 يمثل القيام  عندما ى تحكم أخروسيلةمل الرايات أو أي يجب توفير عا
 خطًرا هأو بالقرب منعلى هذا الطريق تجهيزات وجود  أو عام طريق ىعمليات علب

توفر نظام إشارة ميكانيكي آافي أو جهاز تحكم لتأمين توجيه باستثناء في حالة مرورًيا؛ 
  .العملية

08.B.06يجب تعيين شخص واحد فقط إلعطاء ، )باليد(ند استخدام إشارات يدوية  ع
 يجب أن يتم وضع عامل اإلشارة هذا في موضع يتيح له رؤية الحمل ؛اإلشارات للمشغل

  .وأن يستطيع المشغل رؤيته بوضوح في جميع األحيان

08.B.07 على الرايات باستخدام الرايات الحمراء بشارات اإلنظام يتم تنفيذ جب أن ي
؛ آما اإلشارات المرسومة على ألواحأو )  مربعةصة بو18 (2 سم45قل عن تال أن 

  .يجب استخدام األضواء الحمراء في فترات الظالم

08.B.08آما جب أن يرتدي عمال الرايات واإلشارة رداء تحذير أحمر أو برتقالي؛  ي
نظر قسم ا .يجب أن تصنع أردية التحذير التي تلبس في الظالم من مادة عاآسة

5.A.11  

08.B.09ن تتم حماية أنظمة اإلشارات من االستخدام غير المصرح به، الكسر، جب أ ي
  .في إيقاف سائر العمليجب أن يكون أي خلل في هذه األنظمة سبًبا : الطقس، أو التداخل

08.B.10 األشخاص المختصين والمؤهلين ىيجب أن يقتصر تعيين عمال اإلشارة عل 
  .القيام بها يتم  العمليات التيىأو التدريب عل/نتيجة للخبرة و

08.B.11  سيارة واحدة في آل مرة؛ وعندما يكون  بإرجاععامل اإلشارةيقوم يجب أن 
يقوم عامل اإلشارة يتراجع أو يناور حتى أال السائق تحت سيطرة عامل اإلشارة، يجب 

  .عامل اإلشارةبأن يتوقف السائق عندما يفقد االتصال البصري آما يجب توجيهه ب

08.B.12المدى وصوت حاد بعيدعامل اإلشارة جهاز تحذير يكون لدى   يجب أن 
  .لتحذير األفراد عند اقتراب الحمل حتى يتوفر لهم الوقت للتوجه إلى منطقة خالية
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08.Cتنظيم المرور   

08.C.01األدوات الموحدة لتنظيم مرجع"فق ولمرور  انظيمتت ا إجراءتنفيذجب  ي 
  . للطرق العامةدارة الفدراليةاإلعن لصادر  ا "العامةمرور الشوارع والطرق 

08.C.02  لحرآة ممكنة  أقل إعاقة يقدميجب أن يجري المقاول عملياته بأسلوب
  .الطرق الموجودة خالل مدة العقدالمقبولة على منة واآلمرور ال

08.C.03 يجب أن يكون المقاول مسؤوًال عن توفير، وإنشاء، وصيانة، وإزالة آافة 
متاريس، وأي أدوات تنظيم مرور أخرى ضرورية لحفظ انضباط عالمات المرور، وال

  .المرور

08.C.04 يجب أن تفي آافة المتاريس، وعالمات التحذير، واألضواء، واإلشارات 
أو تزيد عن الحد األدنى  الرايات، وأجهزة اإلشارة عمالالمؤقتة، واألدوات األخرى، 

  ).DOT(لمتطلبات المحلية لوزارة النقل ل

 08.C.05 لخطة  لكاملةالتفاصيل  اليجب أن يقدم المقاول, عمليات اإلنشاءفي بدء القبل
  .يها الموافقة علىللحصول عل, المقترحة لصيانة المرور والدخول عبر منطقة اإلنشاء

08.C.06موافقة مسؤول التعاقد قبل إغالق أي طريقى يجب أن يحصل المقاول عل .  

08.C.07 التحذير، وعالمات لخطر، وعالمات المتاريس، وعالمات اوضع يجب 
  .مطلوب قبل إغالق أي طرقعلى النحو ال االنعطاف

08.D طرق النقل  

08.D.01 وفًقا للمعايير الهندسية التحميل/دخولال يجب أن يقوم المقاول بتصميم طرق 
ليقوم  قبل اإلنشاء، نسخة لممثل الحكومة من الخطة ,يجب أن يقدم المقاول .الحديثة

 ىطرق النقل قبل موافقة ممثل الحكومة على العمل علبدء ال يجب . هاوقبول تهامراجعب
  :يجب أن تتناول الخطة البنود التالية .الخطة

a . ؛العملاستخدام التجهيزات، وآثافة المرور، وساعات  

b.؛، وبيانات المنحني األفقي والرأسي، ومسافات الرؤيةوعرضهالطريق  تخطيط  

c .؛ اإلشارة، وعالمات الطريق، وأدوات تنظيم المرورالعالمة وعامل متطلبات  

d . الصرف؛ب التحكمطرق  

e .نقاط االتصال بين المرآبات والعامة وضوابط السالمة في نقاط االتصال هذه؛ و  

f . ،والتحكمسالسة الطريق السريع ووعورة على  بما في ذلكمتطلبات الصيانة 
  .األتربةب
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08.D.02يحرك أو يتسبب في تحريك أي معدة أو  أن صاحب عمل يجوز ألي  ال
وإبقائه في حالة آمنة   ممهد إال بعد بناء طريقالتحميل طريق الدخول أو ىمرآبة عل

  . المعدة أو المرآبة المستخدمةحتى يتالءم مع حرآة

08.D.03 من مستويات العمل، يجب بناء الحواف ىعندما تكون مستويات الطريق أعل 
جب إنشاء ي .منع العربات من تخطي حافة أو نهاية السدلفاريز الناتئة، المتاريس أو األ

هذا تستخدم معدة األفاريز بحيث يبلغ قطرها نصف قطر إطارات اآبر /الحواف الناتئة
  .الطريق

08.D.04جب ي . وقنوات للصرفموضع مرتفع ى عل الممهدةجب أن تحتوي الطرق ي
أو فتحة آبيرة عنده الماء للخلف  مستوى يرتدأن يتم اعتراض الماء قبل أن يصل إلى 

  .ويتم إبعاده

08.D.05 مناسب لتأمين تشغيل عرض يجب أن يتم بناء طرق النقل بحيث تكون ذات 
عليها السلطة الحكومية وافق توقترحها المقاول يالتجهيزات بسرعة التحرك التي 

  .المختصة

08.D.06 ق ومن  حدود السرعة القصوى في جميع الطروضع عالمات توضح يجب
  .بينها طرق النقل

08.D.07 يجب توفير عدد آافي من التحويالت في الطرق ذات المسار الواحد وطرق 
، يجب أن يقوم المقاول بتوفير  غير عمليةالتحويالتآون في حالة . النقل ذات المسارين

  .نظام تنظيم مرور للوقاية من الحوادث

08.D.08  في طرق النقل ذات مين من جهة اليآلما أمكن، استخدم نمط مرور
  .المسارين

08.D.09 المنحنيات.  

a .ذا نصف قطر آبير مدى رؤية مفتوح  ىيجب أن تحتوي جميع المنحنيات عل
  .بدرجة عملية

b . المنحنيات حتى يمكن إيقاف السيارات خالل ىسرعة السيارة علمن  الحديجب 
  . الممهدة للطريقئينصف المسافة المر

c . الطريق عرض سرعة السيارة، و  المنحنيات األفقيةتصميمأن يراعى يجب
  .واالرتفاع اإلضافي لجانب الطريقوطبقة السطح، 

08.D.10 درجات االنحدار.  

a . ،لدرجة االنحدار واآللة ووزن الحمل، يجب تجهيز استناًداعند الضرورة 
  .ساعد في التحكم في هبوط المنحدرآي ت بمبطئات للسرعةاآلالت 

b .أال يكون يجب  .%10رجة انحدار طرق شاحنات الجر عن يجب أن تقل د
  .% 10 قدم من االنحدار الذي يزيد عن 400هناك أآثر من 
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c . 12عن تزيد أقصى درجات االنحدار المسموح به أال يجب%.  

08.D.11  لضرورةا عند اإلضاءة توفيريجب.  

08.D.12 يق، يجب توفير أضواء تنظيم المرور، والمتاريس، وعالمات الطر
 األدوات الموحدة لتنظيم مرجع المرور وفًقا لحرآةوالعالمات، وعمال اإلشارة لتأمين 

 من 8سم قللطرق العامة ودارة الفدرالية اإل الصادر عن العامةمرور الشوارع والطرق 
  .هذا المرجع

08.D.13 للحفاظ األتربة و الطريق وسالسته استخدام وسيلة للتحكم في صالدة يجب
  .لطريقاعلى أمان 

09.D.14 الثلوج واألخطار إزالة التراب أو الطرق في حالة آمنة وإبقاء  يجب أن يتم
  .التحكم في مستوى هذه األخطارأو المشابهة 

09.D.15الطرق العامة ى على أخربقاياأو أي / يجب التقليل من ترسيب الطمي و 
  . ممكنحدألقصى 
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  2-8الشكل 
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  شارات الهيلوآبترإ :9-8لشكل ا
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  9 القسم

  الوقاية والحماية من الحريق. 9
09.A عام  

09.A.01  وأن تتضمن قائمة ،كل منشأةلوقاية من الحريق للعداد خطة إيجب 
 وأنواع ر اإلشعال المحتملة؛ادص وم؛لحريق في مكان العمل لمخاطر الرئيسيةالب

 وتوزيع المسئوليات على الحريق،  المالئمة للسيطرةنظمةاأل أو تجهيزات إخماد الحريق
 رداصمخاطر مواألفراد المسؤولين عن مراقبة  ؛ واألنظمةصيانة المعداتالخاصة ب

 لتقديم إيجازتم استخدام هذه الخطة ي . النفاياتإزالة بما فيها النظافة،وإجراءات ، وقودال
 الحريق والمواد للطوارئ بمخاطر أفراد فرق االستجابة األولية وللعمال والموظفين

  .وإطالعهم على إجراءات اإلخالء في حاالت الطوارئوالعمليات التي يتعرضون لها 

09.A.02 الوقاية ووسائل تدابير وفعالية لمعرفة مدى مالئمة يجب إجراء مسح سنوي 
تم االحتفاظ ي : في آل مشروع أو منشأة بواسطة شخص مؤهل من الحريقوالحماية

  .توصيات في ملف في المشروع أو المنشأةال وبنتائج المسح

09.A.03 حرائق تطور في ال للحريق أو حدوث مألوفة غير أخطار  وجودعند
  .السلطة المختصة لما تتطلبه حماية إضافية طبقًاطارئة، يجب توفير ال

09.A.04  وتحديد أي منها يحتاج إلى العمليات لكافة بعمل مسح السلطة المختصةتقوم 
  . على الساخنباألعمالتصريح للقيام 

09.A.05  بدون  اللهب المكشوف تجهيزات ومعداتيجب أال يتم ترك الحرائق أو
  .المشغل

09.A.06 من ) دما ق50(مترا  15 لمسافة إشعالية مصادر يجب حظر وجود أ
منوع التدخين أو م ةتم وضع عالمي : حريقخطر احتمال نشوبالعمليات التي تشمل 
  .اضحة ومقروءة ومصدر لهب مكشوف

09.A.07  المناطق التي يتم فيها تخزين المواد القابلة آافةيجب منع التدخين في 
ممنوع التدخين أو مصدر تم وضع عالمات ي :سدةالمواد المؤآلالشتعال أو االحتراق أو 

  . في آل المناطق المحظورةلهب مكشوف

09.A.08  حريق تحت األرض نشوبيجب أال تستخدم المناطق التي يوجد بها خطر 
  .لتخزين المواد القابلة لالشتعال أو االحتراق

09.A.09 األقل بين  حاجز له القدرة على مقاومة الحرائق لمدة ساعة علىيقام يجب أن 
  . خطرا للحريقالتي ربما ينتج عنها غير المتماثلةالمواد 

09.A.10 يوفر سرعة إزالة النفايات نظافة في الموقع مالئم و يجب تطبيق برنامج
يجب استخدام األوعية التي تغلق ذاتيا  .القابلة لالشتعال والتخلص منها المتراآمة والبقايا
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منتجات يجب جمع وإزالة  .لقابلة لالشتعال أو االحتراقلجمع النفايات المشبعة بالسوائل ا
يمكن فقط  .النفايات القابلة لالحتراق أو االشتعال من موقع العمل يوميا بنهاية آل وردية

التي تحمل ملصق  غير المعدنية الحاويات غير القابلة لالشتعال أو الحاوياتاستعمال 
  .للتخلص من النفايات والقمامة )UL( مدون علية مختبر اعتماد سالمة المنتجات

09.A.11  واألعشاب الطويلة واألغصانجهة نمو الحشائش امول التدابيريجب اتخاذ 
أقدام على  3ها قدرفاصلة ظ على مسافة ا ويجب الحف والمرافق،بالقرب من المنشآت
  . والمرافقاألقل حول المنشآت

09.A.12 التي تساقط عليها قمشة األو الملوثة بالطالء أ المالبس في حال عدم استعمال
  . جيدة التهويةحاويات فوالذية أو خزانات في هاتخزين يجب ،الطالء

09.A.13  لالحتراق القابل حاجز البخار التي تحتوي علىالمواد العازلة يجب تخزين 
جب السماح بتواجد ي :لى األقل من المباني واإلنشاءاتع)  قدما25( أمتار 8على مسافة 

  .المباني قيد اإلنشاء الستخدام يوم واحد فقط في زمةالالالكميات 

09.A.14 لوائح قوانين ول وفقًا لالحتراقمن النفايات القابلة خلص يجب أن يتم الت
  .المطابقةالحرائق والبيئة 

  

09.A.15 عمليات الحرق.  

a . والوآالة المسؤولة عن المختصة بالتنسيق مع السلطة الحرق مناطق إنشاءيجب 
  .منطقة الحرق المقترحة في موقع حريق محتمل نشوب  مراقبة

b . والمحلية  الفدراليةاتواإلرشاد للوائح وفقًايجب أن تتم عمليات الحرق 
   .والخاصة بالوالية

c . يجب االحتفاظ بقوة آافية للسيطرة على عمليات الحرق ومراقبتها حتى يتم
  .اتجمرالإخماد أخر 

d . جوع الشاحنات للخلف تجاه حفرة حريق أو عند رتوفير حواجز اصطدام يجب
  .حرق

e . وفقًاالطبيعية الخاصة بإدارة أحد الموارد  الحرق المحددة عمليات إجراءيجب 
  .K.09 القسم في التي تم توضيحها إلرشاداتل

09.A.16  قابلة لالحتراق مادة عازلة أو ، منخفض الكثافةليفي لوحيجب أال يتم ترآيب 
  . في المباني الدائمة25 به معدل انتشار اللهب الخاص  يتعدىبخار حاجزأو 

09.A.17  للهب مضادة ) مشمع(بقماش تربولين  ةاألماآن المطوقة المؤقتيجب تغطية
  .أو مادة ذات خواص مماثلة في مقاومة الحريق
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09.A.18ند االعتماد على المساعدات الخارجية للوقاية من الحريق، يجب إعداد  ع
 من الوقايةذآرة تسجيل تنص على شروط االتفاق وتفاصيل خدمات اتفاق مكتوب أو م

  .)GDA(المختصة الحريق، وتقديمها إلى السلطة الحكومية 

09.A.19  المباني المؤقتة آما يليمسافات التباعد بينيجب أن تكون :  

a . واحدتقل المسافة بين المباني غير المقاومة للحريق والمكونة من طابقأال يجب  
  ). قدما20(متار أ 6عن 

b .تقل المسافة بين المباني غير المقاومة للحريق والمكونة من طابقين عن  أاليجب 
  ). قدما25(أمتار  8

c .مع تتوافقلمباني األخرى خالف المباني غير المقاومة للحريق يجب أن ا 
  توصيات االتحاد الوطني للوقاية من الحرائق

)NFPA(.  

ي التي ال يزيد مجموع مساحات أدوارها األرضية  مجموعة المبانتعتبرجب أن ي(
ومع ذلك  ،لغرض السابقل نتيجةمبنى واحد آ) قدم مربع 2,000(مترا مربعا  185عن

على األقل من ) أقدام 10( أمتار 3 آل مبنى في المجموعة أفقيا مسافة يجب أن يبتعد
  .)جميع الجوانب عن المباني األخرى

09.A.20  عمال في حال نشوب حرائق لتتيح الوصول إلى  لالستممراتيجب إعداد
  . خالية من المعوقاتوتظل المناطق، جميع

09.A.21 والمواد واإلمدادات تجهيزات والمعداتيجب أال يتم وضع المرآبات وال 
األخرى لمكافحة التجهيزات والمعدات  الحريق وخراطيمبحيث تعوق الوصول إلى 

  .الحرائق

09.A.22لمواقع الخطرة ا.  

a . هو الوسيلة الوحيدة لإلضاءة االصطناعية في ة الكهربائياإلضاءةكون تيجب أن 
 أو غازات القابلة غبارالمناطق التي تتواجد فيها سوائل أو أبخرة أو أدخنة أو 

  .لالشتعال

b . المعدات والترآيبات الكهربائية في المواقع و آافة التجهيزاتيجب أن تكون
  . الخاص بالمواقع الخطرة)NEC(للكهرباء للقانون الوطني  وفقًاالخطرة 

c .عدم إزالة الكشافات أو المصابيح أو استبدالها أو إجراء إصالحات على يجب 
  . عنهاقطع التيارالدوائر الكهربائية حتى يتم 

09.A.23  وحدات اإلضاءة والتسخين لمنع اشتعال حول مساحة خلوص توفيريجب 
  .المواد القابلة لالحتراق

09.A.24 من لهب المشاعل التي يتم لالحتراق المواد القابلة جميعجب حماية ي 
  .استخدامها لقطع أنبوب أو لحمه باالرتشاح
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09.A.25 والسقاالت من قوالب الصب لحماية ية االحتياط اإلجراءاتيجب اتخاذ 
  .التعرض للحرائق وانتشارها

09.A.26 اإلنشاءعمليات أثناء الحريق من الحماية .  

a .هدم الأو تخضع لعمليات التعديل  في المباني التي الحرائقحتفاظ بقواطع يجب اال
  .حتى تتطلب العمليات إزالتها

b .تكون هناك حاجة لوجود نظام لتوزيع المياه لحماية المباني أو المنشآت عندما 
 أو ترآيب المرافق حريق قبل ات للمياه وحنفية رئيسيخطوطاألخرى، يجب ترآيب 

النظام الدائم حيز دخول   لحينيجب توفير نظام مؤقت مماثل :يبها ترآبالتزامن مع
  .العمل

c . للحماية من )ثابتين(دائمين المياه لإلمداد بومصدر  طفاءإ معداتيجب ترآيب 
الزمني جدول ال يعقب أن يجب :ما ُيمكنالحرائق وأن يكونا صالحين للعمل بأسرع 

 المبنى، وأن يتم إدخالها الخدمة يدتشي مقاومة الحريق عملية رشاشات مياهترآيب ل
  . القوانينتسمح بذلك  عندمابعد االنتهاء من آل دور من أدوار المبنيمباشرًة 

d . أآبر قدر ب الخدمة اآللية في رشاشات مياه مقاومة الحريقيجب االحتفاظ بأنظمة
في يجب اإلسراع بعمل أية تعديالت  .تالهدم أو التعديالإجراء عمليات ممكن أثناء 

 للسماح بالتغيرات أو الهدم اإلضافي، وذلك رشاشات مياه مقاومة الحريق أنظمة 
 صمامات التحكم في فحصجب ي .حتى يعود النظام إلى الخدمة بأسرع ما يمكن

  الحمايةعملية للتحقق من أن يوميا عند انتهاء العمل  مقاومة الحريقرشاشات مياه
فقط عن مقاومة الحريق  رشاشات مياه تشغيل صمامات التحكم فيب ُيسَمح .سارية

  . ذلكعلى المختصةعند موافقة السلطات 

e .الخروج منافذأثناء عملية البناء، يجب أن تكون األولوية لبناء جدران الحريق و 
  وأن يتم ترآيب أبواب الحريق ذات أجهزة الغلق اآلليالمكتملة؛المطلوبة للمباني 

  . بأسرع ما يمكنعلى المنافذ

 09.A.27 وتوزيعهاالمياهب دمنشآت ومرافق مصادر اإلمدايجب توفير وصيانة   
 لوائحأو ) NFPA(  االتحاد الوطني للوقاية من الحرائقلتوصيات طبقًا الحريق لمكافحة

  ).USCG(خفر السواحل األمريكية 

09.A.28 االتحاد الوطني للوقاية من الحرائقبتوصياتجب االلتزام ي ) NFPA( و أ
حيثما و .القسم هذا يشملها التي ال الحاالتفي ) USCG(السواحل األمريكية  خفر لوائح
  . محلية للمباني، يجب تطبيق المتطلبات األآثر الصرامةقوانينتوجد 

09.B السوائل القابلة لالشتعال واالحتراق  

09.B.01  لالشتعال  تخزين ونقل واستخدام السوائل القابلة آافة عملياتكونتيجب أن 
 (NFPAل القابلة لالحتراق طبقًا لمتطلبات االتحاد الوطني للوقاية من الحرائقوالسوائ

 الخاص ) NFPA 30A( و السوائل القابلة لالشتعال واالحتراق،قانون و،]) 30 [30
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تحت إشراف أن تكون  وخدمة السيارات والخدمة الخاصة بالمالحة البحريةقانون بـ
  .شخص مؤهل

09.B.02  اإلشعال في المناطق التي يتم فيها تخزين ونقل  مصادر جميعيجب حظر
منوع ممدون عليها  وضع عالمات يجب : السوائل القابلة لالشتعال واالحتراقمعالجةو

  . المناطق هذه آافةي  فالتدخين أو لهب مكشوف

09.B.03  من الحريقالوقايةمتطلبات .  

a . 20يجب على األقل وجود طفاية حريق محمولة فئة-B:C  شاحنات ال جميعفي
أو توزيع /و أو المرآبات األخرى التي تستخدم لنقل التي تحتوي على صهاريج

  .السوائل القابلة لالشتعال أو االحتراق

b . يجب تزويد آل منطقة للخدمة أو للتزود بالوقود بطفاية حريق واحدة على األقل
 30أن يتم وضعها بحيث تكون الطفاية في نطاق و C:B-40من فئة ال تقل عن 

 موجودة تحت  ماسورة توزيع أو فتحة موزع أو ،من آل مضخة ) قدم100(مترا 
  . خدمة منطقة أوتشحيم أو منطقة األرض

09.B.04  غلقة عندما  مو خزاناتأ حاوياتالسوائل القابلة لالشتعال في ب االحتفاظيجب
  .ال يتم استخدامها

09.B.05 بالسوائلمالبسهم الحرص على عدم تلوث أي جزء من العمال  على يجب 
 ويجب أال يتم السماح لهم بمواصلة العمل إذا تلوثت ؛القابلة لالشتعال أو االحتراق

  .مالبسهم ويجب عليهم خلعها أو بلها بأسرع ما يمكن

09.B.06  درجة اشتعال ( لالشتعال ذا نقطة وميض قابل سائل  أياستخداميجب أال يتم
ألغراض التنظيف ) درجة فهرنهايت 100 ( درجة مئوية38أقل من  ) البخار المنطلق

  .أو بدء أو إعادة إضرام النيران

09.B.07 توفير التهوية المناسبة لمنع تراآم األبخرة القابلة لالشتعال إلى يجب 
 أو استخدام السوائل القابلة تناولاألماآن التي يتم فيها جميع مستويات خطيرة في 
  .لالشتعال أو االحتراق

 08.B.09 بواسطة مختبر (مسجلة /صنفة مصهاريج نقالة وحاوياتتخدام  اسجبي
 لتخزين السوائل القابلة لالشتعال  فقط) على المستوى الوطني معترف بهفحوصات
  .واالحتراق

a .التي تقل سعتها الذاتية عن ( المعدنية النقالة الصهاريج ويجب قبول الحاويات
 المنتجات التي  علىحتويالتي تحقق متطلبات وت) جالون 660(متر مكعب  2.5
قوانين  ( الفدراليةدستور القوانين  من49صرح بها في الفصل األول، الفقرة الم

قوانين ، والفصل التاسع من ))DOT (األمريكيةالمواد الخطرة التابعة لوزارة النقل 
   أو ، الخطرةالبضائع الخاصة بنقلاألمم المتحدة 

)386NFPA (، لة للسوائل القابلة لالشتعال  الشحن النقاصهاريج مقاييس
  .واالحتراق
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b .متطلبات وتستخدم من أجل المنتجات ب تفي البالستيكية التي يجب قبول الحاويات
 ، ASTM F 852:  :  أو أآثر من المواصفات التاليةضمن نطاق واحدالبترولية 
 ، 976ASTM F ، االستهالآي باالستخدام الخاصة  البنزينتحاويا مقاييس
 ،1313UL /ANSI ، باالستخدام التجاريالخاصة الكيروسين حاويات مقاييس

  .عدنية الخاصة بالمنتجات البتروليةم  الحاويات السالمة

c .المنتجات  على وتحتويبمتطلبات تفي البالستيكية التي يجب قبول األسطوانات 
 اتتوصي من 9 أو الفصل ،دستور القوانين الفدراليةن  م49 المصرح بها في المادة

  . الخطرةالبضائعنقل الخاصة باألمم المتحدة 

d .296 متطلبات البندب تفي المصنوعة من األلياف التي يجب قبول األسطوانات 
 أو )NMFC( التصنيف الوطني للشحن بالمرآبات التي تعمل بالمحرآاتمن 

 ،A2، A3، H-B3 لألنواع )UFC( لتصنيف الموحد للشحنا من 51القاعدة 
L-B3، A4،المصرح بها في المنتجات السائلة  علىمتطلبات وتحتوىب يتف و 

زارة النقل و تعليمات( دستور القوانين الفدرالية  من49الفصل األول، باب 
  .أو المعفاة من قبل وزارة النقل) الخاصة بالمواد الخطرة) DOT (األمريكية

09.B.09 مترا مكعبا  5.2التي تقل سعتها الذاتية عن(  النقالة يجب تزويد الصهاريج
بجهاز أو أآثر يتم ترآيبه في القمة، مع قدرة آافية على التهوية الطارئة ) الونج 660(

 رطل 10( آيلو باسكال 69 إلى للحريق ضالتعر عند حاالت الضغط الداخلي لتخفيف
 النقال، أيهما الصهريجمن ضغط انفجار  %30أو ) مقاسعلى البوصة المربعة ضغط 

  .أآبر

a .واحدة على األقل يتم تشغيلها بتأثير الضغط، ولها فتحة تهويةام  استخديجب 
 :من الهواء النقي آل ساعة) قدم مكعب 6000(مترا مكعبا  170قدرة بحد أدنى 

 على البوصة رطل 5( آيلو باسكال 35 إعدادها للفتح عند ضغط ال يزيد عن يجب
  ).مقاسالمربعة ضغط 

b . فيجب أن يتم تشغيلها بواسطة لالنصهارقابلة  فتحات تهويةإذا تم استخدام ،
 درجة 300(درجة مئوية 115عناصر تعمل عند درجة حرارة ال تتعدى 

  ).فهرنهايت

c .يجب السماح فتحات التهوية التي تعمل بالضغط حدوث انسداد في عند إمكانية ،
 العطل عند حدإلى تضعف  التي وسائل تهوية أو سدادات قابلة لالنصهارباستخدام 

بحد أقصى عند التعرض )  فهرنهايتدرجة 300( درجة مئوية 115ة حرارة درج
  . متطلبات التهوية الطارئة بالكاملمعللنيران، 

10.B.09 30 واستخدام إنشاءتصميم وNFPA  السوائل  قانون، التخزينصهاريج 
  .القابلة لالشتعال واالحتراق

11.B.09 معدني صهريج أو حاويةللحجم المصرح به ل األقصى الحد يتعدى اليجب أ 
  :ما يلي)  جالون660(متر مكعب  2.5 تقل عن  ذاتيةبسعة(نقال 
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09.B.12 واستخدام خزانات التخزين ومناطق التخزين إنشاء أن يكون تصميم ويجب 
 األخرى المنشآتالداخلية ومناطق التخزين الخارجية وخزانات تخزين المواد الخطرة و

  .ائل القابلة لالشتعال واالحتراق السوقانون NFPA 30مع تفق ت

09.B.13  آمياتها تزيدالتيتخزين السوائل القابلة لالشتعال واالحتراق يجب أال يتم  
 ويجب أال يتم، ءتحت اإلنشا في المباني لالستعمال في يوم واحد ة المطلوب الكمياتعن

  . الطالءناقالتتخزين اإلمدادات المطلوبة ألآثر من يومين فوق 

09.B.14 أال يتم تخزين السوائل القابلة لالشتعال واالحتراق في المناطق التي يجب 
  . لألفرادالمرور اآلمنتستخدم آمنافذ للخروج أو الدرج أو 

09.B.15  المستخدمة مع  النقالة األخرى الحاوياتويجب أن تكون حاويات السالمة
 73(  درجة مئوية23 عند أو أقل من التي لها نقطة وميضسوائل القابلة لالشتعال ال
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 وخط ملون باللونطالءها باللون األحمر أن يتم ومصنفة / مسجلة)درجة فهرنهايت
  .بحيث يمكن قراءتها الحاويةعلى   وآتابة المحتوياتاءالوع حولصفر األ

09.B.16 مثل  المغلقة السوائل القابلة لالشتعال واالحتراقبحاويات االحتفاظ يجب ،
غير  و،المذيبات في موقع جيد التهويةالمخففات،  و،الالآيهات و، والورنيشات،الطالءات
  . أو أشعة الشمس المباشرة الشديدلحرارة أو الدخان أو الشرر أو اللهبل معرض

09.B.17  أو تخزين السوائل القابلة لالشتعال استعمالفي المناطق التي يتم فيها 
مختبر سجل بواسطة  الغلق ومذاتي معدني قمامة صندوقواالحتراق، يجب توفير 

  .جيدة في حالة آما يجب الحفاظ عليها ، على المستوى الوطنيمعترف بهفحوصات 

09.B.18  الفوري للتخلص االحتياطات السوائل، يجب اتخاذ تناولأينما يتم استخدام أو 
  .واآلمن من أي تسرب أو سكب

09.B.19 النقالةئية والمصابيح الكهرباالكهربائية) الجيب(مصابيح  أن تكون يجب  
 مختبر السوائل القابلة لالشتعال واالحتراق مسجلة بواسطة تناولالمستخدمة أثناء 

  .االستخدام المقصود فيما يخص على المستوى الوطني  معترف بهفحوصات

09.B.20 . عام�توزيع السوائل القابلة لالشتعال واالحتراق   

a .في نقل السوائل القابلة  تجهيزات ومعدات الضخ المستخدمةجميع أن تكون يجب 
 على المستوى  معترف بهفحوصات مختبرلالحتراق واالشتعال مسجلة بواسطة 

لوآالة ل طبقًا ووضعت عليها ملصقات أو بطاقات مصدق عليها، أو الوطني
  .)DOT( ، مثل وزارة النقلالمختصةالفدرالية 

b .مؤرضة  وموصلة توزيع السوائل القابلة لالشتعال أجهزة أن تكون يجب
 لترا 19 التي تسع الحاويات خزانات الوقود والخراطيم وآافة إبقاء يجب .آهربائيا

يجب و أثناء نقل السوائل القابلة لالشتعال؛ ًا معدنيموصلةأو أقل، )  جالونات5(
)  جالونات5(لتر  19القيام بنقل السوائل القابلة لالشتعال في أوعية تزيد سعتها عن 

  .ية موصلة آهربائيافقط عندما تكون األوع

c .حاويات، أوعية، في سحب السوائل القابلة لالشتعال أو االحتراق أو نقلها يجب 
، ومن شبكة أنابيب مغلقةخزانات داخل أو خارج المباني، فقط من خالل أو 

 ة، نقالات أو خزانحاوية،أو من أعلى،  بواسطة أجهزة تسحب من حاويات السالمة،
حظر النقل ي . معتمدة، من خالل صمام ذاتي الغلقبواسطة الجاذبية أو مضخ

  . أو الخزانات النقالةالحاويةبواسطة ضغط الهواء على 

d . يجب فصل المناطق التي يتم فيها نقل السوائل القابلة لالشتعال أو االحتراق
 عن أخرى إلى حاويةمن خزان أو )  جالونات5( لترا 19بكميات تزيد عن 

على األقل، أو بحاجز له القدرة على )  قدما25( أمتار8 العمليات األخرى بمسافة
 توفير وسائل الصرف أو الوسائل األخرى يجب .مقاومة النار لمدة ساعة على األقل

 توفير تهوية طبيعية أو ميكانيكية يجب .للسيطرة على السوائل القابلة لالنسكاب
األدنى أقل من الحد أو %10األبخرة القابلة لالشتعال عند حد  ترآيزعلى  لإلبقاء

  .القابل لالشتعال
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e .أو حمايتها بطريقة أخرى خرسانية مصطبة وضع وحدات التوزيع على يجب 
  .موضعها وسائل مناسبة وتثبيتها بأمان في التصادم بواسطةمن أضرار 

f .مسجلة1 الفئة  التوزيع الخاصة بسوائلوسائل وفتحاتكون ت أن يجب.  

g .والمواتير  التسخين أدوات والمصابيح النقالة عدم ملء المصابيح ويجب
يجب ملء هذه األدوات فقط في  :المعدات المماثلة بينما هي ساخنةالصغيرة و

الغرف جيدة التهوية والخالية من اللهب المكشوف، أو في الهواء الطلق، ويجب أال 
  .يتم ملئها في مباني التخزين

h . 6( قدما 20حوال على مسافة  في جميع األ  التوزيعأدواتيجب أن تكون 
  . مصادر ثابتة لإلشعالتتضمن عمليةعلى األقل، من أي ) متارأ

09.B.21 التزويد بالوقودمناطق الخدمة و.  

a .معتمد التوزيع من نوع فتحاتتكون و ؛ أن تكون خراطيم التوزيع مسجلةيجب 
  . فتح بسقاطةوسيلةدون ب ذاتي الغلق،

b .أثناء 1ات التي تستخدم الوقود السائل من الفئة المعدالتجهيزات و إيقاف يجب 
 الشرط بالنسبةمكن التغاضي عن هذا ي : بالوقود أو الخدمة أو الصيانةالتزود

 ذي  مغلق بوقود الديزل والتي يتم خدمتها بنظامُتَزَودمعدات التي للتجهيزات وال
  .االنسكاب مصممة لمنع ملحقات

c .متر  0.21ة لالشتعال من خزانات سعة  توزيع السوائل القابليكون أن يجب
حظر النقل باستخدام ي .أو أآثر، بواسطة نظام ضخ مسجل)  جالونا55(مكعب 

  . أو الخزان النقالالحاويةضغط الهواء على 

d .توفير مفاتيح محددة بوضوح ويمكن الوصول إليها بسهولة، في مكان بعيد يجب 
  .ة الطوارئة التوزيع في حال أجهزجميععن أجهزة التوزيع، لفصل التيار عن 

e .تشتتجهاز  ب1آل خرطوم يستخدم لتوزيع السوائل من الفئة أن يتم تزويد  يجب 
  . السوائل على جانبي نقطة التشتتإلبقاءمسجل للطوارئ، مصمم 

09.B.22  شاحنات صهريجيه/عربات  

a . حتى يتم  وأال يتم تحميلها أو تفريغها  الصهريجيهشاحناتال/العرباتإيقاف يجب
  . الفرامل ووضع العوائق أمام أو خلف العجالتتثبيت

b . طوال الوقت الذي يتم فيه  الصهريجيةالشاحنات /تعربا القيام بخدمةيجب 
 .مخاطر األخرى ال ويجب اتخاذ االحتياطات ضد الحريق أو،تحميلها أو تفريغها

c .تحميلها أو  أثناءجيًدا  الصهريجيةالشاحنات/العربات تأريض يجب توصيل و 
  العلويةغطيةاألوالتأريض قبل إزالة   الربط وصالتيجب تجهيز .تفريغها
 إلى أن تتم إعادة تلك األغطية إلى فصلها، وأال يتم  الصهريجيةالشاحنات/للعربات
  . األغطيةآشف ضغط البخار الداخلي قبل تخفيف يجب .مكانها
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 09.Cغاز البترول المسال (النفط المسالاز غ(  

09.C.01 غازات البترول المسالة  وترآيب واستخدامتشغيل يكون تخزين ويجب أن 
 خفر قوانين و)NFPA Standard 58( وفقًا لـ وأنظمة غازات البترول المسالة

  . المطابقة)USCG(األمريكية  السواحل

09.C.02 مجموعات الصمام  وحاويات، وصمامات، وموصالت، أن تكون يجب
  .المعتمد النوع  البترول المسال منأجهزة غازومنظمات ومتشعب المسالك، 

09.C.03  غاز أصال للعمل بواسطة وقود غازي خالف  َعِن ُصأي جهازيمكن استخدام
، فقط بعد غاز البترول المسال، وفي حالة جيدة، أن يتم استخدامه مع البترول المسال

  .غاز البترول المسالتحويله وتهيئته واختبار أدائه بشكل مناسب مع 

09.C.04  واأللمونيوم مع أنظمة متعدد الفينيليجب أال يتم استخدام أنابيب من آلوريد 
  ).LP-Gas(غاز البترول المسال 

09.C.05  السالمةأجهزة.  

a .جهزة بواحد أو أآثر من صمامات وأ وجهاز تبخيرحاوية تزويد آل يجب 
 التهوية  وضع هذه الصمامات واألجهزة بحيث توفريجب .تأميني التصريف ال

 م 2قل بعدها أفقيا عن تالحرة إلى الهواء الخارجي وتقوم بالتصريف من نقطة ال 
  . نقطة التصريفأسفلمن أية فتحة في المبنى )  أقدام5(

b .فتحات   والتنفيس ألغراض السالمة خاص بالحاوية أجهزة توضع أال يجب
في أي اتجاه من ) م أقدا5( متر 2تقل عن ال  على مسافة التنفيس الخاصة بالمنظم

 االحتراق المحكمة أو مداخل الهواء الميكانيكية نظامفتحات الهواء في أجهزة 
  .للتهوية

c . تنفيس أغراض السالمة بين جهاز إغالقترآيب صمامات يجب أال يتم 
، إال تنفيس أغراض السالمة أو المعدة أو األنابيب التي يتصل بها جهاز الحاوية؛و

 الصمام بحيث يمكن دائماتهيئة وضع  تتم عندما غالقمام اإلأنه يمكن استخدام ص
  .تنفيس أغراض السالمة من خالل جهاز بالكامل التدفق المطلوبة سعة توفير

09.C.06 ملحقات الحاويةصمامات و .  

a .بما بالحاوية المتصلة مباشرة الملحقات ووالترآيبات أن يكون للصمامات يجب ،
آيلو باسكال  1725مقدر ال يقل عن  تشغيلة، ضغط  األولياإلغالقفيها صمامات 

تصميم و، وأن تكون من مادة )مقاس على البوصة المربعة ضغط رطل 250(
  ).LP-Gasٍ(غاز البترول المسال  خدمة يناسب

b .تنفيس أغراض السالمة،  عدا وصالت - الحاويات أن تكون لوصالت يجب
 صمامات إيقاف - لقبسووصالت التوصيل باوأدوات قياس مستوى السائل، 

  .بالقرب من الوعاء بقدر اإلمكانموضوعة 
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09.C.07  المتعددةالحاويةأنظمة .  

a .المتعددة بحيث يمكن استبدال الحاوية الصمامات في مجموعة أنظمة تهيئة يجب 
 هذا على أنه يتطلب تفسيريجب أال يتم ( الغاز في النظام تدفق دون إيقاف الحاويات

  ). أتوماتيكيوجود جهاز تحويل 

b .ذات الضغط المنخفض تنفيس أغراض السالمة توصيل المنظمات وأجهزة يجب 
  المبنى، أووجدران مستويات الدعم، و، واألسطوانات،ةاألسطوانصمامات ببإحكام 

  .الجويةالعوامل   ويجب ترآيبها أو حمايتها من ،بطريقة أخرى تثبيتها بإحكام

09.C.08  غاز البترول المسال معدات تجهيزات و وياتحاويجب أال يتم استخدام
)LP-Gas(  أو في الحفر مستوى االنحدار أسفل التي ال يتوافر فيها تهوية األماآنفي 

 نتيجة الهواء يمكن تراآم الغازات األثقل من التي األخرى أسفل األسطح، أو األماآن
  .التجهيزات والمعدات تعطل أو للتسرب

09.C.09  از البترول المسال غ حاوياتيحظر لحام)LP-Gas.(  

09.C.10 التوزيع.  

a .غاز البترول المسال  حاوياتالمعدات التي تستخدم التجهيزات و إيقاف يجب
)LP-Gas(أثناء عمليات التزود بالوقود .  

b .حاويات التخزين  من  ذات المحرك وقود السياراتحاويات أن يتم ملء جبي
) أقدام10( أمتار3 مسافة ال تقل عن  علىالتي تستخدم في تخزين آميات ضخمة

)  قدما25( أمتار8 تقل هذه المسافة عن من أقرب مبنى ذا جدران من الطوب، وال
) قدما 25( أمتار 8، وعلي أية حال، ليس أقل من من إنشاء أخرىمن أقرب مبنى 
  .من فتحة أي مبنى

c .من  فات،ملء الحاويات النقالة أو الحاويات المثبتة على زحا أن يتم يجب
  .من أقرب مبنى)  قدما50( مترا 15، على مسافة ال تقل عن حاويات التخزين

09.C.11 الترآيب واالستخدام والتخزين خارج المباني.  

a .ثابتة أو مثبتة جيدا بطريقة قواعد مثبتة رأسيا على الحاويات أن تكون يجب 
من احتمال  للحماية)  أخرىمثبتات خاصةأو ( توفير وصالت مرنة يجب .أخرى

  .تحرك أنابيب الخروج

b .أن يتم حمايتها من  جيد التهوية أو مكان مطوق داخل الحاويات أن تكون يجب
  .الفساد

c .أقرب في ، استخدامهاللحاويات التي سيتم ، خارج المبانيالتخزين أن يتم يجب 
  :ما يليل  طبقًامبنى أو مجموعة من المباني
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d .واحدة  من فئة  معتمدةى األقل بطفاية حريق نقالةعل  تزويد مناطق التخزينيجب 

  .B:C-20ال تقل عن 

09.C.12 االستخدام داخل المباني.  

a . غاز البترول المسال تخزين يجب أال يتم)LP-Gas(داخل المباني .  

b .المواسير، األنابيب والمشاعب التنظيم وتجهيزات ووضع الحاويات، يجب 
  .إلى درجات الحرارة العالية أو الضرر المادي بطريقة تقلل تعرضها الخراطيمو

c .آيلو جرامات 110 للماء للحاويات المنفصلة القصوى السعة أن تكون يجب 
 آيلو 45قدرها ) LP-Gas(سعة اسمية لغاز البترول المسال ) (رطل 245(

  ).)رطل 100(جراما 

d .2.5( آيلو جرام 1 المائية التي تزيد عن السعة ذات يجب وضع الحاويات 
 1(آيلو جرام  0.5قدرها  LP-Gas(سعة اسمية لغاز البترول المسال  ) (رطل
 ومستوي ثابتعلى سطح يجب وضعها والتي تم توصيلها لالستخدام، ) )رطل

 تزويد األنظمة يجب .، وعند الضرورة، يجب تثبيتها في وضع رأسيبدرجة آبيرة
بصمامات ) رطل 2.5(جرام آيلو  1 مائية تزيد عن سعة ذو الحاوياتالتي تستخدم 

صمامات خروج  وصالت  في أوالحاوية، إما مع صمامات ةتجاوز التدفق داخلي
  .الحاوية

e .المتصلة المشاعب أو الحاوية، إما بصمامات  أن تتصل المنظمات مباشرًةيجب 
غاز البترول المسال جب أن يكون المنظم مناسبا لالستخدام مع ي .الحاوية اتبصمام

)LP-Gas(. بمداخل الحاويات  التي تربط المشاعب والترآيباتجب أن تكون ي 
 250(آيلو باسكال  1725  ال يقل عن الضغط مصممة للعمل على ضغطاتمنظم
  . ضغط الخدمة مقياس)كل بوصة مربعة لرطل

f .آيلو جرام 23 مائية تزيد عن سعة لها التي الحاويات حماية صمامات يجب 
يلو  آ9 قدرها LP-Gas)(البترول المسال  سعة اسمية لغاز ) (رطل 50(

  . أثناء االستعمال أو التخزينالتلفمن ) ) رطل 20(جرامات 

g .آيلو باسكال  1725 ال يقل عن تشغيل تصميم الخرطوم ليناسب ضغط يجب
 ، أن يكون قد تم تحديد تصميميجب . مقاس) لكل بوصة مربعةرطل 250(
م تسجيلها بواسطة وآالة تمناسبة  وأداء الخرطوم والوصالت بطريقة ترآيبو

 قصيًرا بقدر  أن يكون الخرطوميجب . على المستوى الوطني  معترف بهفحوصات
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  الشد،أو أو،دون االلتواءمسافات التباعد متطلبات لاللتزام بيمكن ولكن يكفي ما 
مما يؤدي إلى تلف الخرطوم نتيجة  ن موقدالتسبب في اقتراب الخرطوم بشدة م

  .للحرارة

 09.Dجهزة التسخين المؤقتةأ  

09.D.01المختصة السلطة المعتمدة من قبلتسخين المؤقتة ال استخدام أجهزة  يجب 
 الشرآة المصنعة ت قامسالمة أن يكون لكل جهاز تسخين لوحة بيانات يجب. فقط

  :خاصة باألتي اللوحة متطلبات أو توصيات توفربتثبيتها بشكل دائم وأن 

a .الحتراقلمواد القابلة  المسافات الخلوص من،  

b .حتراق الوقودال من الهواء الالزمالحد األدنى ( التهوية(،  

c .ضغط اإلدخال، و،نوع الوقود  

d .وإعادة اإلشعال، واإلطفاء،اإلشعال ،  

e . مصدر اإلمداد بالطاقة،مواصفات  

f .و, التناول ووالنقل الموقع  

g .الشرآة المصنعةاسم وعنوان .  

 في موقع  تدوينها يجبنات، ا هذه المعلومات على لوحة بيود في حالة عدم وج>
  العملية

09.D.02 وضع إجراءات عمل إيجابية لضمان ما يلييجب :  

a .والخدمة المناسبينتعيين الموضع ،  

b .لمواد القابلة لالحتراقعن ا ة اآلمنمسافات الخلوص،  

c. الدقيقة، المراقبة  

d .بطريقة آمنة،به  التزودالتخزين اآلمن للوقود و  

e .والصيانة المناسبة ،  

f .التهوية وتحديد التلوث الغازي أو نقص األآسيجين.  

09.D.03  الشرآة المصنعةتعليمات ل طبقًاترآيب وصيانة السخان يجب.  

09.D.04  وقود بها  التيأجهزة التسخين ذات اللهب المكشوف محظور استخدام
  .مكشوف أسفل اللهب
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09.D.05 أثناء استخدامها على مستوى أفقي، ما لم تسمح ناتالسخا وضع يجب 
  .ذلك بغير الشرآة المصنعةمواصفات 

09.D.06 لالستخدام على األرضيات الخشبية الصالحة غير السخانات أن تحمل يجب 
 أن توضع على مواد مناسبة عازلة السخانات تلك عند استخدام  ويجب .ما يشير إلى هذا

 وأن تمتد ؛أو ما يماثلها)  بوصة1(سم  2.5 سمكها عن  مثل خرسانة ال يقل،للحرارة
  .السخان حوافأو أآثر، في جميع اتجاهات من )  قدم2 ( متر 0.6المادة العازلة لمسافة

09.D.07 أو قماش التربولين التي يتم استخدامها بالقرب من السخانات وضع يجب 
من مثل هذه ) دم ق10(تار  أم3  ال تقل عن أو األغطية المماثلة على مسافةقماش القنب

 التسبب في انقالب لمنعها من االشتعال أو  بإحكاماألغطية ويجب تثبيت تلك األغطية
  .بفعل الرياحالسخان 

09.D.08 التلف من السخانات حماية يجب.  

09.D.09 لمسافات  الحد األدنى  بحيث تتيح ترآيب أجهزة التسخين المؤقتةيتم أن يجب
  .الجدول التاليب هو محددالشتعال آما لمواد القابلة لا خلوص

 

09.D.10  ق الوقود والمستخدمة في أي ارتحا التي تعمل بالتسخينأجهزة يجب تهوية
  .المنشأة مغلق بواسطة مدخنة إلى خارج منشأمبني أو حجرة أو 

a .كميات آافية لضمان ب توفير الهواء النقي بالوسائل الطبيعية أو الميكانيكية يجب
 االهتمام بوجه خاص بالمناطق التي يمكن أن تتراآم يجب .العمال ةسالمصحة و

  .واألبخرةفيها الحرارة 

b . يجب اتخاذ االحتياطات لضمان المحصورةعند استخدام السخانات في األماآن ،
والحد من ارتفاع الحرارة للعمال،  آمن وصحي الحفاظ على جواالحتراق السليم و

 > .المحصورةالحتياطات في تصريح دخول األماآن يتم تناول هذه اس :في المنطقة
   06.1 القسمنظر ا

c . يجب وضع أنابيب التهوية على مسافة آمنة من المواد القابلة لالشتعال
 تمر أنابيب التهوية من خالل الجدران أو األسطح القابلة عندما .واالحتراق
زاحتها أو انفصالها  لمنع إبإحكامودعمها آما يجب وتثبيتها ، يجب عزلها لالحتراق
  .بدون قصد
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09.D.11 . دوريةو يجب إجراء فحوص أولية التشغيل،موضع في عند وضع سخان 
  . لضمان عمله بصورة سليمةعلية

09.D.12 .ق الوقودارتحاطر أول أآسيد الكربون في السخانات التي تعمل باخم.  

a . يجب إجراء  جزئيا أو بالكامل،المطوقة المنشآتعند استخدام السخانات في 
وجود أول أآسيد الكربون خالل ساعة من بدء آل وردية، وعلى عن اختبارات 
 بعد )آل ساعتين بالنسبة للسخانات التي تعمل بالوقود الصلب(ساعات  4األقل آل 

  .ذلك

b .قيمة (جزءا في المليون  25 الذي يزيد عن ،يتطلب ترآيز أول أآسيد الكربونس
 إطفاء السخان ما لم ،هواء عند مستويات تنفس العاملمن حجم ال) الحد المسموح به

  .يتم توفير تهوية إضافية لخفض محتوى أول أآسيد الكربون إلى حدود مقبولة

09.D.13 .بالوقود وجعلهم ات تزويد السخانالذين يشترآون في األفراد تدريب يجب 
  .شرآة المصنعةالوصي بها تلتزود بالوقود التي لعلى دراية تامة باإلجراءات اآلمنة 

09.D.14 الوقود إذا تدفق لوقف معتمدة توماتيكيةأ بوسيلةخانات س تزويد اليجب 
، فإن التغذية بالزيت البارومترية أو الثقالية، في سخانات الوقود السائل( انطفأت الشعلة 

  ).ة رئيسيسالمة وسيلة تحكميجب أال يتم اعتبارها 

09.D.15 التي لهاالمداخن العالية أو أجهزة الحرق  لجميع الشرر آابحات توفير يجب 
 أو المواد المتوهج الشرر بإفالت قسري أو المداخن القصيرة التي تسمح فتحات تصريف

  .الساخنة

09.D.16 في المباني وعلي السقاالتةحظر استخدام سخانات الوقود الصلبَي .  

09.D.17عام-لسخانات الغازية  ا .  

a .والخراطيم واألنابيب المواسير، آافة ى علالتسرب  اختباريجب إجراء - 
يجب أال  (لالشتعال الصابون أو وسائل اآتشاف أخرى غير قابلة رغوةباستخدام 

 وثبات عدم وجود تسريب الترآيب بعد -) يتم إجراء االختبارات باستخدام اللهب
  . الطبيعي التشغيلعند ضغط

b .فواإلتال العطب من والترآيبات حماية الخراطيم يجب.  

c .للنوع أن المواصفات القياسية لضمان التجهيزات الخراطيم وآافة فحص جبي، 
  أن يكون للخرطوميجب :لسخانل الشرآة المصنعةها ت حددآما والضغط السعة،و

، مقياس) كل بوصة مربعةلرطل  250( آيلو باسكال 1725 أو ضغط تشغيل أدنى
 ) لكل بوصة مربعةرطل1250( آيلو باسكال 86نفجار قدره او أدنى ضغط 

  .اسيمق
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d .م قادرة على تحمل ضغط اختبار قدره و وصالت الخرطآافة أن تكون يجب
، دون حدوث ، اسيمق ) لكل بوصة مربعة رطل 125(  آيلو باسكال860
  ).رطل 400(ام  آيلوجر180ه رواجتياز اختبار للشد قد، تسريب

e .يكانيكية؛ غير  بالسخان بوسائل مبإحكامموصالت الخرطوم توصيل  يجب
وصالت تسمح باإلمساك بطرف  ("ذات أطراف منزلقة"مسموح بموصالت 

 حافظات، أو ) المعدنية للوحدةالتجهيزات باحتكاك مادة الخرطوم مع فقطالخرطوم 
 على على الخرطوم لتوفير زيادة في قوة تثبيت الخرطوم  ربطهايتم إحكام (ةحلقي

  .)الترآيب المعدني

09.D.18 الغاز، يجب أن ب لتغذيةل مرنةند استخدام خطوط ع .از الطبيعيالغ سخانات
  ). قدما25(متار أ8اإلمكان وأال يتعدى طولها  تكون قصيرة قدر

09.D.19البترول المسالخانات غاز س )LP-Gas( 09 القسمنظر ا>  .النقالة.C 
  أيضا

a . قل طول  أال يجب من خالل خرطوم، ي البترول المسالغازبإذا تم إمداد السخان
  ). قدما25( أمتار 8، أو أن يزيد عن ) أقدام10( أمتار3الخرطوم عن 

b .تزويد السخانات بمنظم معتمد على خط اإلمداد، ما بين أسطوانة الوقود يجب 
 تزويد موصالت األسطوانة بصمام تجاوز التدفق للحد من يجب .ووحدة السخان

  . الوقودخط الغاز في حال تصدع سريان

c . وحدة حرارية  50,000علىزيد ي دخل لها  البترول المسالغازمل عسخانات
أن  قبل اختباره يجب إشعاله وبجهاز دليليبريطانية في الساعة يجب تزويدها إما 

ذه الشروط ال تنطبق على ه( . إلكترونيإشعال تشغيل السخان الرئيسي، أو يمكن
بريطانية في الساعة وحدة حرارية  7,500دخل أقل من لهاالسخانات النقالة التي 

 2.5( آيلو جرام 1 تبلغ السعة المائية القصوى لها حاوياتعند استخدامها مع 
  ).رطل

d .وأنابيب، ، ومشعبات، ومنظمات، ووصالت،يجب أال يتم استخدام صمامات 
  .  البترول المسالغازتعمل ب ات التيلسخانل آدعامات هيكلية مواسير الحاويةو

e . ،ملة، يجب وضعها على اكتالمـ الحاوية  المسخنات خالف وحدبالسخانات
 هذا يمنعال  (حاوية غاز بترول مسال أيمن ) قدام أ6( متر 2  ال تقل عنمسافة

 أو بحاوية غاز البترول المسالاستخدام السخانات المصممة خصيصا لالتصال 
مباشرة المنع وصول الحرارة  بحيث ت، بشرط أن تكون مصممة ومرآبةبمسند داعم

  ).الحاويات من السخان إلى يةو اإلشعاعأ

غاز  حاوية أي نحو مباشرة من النوع المشع أو ةفخا توجيه سخانات نيجب أال يتم
   ). قدما20(أمتار  6 في نطاق البترول المسال

f . سواء من النوع (ـ الحاوية  المسخن وحدات منإذا تواجدت وحدة أو أآثر
، فيجب الفصل األرضية من نفس مقسمةغير في منطقة ) ملاكتمل أو غير الماكتالم
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 ال  أية وحدة أخرى بمسافةحاويات أو حاوية آل وحدة عن حاويات أو حاويةبين 
  .) قدما 20( أمتار 6 تقل عن

g . لالستخدام في منطقة غير مقسمة من بالحاوياتعندما يتم توصيل السخانات 
صلة معا ليتم توصيلها  المتللحاويات المائية السعة، فإن إجمالي األرضيةنفس 

سعة () رطل 735(آيلو جراما  335 تزيد عن يجب أالبالسخان أو السخانات، 
 الفصل بين يجب ). رطل300( آيلو جرام 136أسمية لغاز البترول المسال قدرها 

  .على األقل)  قدما20( أمتار 6مثل تلك الوصالت المتشعبة بمسافة 

09.D.20 التشحيم في مناطق الخدمة أو ترآيب تجهيزات ومعدات التسخين.  

a . التي أو الخدمة، التشحيمتجهيزات ومعدات التسخين التي يتم ترآيبها في مناطق 
 أو نقل للسوائل القابلة لالشتعال، يجب ترآيبها بحيث تكون قاعدة بها توزيعال يوجد 

على األقل من األرضية، ) بوصة18( سنتيمتر 46وحدة التسخين على ارتفاع 
  .التلفها من وحمايت

b . التشحيميجب أن تكون تجهيزات ومعدات التسخين التي يتم ترآيبها في مناطق 
بالنسبة  المعتمد، من النوع  بهاالسوائل القابلة لالشتعالتوزيع  يتم  التيأو الخدمة
  .على األقل من األرضية) قدام  أ8(م 2 وأن يتم ترآيبها على ارتفاع للجراجات

09.E من الحريقللوقايةلى ستجابة األواال .  

09.E.01هناك حاجة إليها آما هو عندما تكونالحريق النقالة طفايات  توفير  يجب 
هو  وصيانتها آما الحريق شهرياايات  طفالتفتيش علىيجب . 1-9ل محدد في الجدو

 أو ملصق موجود على طفايةبطاقة على  بمدونات االحتفاظيجب . NFPA10محدد في 
 قام به الذي  السم الشخصواألحرف األولىالتفتيش  تاريخ إجراء يلتسجيجب . الحريق

  .على البطاقة أو الملصق
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TABLE 9-1  

  

09.E.02  المعتمدةطفايات الحريق.  

a . معترف بهفحوصات مختبر  معتمدة من قبلطفايات الحريقتكون يجب أن  
قامت بتسجيلها  التي ةالهيئ  يحدد فئتها وا ملصًقتحمل وأن على المستوى الوطني

  . طفاية الحريق أو تتجاوزهاتفي بهاداء التي  واختبار الحريق ومعايير األوتصنيفها

b . درجة الحريق (التصنيف الحرفيطفايات الحريق على  يدونيجب أن( 
  ).فعالية اإلطفاء النسبية (يرقمالتصنيف الو

c .كلوريدالرابع   عناصر إطفاءيحظر استخدام طفايات الحريق التي تستخدم 
  . أو آلورو بروم الميثانالكربون

d . والتي الُمَبرَشم أو الملحوم الهيكلطفايات الحريق النقالة ذات ُيحظر استخدام ،
 المائي الغاز من النوع أسطوانةطفايات الحريق النقالة ذات   تلقائيا أوالرغوةتولد 

 ضغط غير ُيقذف منها أو يندفع بوضع الطفاية في وضع معكوسالتي يتم تشغيلها 
  .عامل اإلطفاء ليقوم بدفعولد تفاعل آيميائي فيتخاضع للسيطرة 
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09.E.03  يجب أن تكون طفايات الحريق مملوءة وصالحة للعمل بصورة تامة
  . بوضوح ويسهل الوصول إليهامميزةوموضوعة بشكل مناسب و

09.E.04  في مكان  والموظفينالعمالعندما يتم توفير طفايات الحريق النقالة الستخدام 
عند التعيين المبدئي، وسنويا على األقل (العمل، يجب على صاحب العمل تقديم التدريب 

  :على ما يلي) بعد ذلك

a .يةالمرحلة األولب  المرتبطةمخاطرالالمبادئ العامة الستخدام طفاية الحريق و 
   و؛العمال والموظفينلمقاومة الحريق لكل 

b .للعمال والموظفين المناسبة النيران مكافحةات استخدام تجهيزات ومعد 
  . الحريقمكافحة تجهيزات ومعدات الستخدامل الطوارئ اعمأ بخطة المختصين

09.E.05بارزة للعيان واالحتفاظ بها في أماآن  معتمدة توفير بطاطين حريق يجب 
  .آما تسمح بها العمليات المتضمنة الوصول إليها ويسهل

09.E.06  قاومة أية حرائق يكون فيها خطر وشيك من تالمس النار مأال تتم يجب
  . نقل جميع األفراد إلى منطقة آمنة وحماية منطقة الحريق من الدخالءيجب :متفجراتل

09.E.07 النظام الخرطومي وأنبوب الطوارئ نظام تجهيزات ومعدات.  

a . فمن التلحمايتها   أوالتلف ال يصيبها ثأنابيب الطوارئ بحييجب وضع 
  .رعلى الفو التالفة أنابيب الطوارئجب إصالح ي  :طريقة أخرىب

b .الحريق وصيانتهاخرطوم المستخدمة الحتواء الخزاناتيجب تصميم البكرات و  
المعدات التجهيزات و و، والخرطوم،سرعة استخدام صمام الخرطومبحيث تضمن 

ات  تجهيزمع بوضوح واستخدامها الخزاناتجب تحديد البكرات وي .األخرى
  .ومعدات الحريق فقط

c . األرضية فوقيجب وضع مخارج ووصالت الخرطوم على ارتفاع مناسب 
 أنلضمان و العمال والموظفين الوصول إليها، على يسهللتفادي إعاقتها وحتى 
 اللولب ونكون سنت، يجب أن  الحريق دعمتجهيزات عمتالئمة م وصالت الخرطوم

  . بأآمله النظامفي ئةالوصالت المهاي أو يتم توفير قياسية

d . طول ال ذات ل أو المبطنة ي بخراطيم الفينأنابيب الطوارئيجب تزويد أنظمة
 الناتج عن سريان الماء خالل الخرطوم بخفض الضغط عند للفقد االحتكاآييسمح 
بد أن يكون ال ). لكل بوصة مربعة رطل30(آيلو باسكال  210 إلى أقل من الفوهة

كل بوصة  ل رطل30( آيلو باسكال 210 ما بين الفوهة  عندالديناميكيالضغط 
  ).كل بوصة مربعة لرطل125( آيلو باسكال 860و ) مربعة

e . بفوهات إقفال أنابيب الطوارئيجب تزويد خراطيم.  
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09.E.08  م قبل و والخرطأنبوب الطوارئيجب إجراء االختبارات التالية على أنظمة
  :إدخالها الخدمة

a.اختبار بضغط عمود الماء الآتشاف (بار الهيدروستاتيكي  يجب إجراء االخت
لمدة ساعتين على األقل )  بما فيها أنابيب الفناء(األنابيب على  )التسرب في األنابيب

و أ) (كل بوصة مربعة ل رطل200 ( آيلو باسكال 1380عند ضغط ال يقل عن 
الضغط على من أ) كل بوصة مربعة ل رطل50 ( آيلو باسكال 350على األقل 

 آيلو باسكال 1040 أآثر من العادي، عندما يكون الضغط العادي للتشغيل
   و؛)) لكل بوصة مربعةرطل150(

b .في وجود الوصالتعلى الخرطوم يجب إجراء االختبار الهيدروستاتيكي  
كل  ل رطل200( آيلو باسكال 1380 في مكانها، عند ضغط ال يقل عن القارنة

ثانية على األقل، ولكن ليس 15 بهذا الضغط لمدة  االحتفاظيجب) (بوصة مربعة
ألآثر من دقيقة، على أال يحدث أثناء هذه المدة أي تسريب من الخرطوم أو قطع في 

  ).خيوط الغالف

09.E.09 والخرطوم وصيانته الطوارئ نظام أنبوبالتفتيش على .  

a . أثناء إالب،  إلى المستوى المناسدومًابالمياه مملوءة   خزانات اإلمدادجعليجب 
، يجب المحافظة على يةخزانات الضغطالند استخدام ع .إجراء عمليات اإلصالح

  .إجراء عمليات اإلصالح أثناء إالالضغط المناسب في جميع األوقات، 

b . لمصادر ل وصالت األنابيب الرئيسية  الموجودة فيصماماتاليجب إبقاء
إجراء جميع األوقات، فيما عدا أثناء  لإلمداد بالمياه مفتوحة تماما في األتوماتيكية

  .عمليات اإلصالح

c . الخراطيم سنويا على األقل وبعد آل استخدام لضمان  ذاتنظمةاأل تفتيشيجب 
 ، وأنها متاحة لالستخداممواضعها الصحيحة،المعدات في التجهيزات وتواجد آل 

  .وفي حالة صالحة للتشغيل

d . لالستعماللنظام في حالة غير قابلة  النظام أو أي جزء من ااآتشاف أنعند ،
مثل مراقبات  (مماثلة حماية بوسيلة واستبداله إلجراء اإلصالح عليه فصلهيجب 

  .إجراء عمليات اإلصالح إتماملحين ) وطفايات الحريق

e . من على  المصنوعة من القنب والكتانخراطيمأخذ اليجب سنويا على األقل 
الحامل مرة  وإعادتها إلى تلفماديا بحثا عن أي  وتفتيشهما الحامل الموضوعة علية

  . مختلفأسلوب طي باستخدام أخرى

09.E.10 أنبوب الطوارئ   ذو- للنظاملمياه با  لإلمداديجب أن يكون الحد األدنى
في ) جالون100(  مكعبًامترًا 0.38 لتوفير آاٍفالعمال الستخدام ة المتاح-والخرطوم

  .ل دقيقة على األق30الدقيقة لمدة 

09.E.11 أنابيب توجد عندما  أو أنابيب الطوارئ، تتطلب التي إلنشاءات اآافة في
 بأسرع ما يمكن أنابيب الطوارئ رفع، يجب تعديلها التي يتم اإلنشاءات في الطوارئ
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 . من الحريقللوقاية دائما لالستخدام جاهزة تكون بحيث البناء عملية سير أثناء وصيانتها
  .طابق في آل للخرطوم األقل مخرج قياسي واحد يجب أن يكون هناك على

09.E.12 الغير قابلة   األراضي الذين قد يواجهون حرائقللعمال والموظفين بالنسبة
عند (لتدريب األساسي ل سالمة محلية، يجب توفر برامج للسيطرة في المرحلة األولية

خدمة عادة إلطفاء على األساليب المست) التعيين المبدئي، وسنويا على األقل بعد ذلك
 بعملياتوالمخاطر المتصلة الغير قابلة للسيطرة في المرحلة األولية   األراضيحرائق
  . مثل هذه الحرائقمكافحة

09.F األنظمة الثابتة إلخماد الحرائق  

09.F.01 ألنظمة الثابتة إلخماد ل  علىقبولالاختبار إجراء يجب تصميم وترآيب و
  ).NFPA(الوطني للوقاية من الحرائق  االتحاد لشروط طبقًاالحرائق 

09.F.02االتـحـاد  لمقاييس طبقًا وصيانة األنظمة الثابتة إلخماد الحرائق تفتيشجب  ي
جب تسجيل تواريخ ي .لقابلة للتطبيق ا)NFPA( الوطنـي للـوقـايـة مـن الـحـرائـق

 موضع أو في الحاوية، على ُملَصقة على بطاقة الحاوية، والصيانة على التفتيش
  .مرآزي

09.F.03  من اإلصابة وتوماتيكيةأنظمة رشاشات مياه مقاومة للحريق األيجب حماية 
  .بالتلف

09.F.04  على ) بوصة 18( سنتيمتر 46 رأسي قدره خلوصيجب المحافظة على
  . مقاومة للحريقرشاشات مياهوحارفات األقل بين قمة المواد التي يتم تخزينها 

09.F.05  يجب على صاحب للتشغيل غير صالح ةثابتالطفاء اإل ظمةأحد أنإذا أصبح ،
 لحين إعادة سالمتهم لضمان الالزمة واتخاذ االحتياطات العمال والموظفينار طالعمل إخ

  .التشغيلالنظام إلى حالة 

09.F.06  من دخول العمال والموظفين الفعالة لتحذير اإلجراءات الوقائيةيجب توفير 
العمال  وصحة سالمةا على  الجو خطًرعندما يمثلء الثابت  نظام اإلطفاتفريغمناطق 

  . األخطار التي ستستخدم وسائل التشغيل اليدوية في الحماية منها تحديديجب .والموظفين

09.F.07  المناطق ، وفي داخل، عند مدخلتنبيهيه أو تحذيرية  وضع عالماتيجب 
 سالمة خطر على أنهمعروف ترآيز بالتي تحميها أنظمة ثابتة لإلطفاء تستخدم مواد 

  .العمال والموظفينوصحة 

09.F.08 الثابتة الكيميائية الجافة أنظمة اإلطفاء.  

a . أو رغاوىمع أية متوافقة  اإلطفاء الكيميائية الجافة عناصريجب أن تكون 
  . معها يتم استخدامها)أو تبلل(عناصر ترطيب 

b .بعضها  في الترآيبافة المختلفة اإلطفاء الكيميائية الجعناصرخلط يتم  يجب أال 
  . ببعض
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c . يجب إعادة ملء أنظمة اإلطفاء الكيميائية الجافة بالمادة الكيميائية المذآورة على
  . ومتوافقةمساويةأو بمادة االسم لوحة 

09.F.09  الغازيالعنصرأنظمة اإلطفاء الثابتة التي تستخدم .  

a . بدئي وإعادة الملء من النوع  المستخدمة لإلمداد المالعناصريجب أن تكون
الذي يتم  ثاني أآسيد الكربون استخدامب غير مسموح( النظام  معالستخدامل المعتمد

 إلى سائل، حتى )ثاني أآسيد الكربون الجليدي( الجليد الجاف الحصول عليه بتحويل
  ).تتم معالجته إلزالة الزيت والماء الزائد

b . الغازي العنصر إلى مستويات سامة من العمال والموظفينتعريض أال يتم يجب 
  . هذا العنصر الغازيأو المنتجات الناتجة عن تحلل

09.F.10  يجب الرغاوى اإلطفاء الثابتة التي تستخدم المياه ورش أنظمةعند استخدام ،
  .ا عن أماآن العمل وطرق مخارج الطوارئصرف المياه بعيًد مكونيإن 

09.G  الحرائق مكافحةتجهيزات ومعدات  

09.G.01  لقوانين  طبقًا وترآيبها الحرائق مكافحة يجب توفير تجهيزات ومعدات
إدارة السالمة والصحة و، )NFPA( االتحاد الوطني للوقاية من الحرائق ولوائح آل من

  .القابلة للتطبيق) USCG(خفر السواحل األمريكية و، )OSHA(المهنية 

09.G.02  أو العمل عنلمقاومة الحرائق  وسيلة أي معدة أو تعطيليجب أال يتم 
 بالموافقة على هذا بالتحديد المختصةغراض أخرى ما لم تقم السلطة ألاستخدامها 

السلطة الحكومية المختصة  الحكومية، يتضمن هذا  والمرافقبالنسبة للمنشآت(
)GDA((.  

09.G.03  المعدات المحلية التجهيزات و متوافقة مع ةيالخرطوموصالت الإذا لم تكن
  . لهذاالوصالت المهايئة، يجب توفير الحرائق مكافحةل

09.H  العمال والموظفين الحرائق وإنذار اآتشافأنظمة  

09.H.01 العمال  الحرائق وإنذار اآتشاف أنظمة تصميم وترآيب  أن يكونيجب
 إدارة و) NFPA(متطلبات االتحاد الوطني للوقاية من الحرائق ل طبقًا والموظفين

  ).OSHA(المهنية السالمة والصحة 

09.H.02  الحرائق ومكوناتها إلى حالة التشغيل المعتادة اآتشافيجب إعادة أنظمة 
يجب االحتفاظ باألجهزة والمكونات اإلضافية و .بأسرع ما يمكن بعد آل اختبار أو إنذار

  .بكميات آافية إلعادة النظام إلى العمل بسرعة

  

  

  



EM 385-1-1 
2003 شرين الثاني ت  3 

 160

09.H.03  ق في وضع التشغيل، إال أثناء القيام  الحرائاآتشاف أنظمة الحفاظيجب
  .بأعمال الصيانة أو اإلصالح

a . حسبما تقتضي الضرورة الكاشفة واألنظمة الحريقيجب اختبار وضبط آاشفات 
لكاشفات ا :موثوقية التشغيل في ظروف معينة وصالحية التشغيلللمحافظة على 

  .آيبتحتاج إلى الضبط بعد الترال   المصنعالتي تمت معايرتها في

b .والتي تم ترآيبها بعد  الهواء أو هيدروليكيًا بضغط االآتشاف التي تعملأنظمة ،
  .، يجب تزويدها بأنظمة مراقبة1981 يناير 1

c . يتم إجراء الخدمة، واالختبار، والتفتيش ألنظمة االآتشاف عن طريقيجب أن 
  . النظامظيفةووتشغيل ال بعمليات درايةشخص مدرب وعلى 

d .ق التي تحتاج إلى التنظيف من األتربة أو الغبار أو يآاشفات الحر يفيجب تنظ
  .على فترات منتظمة حتى تعمل بصورة آاملة  األخرىالجسيمات

09.H.04  التعرض للتقلبات الجويةق من ي الحراآتشاف وأجهزة أنظمةيجب حماية 
  . الميكانيكي والماديالتلف والصدأو

09.H.05 التوجيه أسالك أو أنابيب ن االعتماد على دوق ييجب دعم آاشفات الحر
  .الخاصة بها

09.H.06  العمال يجب أن يقوم صاحب العمل بوضع نظام إنذار حتى يمكن تنبيه
  . الحريق المحلية بأية حالة طارئةوأقسام مكافحة في الموقع والموظفين

09.H.07 لعيانبارزة ل اإلنذار التي يتم تشغيلها يدويا  إطالقيجب أن تكون أدوات 
  . في حالة صالحة للعملوالمحافظة عليها تفتيشهاويسهل الوصول إليها ويتم 

09.H.08 خالء منطقة العمل أو إل آإشارة إدراآه ويمكن يجب أن يكون اإلنذار مميزًا
  .القيام بأعمال محددة في خطة عمل الطوارئ

a .نذار بغض يدرك العمال والموظفين الموجودين في المنطقة المتأثرة اإل  أنيجب
  . النظر عن الضوضاء المحيطة ومستويات اإلضاءة

b . غير القادرين  العمال والموظفين لتنبيه أولئك تعمل باللمسيمكن استخدام أجهزة
  . بطريقة أخرى  إدراك اإلنذار المسموع أو المرئيعلى

09.H.09لوسائل المفضلة لإلبالغ عن الطوارئ، مثل ل العمال والموظفين توجيهجب  ي
  . أو التليفوناتمنظومات تكبير الصوتصندوق إطالق اإلنذار اليدوي أو 

a . ات  التليفونند عبارزة للعيانيجب وضع آود اإلنذار وتعليمات اإلبالغ بصورة 
  .العمالوعند مداخل 

b . بحيث تكون بارزة للعيان واإلخالءيجب وضع تعليمات اإلبالغ.   
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c .السلكي، يجب  حريق المزودة بنظام إنذار والمرافقعمل في المنشآتلل بالنسبة 
  .اإلنشاء في موقع  إنذار حريق مالئماستخدام جهاز إرسال

09.I  التدريب والمران-منظمات مكافحة الحريق   

09.I.01جب توفير منظمات مكافحة الحريق لضمان الحماية الكافية للحياة  ي
) NFPA( من الحرائقتوصيات االتحاد الوطني للوقاية ب العملجب ي .والممتلكات

  .تحديد نوع وحجم وتدريب منظمات مكافحة الحريقل

09.I.02تؤدي مهمتها  مدربة لضمان وجود فرقة المطافئجب إجراء تدريبات لفرقة  ي
  .يجب االحتفاظ بسجالت تلك التدريبات في المنشأةو بشكل فعال،

09.I.03من وقت ق يحرمقاومة الل األولية اإلسعافات شرح وتدريب علىجب إجراء  ي
المشروع على دراية بتجهيزات ومعدات مكافحة المشارآين في فراد األ لضمان أن آلخر

  . وأنهم قادرين على تشغيلهاالحرائق

09.J دوريات الحرائق  

09.J.01  عند توافر أفراد المراقبة أو الحراسة، يجب أن يقوموا عند توقف العمل
  .تخزين في المباني ومناطق المتكررةبإجراء جوالت 

09.J.02عشرة أشخاص يتم توزيعجب أن يتم توفر أفراد المراقبة أو الحراسة حيث  ي 
 يتم توزيعيجب ترآيب أجهزة االآتشاف عن الدخان حيث و . إلى أربعة أقسامأو أآثر
  .األفراد

09.J.03  مثل  (الحرائقطر اخمفي أية حالة تتعرض فيها مواد قابلة لالحتراق إلى
، يجب تعيين مراقب للبقاء في ) المعادن الساخنة أو اللهب المكشوفعمليات اللحام أو

  . للحرائقالموقع لمدة ساعة على األقل بعد انتهاء  التعرض

09.K البرية المناطقالسيطرة على حرائق   

09.K.01 والمناطق المعرضة للحرائق البرية، سواء المنشآت والمرافق في جميع 
يجب أن تتناول  . الحرائق البرية إدارةطة، يجب وضع خمخططة أو موجهةآانت 

 الموجهة، الحرائق EP 1130-2-540 أآثر في تناولها بتفصيلالخطة، التي تم 
، آما يجب أن تتضمن البنود اآلتية وأن يتم تحديثها إخمادها من الحرائق البرية والوقايةو

  :سنويا

a . في لهاإجما، آما تم "خطة حرق "المحددة للحريق الموجةاإلجراءات EP 
 تحليل مخاطر المحددة" خطة الحرق"، والذي يتطلب أن تتضمن 1130-2-540

 المتوقعةيتضمن مناقشة أنماط الطقس ل في الموقع السالمة عوعقد اجتما، العملية
  .السالمة )مناطق ( ومنطقةالنجاة )طرق (قيوطر

b .؛ الحرائق البرية المميزة ومخاطرأخطارتحليل أسباب الحريق البري و  

c .اإلجراءات المقترحة للتقليل من حدوث الحرائق البرية وتقليل أضرار الحريق؛  
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d . بما (  الحرائق البرية الوقاية من ةعالموضع  والجمهور إعالمإعالن إجراءات
؛ )الحالي  خطر الحريق)أو التقييم(بتقدير الجمهور على معرفة إبقاءفيها إجراءات 

  و

e .الوقايةلمجاورة إلدارة  الوآاالتاتعاون مع آل  الخاصة بمجهودات الالشروط 
  .من الحرائق البرية

f . جدول الخدمة  البرية و المناطق لإلدارة والسيطرة على حرائقداخليتنظيم فريق
  المعدات وإجراءات اإلبالغ؛التجهيزات و ومتطلبات التدريب وباألفراد الخاص

g . مساعدة اتاتفاقيأي بما فيها (قائمة بالوآاالت المتعاونة وإجراءات اإلبالغ 
  ؛)متبادلة مع وآاالت وإدارات اإلطفاء المجاورة

h .واإلمدادات،المعداتالتجهيزات وقائمة بالموارد اإلضافية المتاحة لقوة العمل و ، 
  ؛التموينقد أو ا والمعلومات الخاصة بالتع، والمرافق،والمنشآت

i . والتي لتي يتم إدارتها أو حمايتها  ا)المناطق(المنطقة  حديثة عن )خرائط(خريطة
 الطوافات، ومطارات ، األخرىطرق الوصول و، والطرق،ظهر الحدودُت

   والمخاطر الخاصة ومخاطر الحرائق الخاصة؛، ومصادر المياه،والمطارات

j .قائمة بمصادر المعلومات الخاصة بالطقس؛  

k .العام؛ و باإلخطارإلجراءات الخاصة ا   

l . فيإجمالها آما تم  الهجومئق قبل الحراإخمادخطة EP 1130-2-540.  

09.K.02 طبقًا البرية  المناطقجهة حرائقا وعمليات موفرق إدارة  وتنظيميجب إدارة 
  .NFPA 295متطلبات ل

a .البرية تلقي التدريب الذي يتضمن،  المناطقحرائقإدارة ق ييجب على أفراد فر 
البرية المناطق ساسي لحرائق  والسلوك األحاجز الحريق، سالمةآحد أدنى، 

 ، واإلسعافات األولية، إجراءات االتصاالت،البريةالمناطق وأساليب إخماد حرائق 
ومعدات الوقاية من الواقية معدات التجهيزات وبال واستخدام، وقيود، والعناية

  .مكافحتها والحرائق

b . ستعدةمصالحة و في حالة الحرائق مكافحةيجب االحتفاظ بتجهيزات ومعدات 
  . للعمل

c . ؛ التجهيزات  في حالة صالحة ومستعدة للعملباألتييجب توفير واالحتفاظ
واألحذية السالمة الصلبة،  وخوذات ، والمالبس المقاومة للحرائق، الواقيةوالمعدات

 والقفازات ،الجلدية غير المزودة بقطعة صلب واقية ألصابع القدمين، والنظارات
 NFPAو.1.21-3 لجزء اNFPA 295و مطلوب في المقاومة للحرائق، آما ه

  5نظر أيضا الجزء ا>. 1977
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d . مقاومة عمليات المشارآين في العمال والموظفين بفحصيجب أن يقوم طبيب 
، واإلقرار  الذي يخضع له العمال والموظفين الطبياإلشراف آجزء من الحريق،

  . بهاالمكلفينق ي الحرالوقاية منبكونهم الئقين بدنيا للقيام بواجبات 

e . احتياجات وفًقا لما تقتضيهيجب توفير تجهيزات ومعدات االتصال لألفراد 
   .التنسيق والسيطرة والطوارئ

09.K.03 يجب االلتزام بتوصيات NFPA 295  البرية المناطق في حاالت حرائق
   . هذا الجزءيشتمل عليهاالتي لم يتم 

09.K.04  أو أآثر من أثنين البرية من  المناطققائ حرالوقاية منيجب أن تتكون فرق 
  . المؤهليناألفراد
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   10لقسما

   اللحام والقطع 10.
10.A عـام  

10.A.01 التشغيل على والمشرفين عليهم تدريب القائمين بأعمال اللحام والتقطيع يجب 
 الوقاية من الجهاز التنفسي وحمايةلحام والتقطيع ولمعداتهم والممارسات اآلمنة ل اآلمن
  .حريقال

 االتحاد الصادر عن"اللحاموسالمة عمليات صحة "بالرجوع إلى منشور يوصى > 
  األمريكي للصحة الصناعية 

10.A.02 استبعاد يجب  .امعدات اللحام يومًيتجهيزات و آافة على التفتيش يجب
 قبل التفتيش عليها من الخدمة، واستبدالها أو إصالحها وإعادة التي بها خللالمعدات 
  .ا مرة أخرى إلى الخدمةإعادته

10.A.03 المضغوطةمتطلبات النظم الكهربائية و.  

a . الواردة في المالئمةالمتطلبات ب اسطوانات اللحام واستخداماتها تفييجب أن 
  .المضغوطة النظم ،20القسم 

b .القسم الواردة في المالئمةالمتطلبات ب نظم اللحام والقطع القوسي تفيجب أن ي 
  . الكهربائي،11

10.A.04  والمراقبين والجمهور من األشعة والومضات العمال والموظفينيجب حماية 
  . والخبث الناتج عن عملية اللحامالمنصهرةوالشرر والمعادن 

10.A.05 المعدات األخرى بعيدة عن التجهيزات و والخراطيم وبليجب إبقاء الك
  .اتممرات والساللم والدرجال

10.A.06 خطرة المواد القطعلحام و.  

a. 49يجب االلتزام بـ CFR Part 192) (الفوالذ في خطوطلحامالخاص، ب  
 الغاز تحوي التي الفوالذيةاألنابيب خطوط  أو تسخين قطعند لحام أو ع ،األنابيب
  .الطبيعي

b .بل البدء في لحام أو قطع أو تسخين أي سطح مغطى بطبقة واقية غير معروف ق
  اعتبارجبي .اء اختبار لتحديد قابليتها لالشتعالمدى قابليتها لالشتعال، يجب إجر

 - تم قشطها من الطبقة الواقية -عالية االشتعال عند احتراق قشور  الطبقات الواقية
  .بسرعة شديدة

c.عن المنطقة التي سيتم تسخينها لضمان آافيةجب إبعاد الطبقات الواقية مسافة  ي 
مكن استخدام ي .بالقدر المحسوسأال تكون أية زيادة في حرارة المعدن المغطي 
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التبريد االصطناعي للمعدن المحيط بمنطقة التسخين للحد من المنطقة التي سيتم 
  .تجريدها

d.  يجب مطوقةعند لحام أو قطع أو تسخين الطبقات الواقية السامة في أماآن ،
 4(سم 10  لمسافة الطبقات من تلك بطبقات واقية سامةتجريد آل األسطح المغطاة 

بواسطة  العمال التسخين أو أن تتم وقاية  إجراءعلى األقل من منطقة) وصاتب
  .لهواءبا د للتزوي المتصلة بخطوطآمامات التنفس

e . عند لحام أو قطع أو تسخين الطبقات الواقية السامة في الهواء الطلق، يجب
  .آمامة التنفس باستخدام العمالحماية 

10.A.07 .على ترآيبات  المتعهد التي يقوم بها المقاول أو ئيةاإلنشا عمليات اللحام آافة
 والرآائز، الخ، يجب أن يقوم بها ، والساللم واألشكالالدعائم مثل السقاالت وحساسة

  .عتمدة اللحام المطرق يمارسون معتمدونعمال لحام 

10.A.08 . فتحة  منفذ أو مجوف، ينبغي توفيرهيكلقبل تسخين برميل أو حاوية أو 
  . التسخين إجراء أثناءضغط متزايد ناشئ أيلتفريغ 

10.A.09 باستخدام التسخين  الذين يقومون باللحام أو القطع أو  حماية العمالجبي
 طرق حماية التنفس تفيجب أن ي . المالئمة للمخاطر الحماية الشخصيةتجهيزات

  .5 القسم في القسم بالمتطلبات المالئمة والجلد المطلوبة في هذا البصرو

10.A.10. مع عمليات اللحام والقطع متفقة آافة تجهيزات ومعدات ويجب أن تكون
القياسية   للمواصفات األمريكي القوميالمقاييس والممارسات التي يوصي بها المعهد

)ANSI Z49.1(.  

10.B .ماية التنفسح  

10.B.01 .أو ميكانيكيًاطبيعيًا( عمليات اللحام والقطع والتسخين آافةجب تهوية ي  (
، في الحدود لمعلقة في الجوا للملوثات الخطرث يظل تعرض األفراد للترآيز بحي

  6 القسمنظر ا > .المسموح بها

10.B.02  الواردةعمليات اللحام والقطع والتسخين التي ال تشمل الظروف أو المواد 
 تجهيزات ومعداتها بشكل طبيعي دون تهوية ميكانيكية أو ؤ يمكن إجراالقسمفي هذا 

  .تنفسالوقاية 

10.B.03 .متى تم الداخلية  تهوية العادم التهوية الميكانيكية العامة أو  إماجب توفيري
 نظر الفقرتينأ > .مكان محصورإجراء عمليات اللحام أو القطع أو التسخين في 

10.A.06.d and 10.B.04.b  

10.B.04 ينتج تشمل أو مليات اللحام أو القطع أو التسخين التي ع .مواد ذات أثر سام
نظر ا  >.، يجب إجراءها بما ينفق والفقرات التاليةالمدرجة أسفل المواد عنها أي من
  A.06.d.10أيضا الفقرة 
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   ريليوم والكادميومياألنتيمون والزرنيخ والباريوم والب
  والكروم والكوبالت والنحاس والرصاص والمنجنيز

  موالزئبق والنيكل واألوزون والسيلينيوم والفضة والفاناديو

a.  تهوية  وسائل، يجب استخدامأماآن محصورة هذه المواد في وجودعند 
  .عن طريق تدفق الهواء ووسائل حماية التنفس الشخصية موضعيةميكانيكية 

b.في العمليات التي تتم في األماآن ،  هذه المواد، باستثناء البريليوموجودند ع
 البريليوم في وجودند ع :انيكيةالعادم الداخلية الميك، يجب استخدام تهوية الداخلية

العادم  تهوية  وسائل، يجب استخدامالداخليةالعمليات التي تتم في األماآن 
  .الميكانيكية ووسائل حماية التنفس الشخصية

c. يجب استخدام الخارجية هذه المواد في العمليات التي تتم في األماآن وجودعند ،
  . التنفس الشخصيةحماية وسائل

10.B.05تشمل أو ينتج عنها اللحام أو القطع أو التسخين التي بعمليات القيام  يجب 
  .ما يليوفقًا لمرآبات الفلور أو الزنك 

a . الداخلية الميكانيكية  العادم تهوية وسائل، يجب استخداماألماآن المحصورةفي 
  . حماية التنفس الشخصيةوسائلأو 

b . ترآيز مرآبات الفلور أو الزنك  المفتوحة، يجب أخذ عينات لتحديد األماآنفي
  . حماية التنفس الشخصيةوسائل أو الداخلية العادموتحديد الحاجة إلى تهوية 

10.B.06ند القطع ع .الغازالقطع ب و) بالقوس الكهربائيالقطع( القوسي لقطع ا
 آيميائي،  عامل صهر عامل صهر من مسحوق الحديد أو إماباألآسجين باستخدام

 باستخدام الغاز) ُتحجب فيه مادة اللحام بجو من الغاز الخامل (محمي اليوالقطع القوس
 آافية إلزالة أخرى وسائل أو الداخلية العادمالبالزما، يجب استخدام تهوية بوالقطع 

  .األبخرة الناتجة

10.B.07  األشخاص اآلخرون المعرضون لنفس الجو الذي يتعرض له عمال اللحام
  .الطريقة التي يتم بها حماية عمال اللحام والتقطيعوالتقطيع، يجب حمايتهم بنفس 

10.C لوقاية من الحرائقا  

10.C.01  من  القريبة في المنطقة  مالئمة إطفاء حريق ومعداتتتجهيزايجب توفير
  .عمليات اللحام والقطع

10.C.02 القيام بإجراء عمليات اللحام والقطع مسح المنطقة للتأآد من خلوها  قبليجب 
  :ر التاليةمن المخاط

a .،مواد قريبة قابلة لالشتعال  

b .غازات أو أبخرة أو سوائل أو (نفجار ال امحتملة أجواءو احتمال تولد أ تولد
  ، و)غبار قابل لالشتعال
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c . باألآسجينغني محيطوجود جو أو .  

10.C.03 التي سيتم لحامها أو األجسام .سيطرة على الحرائقلل المراحل المتسلسلة 
  : تسخينها، يجبتقطيعها أو

a .نقلها إلى موقع خال من المواد الخطرة القابلة لالشتعال؛  

b . إذا لم يكن باإلمكان نقل العمل فينبغي نقل آل مصادر خطر الحريق القابلة
على )  قدما35(متر 11مسافة يبعد ( إلى مكان آمن  المجاورةللحرآة في المنطقة

 من لالحتراق المواد واإلنشاءات القابلة أو حماية) األقل من منطقة اللحام أو القطع
  ؛حرارة وشرر وخبث اللحام

c . أو لالحتراقعندما ينبغي إجراء اللحام أو القطع في موقع توجد به مواد قابلة 
 آتابي إذن المكان وإعطاء تفتيش المختصة ة، ينبغي على السلطقابلة لالشتعالمواد 

لمكان بحثا عن أية حرائق آامنة بعد يتم تفقد ا( العمليات هذهقبل البدء في مثل 
  ).االنتهاء من العمل

10.C.04 وقاية الاحتياطات  فيها اللحام أو القطع أو التسخين تكونةعمليب عند القيام 
 نشوب لمنع تعيين أفراد إضافيين للحراسة يجبالمعتادة من الحرائق غير آافية، 

 تجهيزات ومعداتاستخدام  وآيفية توقعةمخاطر الحرائق المب  وإرشادهمالحرائق 
  .مقاومة الحرائق

10.C.05 يجب حماية لالحتراقا ينبغي القيام باللحام أو القطع على أرضية قابلة معند ،
 : واقي مقاوم للحريق أو تغطيتها بالرمال الرطبة أو إبقائها مبللةحائلاألرضية بواسطة 

 لذين يقومون بتشغيل تكون األرضية مبللة أو رطبه، ينبغي حماية األشخاص اعندما
  . محتملةة صدمحدوثمعدات اللحام أو القطع القوسي من و تجهيزات

10.C.06 عمليات اللحام أو  مكان أسفللالحتراق ينبغي وضع حواجز غير قابلة 
  . نفق صاعد أومدخل منجمالحرق التي تتم في 

10.C.07 التي  نابيباألبغي تغطية الفتحات أو الشقوق في الجدران أو األرضيات أو ني
من الموقع، وذلك لمنع انتقال الشرر إلى المناطق )  قدما35(ا متًر11 لمسافةتبعد 

  .المجاورة

10.C.08 الفواصل القيام بعمليات اللحام أو القطع بالقرب من الجدران أو عندما يجب 
 لمنع واقيات، ينبغي توفير لالحتراقأو األسقف أو األسطح المصنوعة من مواد قابلة 

  .تعالاالش

 10.C.09 لحام أو قطع جدار أو حاجز أو سقف أو سطح معدني، ينبغي عندما يجب 
 على الجانب اآلخر نتيجة لالحتراق المواد القابلة حدوث اشتعالاتخاذ االحتياطات لمنع 

  .اإلشعاع أو التوصيل الحراري
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10.C.10 ال ينبغي لحام أو قطع حاجز أو جدر أو سقف أو سطح معدني ذات غطاء 
 أو على جدران أو حواجز مصممة على شكل ألواح ذات طبقة بينية قابلة لالحتراققابل 

  .لالشتعال

10.C.11 قبل لحام أو قطع البراميل أو الخزانات أو  تنظيف الحاويات تمامًابغيني 
وفقا لالئحة ،   التي قد حوت مواد خطرةالمعداتالتجهيزات و األخرى والحاويات

 تنظيف وتأمين الخزانات ، و)NFPA 327( ة من الحرائقتحاد الوطني للوقاياال
 والئحة المعهد القومي األمريكي للمواصفات القياسيةالئحة  الصغيرة، ووالحاويات
السالمة الموصى بها مارسات  م،)ANSI/AWS F4.1 (األمريكية اللحام جمعية

  .مواد خطرةاحتوت على  التي الحاويات وقطع اللحاملإلعداد 

10.C.12 لحام أو قطع لأخرى   الساخن أو أية عملياتالدق علىعمليات   أن تتمبيج
 قابل لالشتعال، بواسطة أشخاص مؤهلين إلجراء سائلنابيب نقل أو توزيع غاز أو أ خط

  .طفق المختصة الساخن وبتصريح من السلطات الدق على

10.C.13 ستعمال  للمياه ينبغي ارشاش عندما يتم اللحام أو القطع بالقرب من رأس
  .قطعة قماش مبللة لتغطية الرأس أثناء العملية وإزالتها عند االنتهاء من اللحام أو القطع

10.C.14 عند إجراء اللحام أو القطع في مناطق تتم حمايتها بواسطة نظم اآتشاف 
  .عن غير قصدوإخماد الحرائق، ينبغي اتخاذ االحتياطات لتجنب إطالق هذه النظم 

10.D والوقوديناألآسجخليط من   باستخدامللحام والقطعا   

10.D.01 معدات اللحام والقطع التي تعمل بخليط من تجهيزات و أن تكون يجب
  .األآسجين والوقود مسجلة بواسطة أحد معامل االختبار الوطنية المعترف بها

10.D.02 أسطوانات وأجهزة األآسجين.  

a .زيوت والشحم والمواد يجب إبقاء أسطوانات وأجهزة األآسجين نظيفة من ال
األخرى القابلة لالشتعال أو االنفجار، وال ينبغي التعامل معها بأيدي أو قفازات 

  .الزيوتب ملوثة

b .أي غاز آخرمعدل اال ينبغي استخدام أسطوانات وأجهزة األآسجين بالتب .  

10.D.03 الخرطوم.  

a .آسجينيجب إن يتم التمييز بسهولة بين خرطوم غاز الوقود وخرطوم األ.  

b . يجب أال يتم استخدام خراطيم األآسجين وخراطيم غاز الوقود بدال من بعضها
 من أنواع  واحدالبعض؛ وال ينبغي استخدام خرطوم واحد لمرور أآثر من نوع

  .الغازات

c . يحظر استخدام الوصالت القارنة للخراطيم من النوع الذي يمكن تحريره أو
  .دورانيةفصله دون حرآة 
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d .راطيم التي تعرضت لومض خلفي أو التي يبدو عليها اإلهالك أو التلف الخ
الشديد ينبغي أن يتم اختبارها بتعريضها لضعف الضغط الطبيعي الذي تتعرض له، 

 للبوصة رطل 300( آيلو باسكال 2100على أال يقل في أي حال من األحوال عن 
  .لتي تكون حالتها محل شك استخدام الخراطيم التالفة أو اويجب أال يتم؛ )المربعة

e . بشريطالوقودغاز  األآسجين وخرطومعندما يتم ربط أجزاء متوازية من  ،
 12 بوصات من آل 4( سم 30 سم من آل 10 تغطية مسافة تزيد عن يجب أال تتم

  .بالشرائط) بوصة

f .الغازينبغي تهوية الصناديق المستخدمة لتخزين خراطيم .  

g .بحيث تتحمل لصقها بإحكام طريقة أخرى بيم أو ينبغي ربط وصالت الخراط
، ولكن بما ال يقل أثناء الخدمةضعف الضغط الذي تتعرض له في الحالة الطبيعية 

  . تسرب حدوث، دون) للبوصة المربعةرطل 300( آيلو باسكال 2100عن 

10.D.04 المشاعل.  

a . من  عمل بحثا عن تسريبوردية عند بداية آل المشاعل التفتيش علىيجب 
 ينبغي استخدام ال :يةطرفالوصالت ال وللخرطومالوصالت القارنة صمامات الغلق و

  . المعيبةالمشاعل

b . للمرة األولى آل المشعل قبل إشعال ٍآل على حدة الخراطيم تنظيفيتم يجب أن 
 أو بالقرب من مصادر أماآن محصورة الخراطيم في تنظيف ينبغي ال :يوم

  .اإلشعال

c . مناسب  تنظيفلمشاعل المسدودة بسلك أو مثقابل يةطرفالفتحات اليجب تنظيف 
  . أخرى مصممة لهذا الغرضوسائلأو 

d .وليس المعتمدة األخرى الوسائل بقداحات االحتكاك أو المشاعلجب إشعال ي ،
  . أخرى ساخنةقطعة شغلبواسطة الثقاب أو من 

10.D.05 عمل توقف العند ومصدر الغاز المشعل اتيجب إغالق صمام.  

 10.D.06توقف العملعند األماآن المحصورة والخرطوم من المشعلجب إزالة ي .  

10.D.07 تجهيزات ومعدات الوقاية.  

a .غاز ب اللحام والقطع وأنظمة اللحام والقطع بخليط األآسجين والوقود أنظمة
 البد أن المشعل، والتي تستخدم األسطوانة والخرطوم و األخرىالوقود واألآسجين

 . والمنظمالمشعل بين ، آل خرطومفي ، بها صمام غير مرجع عاآس للسريانيكون
  .)، مقبولةالمشعلالصمامات غير المرجعة والعاآسة للسريان، والمتكاملة مع ( 

b. 51(االتحاد الوطني للوقاية من الحرائق  يجب تطبيق شروطNFPA (  عند
  . األآسجين بعضها ببعض-ل نظم غاز الوقوديوصت
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10.D.08 مكن توصيل مجموعات متعددة من خراطيم األوآسي أسيتلين بمنظم واحد ي
متفقة  تجاريا ةمتوفر وصلةلمجموعة واحدة من خزانات األوآسي أسيتلين فقط بترآيب 

 ومسجلة بواسطة أحد معامل االختبار )CGA(رابطة الغاز المضغوط  مقاييس مع
مخرج من المنظم ويكون به جب ترآيب الوصلة على جانب الي .الوطنية المعترف بها

  .صمام غلق مبيت وصمام غير مرجع عاآس للسريان على آل فرع

10.D.09  آيلو 100 يزيد عن بتدفق ماال ينبغي ضبط منظمات األسيتلين بما يسمح 
  .)مقاس على البوصة المربعة ضغط رطل 15(باسكال 

10.E اللحام والقطع القوسي  

10.E.01 لقانون الوطني ل وفقًا الكهربائي اللحام ازجه ترآيب وصيانة وتشغيل يجب
  .)NEC(للكهرباء

10.E.02 ماسكات قضبان اللحام اليدوية.  

a .المصممة خصيصا من أجل اللحام ُتستخَدم ماسكات قضبان اللحام اليدوية 
قضبان  تتطلبه مطلوب أقصى تيار ذات القدرة التي تتحمل بأمانوالقطع القوسي، 

  .اللحام

b . آل أجزاء الماسك التي يسري فيها التيار، والتي يمسكها عامل يجب أن تكون
مر ت فولتيةاللحام أو القطع، والفكين الخارجيين للماسك معزولة تماما ضد أقصى 

  .إلى األرض

10.E.03 الكبالت والوصالت.  

a . أقصى متطلبات يبغي أن تكون الكبالت معزولة تماما ومرنة وقادرة على تحمل
  .تكون في حالة جيدة و لسير العمل،تيار

b .في ها  تم إصالحمادة عازلة أو جدائل التي لها استخدام الكبالت  عدميجب 
  . أقدام من الماسك10نطاق 

c .أو جدل أطوال من الكبل معا، ينبغي لتوصيل تكون هناك ضرورة عندما 
ندما ع.  معزولة ذات قدرة مساوية لقدرة ذلك الكبل على األقلوصالتاستخدام 

 معا للحصول على توصيل بإحكام الكبل، ينبغي ربطها بُعرىر الوصالت تتأث
  . تامًاًالعزالُعرى  من ةألجزاء المعدنية المكشوفا، وينبغي عزل مالئمآهربائي 

10.E.04  هياآل آالت اللحام والقطع القوس، إما بواسطة سلك ثالث في تأريضينبغي 
  . تم تأريضه عند مصدر التيارالكبل الذي يتصل بموصل الدائرة أو بسلك منفصل

10.E.05 ماآينة هيكل يتم االتصال بين أي من طرفي مولد تيار اللحام ويجب أال 
  .اللحام
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10.E.06 غازات أو سوائل  على استخدام خطوط األنابيب التي تحتوييجب أال يتم 
 رجوع آدائرةتوصيل التي تحمل موصالت آهربائية، ال مواسيرقابلة لالشتعال أو 

  .يأرض

10.E.07  مع غير  اللحام التي يتم استخدامها بأدواتينبغي تأريض الدوائر الخاصة
  . اللحاموسائل

10.E.08 اللحام بالقرب من آبالت اإلمداد ب  الخاصةمداداإل وضع آبالت يجب أال يتم
  .خرىعالية الجهد األبالطاقة أو أسالك 

10.E.09 األجزاء المعدنية التي بلحام  الموصالت تيار بأن تتصل السماح يجب أال يتم
  .تدعم السقاالت المعلقة

10.E.10  أو بالقرب على  قطع الدائرة الكهربائية تحويلتجهيزات ومعداتيجب توفير 
  .من آلة اللحام، وذلك إليقافها عن العمل

10.E.11  غير مراقبةالموصالت عندما تكون التجهيزات والمعداتينبغي إيقاف .  

10.E.12أو لالحتراق غير قابلة بحواجزيات اللحام والقطع القوسي  عملحجبجب  ي 
لقوس ل والزائرين اآلخرين من األشعة المباشرة العمال والموظفينمقاومة للهب لحماية 

  .الكهربائي

10.E.13  اللحام الملفوف قبل استخدامهآبليجب فرد .  

10.F للحام الغازي بالقوس المعدنيا  

 10.F.01مترا 61 على بعد التي تحتوي على آلوربات جب اإلبقاء على المذيي  )
يجب تجفيف األسطح  . القوس المكشوفحجبها عن، على األقل، ما لم تتم )دم ق200

  . قبل السماح بلحام تلك األسطحالتي تحتوي على آلورالمذيبات بالتي تم معاملتها 

10.F.02قوس،  لحمايتهم من الحاجز يوجدألشخاص المتواجدون في المنطقة وال  ا
ند تعرض عامالن أو أآثر ألقواس لحام ع .ترشيح عدسات بواسطةيجب حمايتهم 

ات الوقاية  أسفل خوذترشيح ذات عدسات  واقيةبعضهم البعض، يجب ارتداء نظارات
 لحماية عمال اللحام من الومضات والطاقة واقيات يدويةينبغي استخدام  :من اللحام
  .الواقيلة عند رفع الخوذة أو إزاإما  اإلشعاعية

10.F.03مال اللحام واألشخاص اآلخرين المعرضين لإلشعاع يجب حمايتهم بحيث  ع
ألشعة فوق ا  بواسطةرىأخضرار أ حروق وليحول ذلك دون حدوثتتم تغطية الجلد 

 خالية من أي وواقيات اليد المستخدمة عند اللحاميجب أن تكون الخوذات . البنفسجية
  .بصورة آبيرة ةعاآسسطح أو أ أو فتحات، ثقوب

10.F.04الذي ال الفوالذ بواسطة القوس المعدني على  الغازيند إجراء اللحام ع 
 حماية األفراد ضد الترآيز الخطير ألوآسيد النيتروجين بواسطة نظام تهوية يجبيصدأ، 

  .الكمامات ذات خط التزويد بالهواءأو عن طريق تدفق الهواء  موضعيميكانيكي 
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  11القسم 

  هرباءالك. 11
11.Aعام   

11.A.01 والتأهيل  االعتماد  

a . أحد أقرها األسالك والمعدات الكهربائية من أحد األنواع التي آافةيجب أن تكون 
 الوطنية المعترف بها بالنسبة للتطبيق المحدد الذي تستخدم له هذه الفحوصاتمعامل 
  .المعدات

b . كل من القانون ل ابلة للتطبيق الق مع اللوائحالعمل الكهربائييجب أن يتوافق آل
وخفر ) NEC(والقانون الوطني للكهرباء ) NESC(الوطني للسالمة الكهربائية 

  ).USCG(السواحل األمريكية 

c . يمكن التحقق-أوراق اعتماد لديهم مؤهلينيجب أداء آل العمل بواسطة أفراد  
  .المطبق بمتطلبات القانون  وعلى دراية-منها

11.A.02العزل  .  

a. قبل بدء العمل، يجب أن يتحقق الشخص المسئول، عن طريق االستفسار أو 
 أو عن طريق األدوات، مما إذا آان أي جزء من دائرة القدرة ،المالحظة المباشرة

بطريقة قد تؤدي إلى أن يلمسه  وضوعًا م- سواء أآان مكشوفا أو مخفيا-الكهربائية
  . ، عند أداء العملربائيًا أو آهشخص أو أية أداة أو أي جهاز ماديًاأي 

b . متى أمكن، يجب فصل التيار عن المعدات والدوائر الكهربائية التي سيتم العمل
عليها، وذلك قبل بدء العمل مع حماية األفراد من خالل إجراءات الخلوص 

 عمل بالمحرآات الكهربائية،ت آلةآل  على إيجابية يجب توفير وسيلة .والتأريض
 التي اآلالتصالحات أو ضبط اإلح التحكم أو األجهزة أثناء إجراء إليقاف عمل مفاتي

  . تتحكم بها

c . األجزاء المكهربة من األسالك أو المعدات لحماية آافة األشخاص وقايةيجب 
  .  من الضررواألجسام

d . غير االقترابيجب حماية صفوف المحوالت والمعدات عالية الفولتية من 
مداخل التي ال تخضع للمالحظة المستمرة مغلقة؛ آما المصرح به؛ ويجب إبقاء ال

تحذر  - عند المداخل-يجب تأريض السياجات المعدنية؛ ويجب أيضا وضع عالمات 
  .من الفولتية العالية وتمنع الدخول غير المصرح به

e . لخارج أو توفر نحو ا المكان المطوق أو أبواب حرآة مخارجيجب أن تكون
  .ةخلوص من المعدات المرآب

11.A.03األسالك المرنة .  

a .المستخدمة في مواقع اإلنشاء أو  المرنةيجب أن تحتوي مجموعات األسالك 
 على عدد من الموصالت المطلوبة للخدمة باإلضافة إلى سلك الرطبة األماآن
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 الستخداملويجب أن تكون هذه األسالك من النوع الذي يصلح  :المعداتلتأريض 
، وذلك آما هو محدد في القانون الوطني اق اإلضافيالشاق أو االستخدام الش

  ). NEC(للكهرباء 

b . يجب حماية األسالك الكهربائية واألسالك المرنة التي تمر خالل مناطق العمل
 الذي يشمل الضرر الناجم عن السير باألقدام والمرآبات والزوايا الحادة(من الضرر 
لمرنة التي تمر خالل الفتحات ؛ آما يجب حماية األسالك والكبالت ا)والضغط
  .ترآيبات أو وصالتبواسطة 

c . يجب استخدام األسالك المرنة فقط في األطوال المستمرة التي ال تتضمن وصالت
 أو األسالك 12 رقم - المرنة �  أو نقاط تفرع، باستثناء أسالك الخدمة الشاقةتراآب

 والتي يمكن استخدامها )ليدمعالجة للتص (األآبر المزودة بوصالت مقولبة أو مفلكنة
لكبل ا يالئم بعمل هذه الوصالت التراآبية، وآان العزل مؤهلفي حالة قيام آهربائي 

  . الذي يتم وصله، وآانت وصالت األسالك ملحومة

d .أو ، بالزيتالمبللة أو ،ةمميجب عدم استخدام األسالك أو الكبالت الكهربائية المر 
  . أو البالية،الممزقة

e. من ، أو تتدلى ال يتم تثبيت أسالك أو آبالت االمتداد باستخدام الدبابيسيجب أ
  .رسلك عٍايتم تعليقها بواسطة  أو ،مساميرال

11.A.04 آهربائي، الموصلة بمصدر عند ضرورة العمل على الخطوط أو المعدات 
ن  الواقية األخرى أو أدوات الخط الساخالتجهيزاتيجب استخدام القفازات المطاطية أو 

 المعهد القومي األمريكي للمواصفات بالتدابير االحتياطية الموضوعة من ِقَبل تفيالتي 
انظر  > ).ASTM(ومقاييس الجمعية األمريكية لالختبار والمواد ) ANSI(القياسية 

  G.05القسم 

11.A.05 يزيد جهدها عن آهربائي الموصلة بمصدرجزاء األ عند ضرورة العمل على 
 ,NFPA 70 Eوفًقا لـ المخاطر /األخطارسوف يتم إجراء تحليل  فولت لألرضي، 50

Part II, Appendix D.  

11.A.06 لـ  وفًقايجب إجراء تحليل لمخاطر وميض القوس الكهربائيNEC (NFPA 
70E, Part II, Chapter2-1) لتحديد حد الحماية من مخاطر الوميض قبل أن يقترب 

 من دائرة آهربائية لم يتم وضعه في أي شخص من موصل آهربائي أو جزء مكشوف
  .  عمل آمنة آهربائًياظروف

11.A.07 فولت فأقل، يجب أن يكون حد الحماية 600 بالنسبة لألنظمة التي يبلغ جهدها 
 من 0.1 ( دورات لست أوقات اإلخالء ناتج وذلك اعتماًدا على  قدم4 من الوميض هو

 أو أي قدر ال يتجاوز  آيلو أمبير،50ي يبلغ وتيار الخلل غير المنتظم المتاح الذ) الثانية
   آيلو أمبير 300ات دور

  بخالفغير المنتظمةوبالنسبة ألوقات اإلخالء وتيارات الخلل  ). أمبير ثانية5000(
، أو التي تخضع لإلشراف الهندسي، يجب السماح بحساب حد آيلو أمبير 300 دورات

  . لعامة التالية وفًقا للمعادلة ابالتعاقبالحماية من الوميض 
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  سوف يتعين آتابة المعادلة في وقت الحق

[ ] 2/153 tMVADc ××=  

 أو

[ ] 2/153 tMVADc ××=  

  :حيث
  

MVAbf = MVA المتاح عند النقطة المتضمنةغير المنتظم للخلل     

     

MVA =  معدلMVAبالنسبة للمحوالت ذات معدالت  . للمحولMVA 0.75 أقل من 
MVA اضرب معدل ،MVA 1.25 الخاص بالمحول في.  

t = الزمن أو فترة تعرض القوس بالثانية  

 11.A.08 التاليةالحاالتيجب تعيين شخصين على األقل للعمل مًعا في :  
  

a .العمل على خطوط علوية متصلة بمصدر آهربائي  
b .مكتظةوحدات توليد قدرة تكون فيها األسالك /العمل في محطات فرعية  
c . بعيدة أو معزولةالعمل في مواقع  
d .العمل أثناء الليل أو في طقس قاٍس  
e .العمل الذي يتضمن اإلمساك باألجهزة أو الموصالت المتصلة بمصدر آهربائي .  

التي يكون فيها االقتراب ) أو الحاالت(يجب تدريب شخص للتعرف على المواقف 
.  غير آمنةئيةأعمال آهربا إجراء أو التي يتم فيها من الموصالت المكهربة خطرًا

ويجب تفويض هذا الشخص لمراقبة تحرآات اآلخرين الذين يؤدون العمل بحيث 
 بأعمال قاموايمكنه تحذيرهم إذا ما اقتربوا بشكٍل خطير للموصالت المكهربة أو إذا 

  .دث حاويمكن لهذا الشخص تقديم المساعدة في حالة وقوع .أخرى غير آمنة
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11.A.9المقابس صناديق و الكهربائية المفاتيحصناديق  يجب وضع عالمات على 

 المؤقتة لإلشارة إلى القدرة المحيطة بالمعدات وخطوط الهياآلوالخزانات المعدنية و
  .فولتية للتشغيلدرجة أقصى 

  
11.A.10 والتي توفر مساحة ذات بناء متين مصاطب عازلة أو حصائر يجب وضع 

 على أجزاء مكهربة مكشوفة، التي تحتويهياآل المعدات يات وجيدة للسير على األرض
 عند هذه األجزاء إال في القريبةمس المشغل أو األشخاص العاملون في المنطقة ل يلكي ال

  . أو األرضيات المعزولةالمصاطبالوقوف على الحصيرة أو 
  

11.A.11 مناسبة أو وسائل أخرى لضمان أنه لن يتم استخدام مساحة حواجز يجب توفير 
صة بالمعدات الكهربائية آطريق مرور عندما تصبح األجزاء المتصلة العمل الخا

  .بالمصدر الكهربائي في المعدات الكهربائية مكشوفًة
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11.A.12 أحد الطرفين متصل بالمصدر الكهربائي أو و المصاهر عند ترآيب أو إزالة
  .آليهما، يجب استخدام أدوات خاصة معزولة للفولتية

  
11.A.13الوصل ومقابس  قابسات.  

  
a.  قابل يجب إبقاء القابسات والمقابس بعيًدا عن المياه إال إذا آانت من نوع معتمد

  .)أو العمل مغموًرا(للغمر 
  
b . يجب ترآيب قابسات الوصل المراد استخدامها في مناطق العمل بحيث تتحمل

لوالب االستخدام الشاق، آما ينبغي تزويدها بمقبض حبلي لمنع الشد والضغط على 
  . الطرفيةالقمط

  
c . يجب تطويق قابسات الوصل والموصالت األخرى التي تزود المعدات بأآثر من

  . األقواسحصر فولت أو تصميمها بشكل آخر، بحيث يمكن 300
  
d . االتحاد الوطني لمصنعي التجهيزات الكهربائية ب قياسي خاص تشكيلعند وجود

(NEMA)ردد أو نوع معين من التيار، يجب  لفولتية أو أمبيرية معينة أو ت بالنسبة
 االتحاد الوطني لمصنعي التجهيزات - استخدام قابسات ومقابس

  . القياسية- (NEMA)الكهربائية
  

11.A.14المصابيح اليدوية المحمولة   
  

a. أو نوع آخر معتمد ترآيب مشكليجب أن تكون المصابيح اليدوية المحمولة من 
  .لهذا الغرض

  
b .وامل المصابيح ذات الغالف المعدني والمبطنة ببطانة يجب عدم استخدام ح

  . ورقية
  
c.  يتم ربطة بحامل اللمبة علىيجب تزويد المصابيح اليدوية بمقبض وواٍق قوي 

  .المصباح أو المقبض
  

11.A.15 يجب إيقاف عمل المعدات أو الدوائر الكهربائية التي تم فصل التيار الكهربائي 
 آافة النقاط التي يمكن خاللها توصيل هذه المعدات عندها  عليبطاقاتعنها، ويجب وضع 

انظر القسم  > . أحد إجراءات الخلوص اآلمنوضعويجب  :أو الدوائر بمصدر آهربائي
12  

  
11.B الكهربائيةمفاتيح ال التيار وفصل التيار وزيادة من الحماية  

  
11.B.01يجب حماية آافة الدوائر الكهربائية من الِحمل الزائد .  

a . التيار على سعة نقل التيار للموصالت المتوفرة زيادة من الحماية تستنديجب أن 
  .المستخدموِحمل القدرة 



EM 385-1-1 
2003 شرين الثاني ت  3 

 177

b . بشكٍل دائممؤرض تيار الزائد في أي موصل ذات أي أداةيجب أال يتم وضع ، 
 التيار الزائد بفتح آافة موصالت الدائرة الكهربائية بشكل  قيام جهازفيما عدا عند
 من القانون الوطني 430لقسم ل وفقًالجهاز ل  هناك حاجةكونت عندماو متزامن أ
  . الِحمل الزائد للمحرآات فرطية منحمافيما يتعلق بال) NEC(للكهرباء 

c . آما يجب سهًال الزائد  التيارحمل من الحماية وسائليجب أن يكون الوصول إلى ،
 توضع وأالف المادي،  واضح، وغير معرضة للتلملصق  الوسائلهذهعلى كون يأن 

 بشكل يعمل أن يتم وضعها وحمايتها االشتعال، وقابلة مواد تحتوي علىفي منطقة 
إلصابة نتيجًة لتقوس األجزاء أو ل - عند تشغيلها-العمال والموظفينعلى عدم تعرض 
  .الحرآة المفاجئة لها

d . فصل (يجب أن تشير مفاتيح قطع الدائرة بوضوح ما إذا آانت في وضع الفتح
  ).اتصالها بالتيار الكهربائي(أم في وضع اإلغالق ) التيار الكهربائي عنها

e . التيار زيادة من الحماية وسائل التي تحتوي على المناطق المطوقةيجب تزويد 
  .بأبواب محكمة اإلغالق يمكن إغالقها بأقفال

11.B.02فصل التيار   

a . تتم إصابة األشخاص عند  بحيث ال وقايتهايجب وضع وسائل فصل التيار أو
  .تشغيل وسيلة فصل التيار

b . لفة ُعلب فصل التيار بالسطح تثبيًتا محكًما وتزويدها بأغهياآليجب تثبيت.  

11.B.03 الكهربائيةمفاتيح ال.   

a . يسهل الوصول إليه ويتم تشغيله يدوًيا إلى آل يآهربائ مفتاح أن يتم توفيريجب 
  .أو إمداد جديدة دائرة خدمة

b. تيالو من الخارج ه تشغيلالذي يمكن من النوع الكهربائيةمفاتيح ال يجب أن تكون 
 لتقليل ا لالستخدام المطلوب ويتم ترآيبهسجلم) محيط خارجي(صندوق  في ُتوَضع

  .خطر التشغيل غير المقصود

11.B.04اآللية أو ة ومفاتيح قطع الدائرالمصاهر، وكهربائية،مفاتيح ال ال يجب تمييز 
الدوائر أو المعدات الكهربائية بسريع التعريف ال عليها أو ترتيبها من أجل ملصقاتوضع 

 لإلشارة إلى ُعلبة المفاتيح التي تتغذى منها  على المقابسملصقاتيجب وضع  .التي تمدها
  .الدائرة الكهربائية وآذلك رقم الدائرة وما إذا آانت دائرًة مخصصًة أم ال

11.B.05 المصهر ولوحات ة أو مفاتيح قطع الدائرالكهربائيةمفاتيح ال يجب وضع 
 أو هيكل، داخل الرطبة األماآن في الخالء أو في الموضوعةومفاتيح تحكم المحرآات، 

  .للعوامل الجوية مقاومةخزانة 
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 11.Cالتأريض   

11.C.01 يجب تأريض آافة الدوائر الكهربائية وفًقا لما ينص عليه القانون الوطني 
، إال إذا تم تحديد غير (NESC) والقانون الوطني للسالمة الكهربائية (NEC)للكهرباء 

  .المرجعذلك في هذا 

a . لمعدات مثل لتلك ا - للتيار الكهربائيالحاملةغير  -جزاء المعدنية تأريض األيجب
، وماآينات اللحام  )NEC 250- 34بواسطة إن لم يتم استثناء ذلك ( المولدات

 ،محركال مفاتيح تحكم صناديق والكهربائية،مفاتيح ال و،لكهرباءالقوسية التي تعمل با
 والقضبان واإلطارات، ، وخزائن التوزيع)علب لوحة المصاهر(المصاهر وُعلب 
 التي تعمل الروافع، ومحرآات نقلة للتيار الكهربائي المستخدمة في الحاملغير ال

مصاعد غير الكهربائية التي  المعدنية للواإلطارات ، والمصاعد الكهربائية،بالكهرباء
 المحاوييتم توصيل موصالت آهربائية بها، والمعدات الكهربائية األخرى و

   2-11استبعد الجدول . المعدات الكهربائيةحولالمعدنية 

b . آما المحمولة المولدات إطار من الضروري تأريض  ليس:المحمولةالمولدات ،
ض لنظام يستمد طاقته من المولد يرتأ) الكترود(قطب آ استخدامهح وسمغير م أنه

  : التاليةبموجب الشروط

 المعدات المثبتة على المولد أو المعدات المتصلة باألسالك سوىد المولد َوَزُيال  )1(
  والقابسات من خالل المقابس المثبتة على المولد، أو آليهما، و

عدات وأطراف  للتيار الكهربائي من المالحاملة ربط األجزاء المعدنية غير )2(
  .  المولدإطارموصالت تأريض المعدات الخاصة بالمقابس ب

c .آإلكترود  يعمل بحيث المرآبة هيكل تهيئةيجب  :المولدات المثبتة على المرآبات
  :التاليةبموجب الشروط  لنظام يستمد طاقته من مولد موجود على المرآبة مؤرض

  ال يتم ربط هيكل المولد بهيكل المرآبة، و) 1(

 المعدات الموجودة على المرآبة أو المعدات المتصلة بأسالك سوىال يزود المولد ) 2(
وقابسات من خالل المقابس المثبتة على المرآبة، أو آٍل من المعدات الموجودة على 

المرآبة والمعدات المتصلة بأسالك وقابسات من خالل المقابس المثبتة على المرآبة أو 
  على المولد، و

لمعدات وأطراف ل للتيار الكهربائي الحاملةط األجزاء المعدنية غير يتم رب) 3(
  موصالت تأريض المعدات الخاصة بالمقابس بهيكل المولد، و

  .  بهذه المادة المذآورة األخرىالتدابير االحتياطيةيتوافق النظام مع آافة ) 4(

d . الوطني  من القانون250.26يتعين ربط النظام، المطلوب ربطه وفًقا للمادة 
 طاقته يستمد نظام أحد مكونات، بهيكل المولد حيث يكون المولد (NEC)للكهرباء 

  . الكهربائية من مصدر منفصل

e . يجب تأريض األدوات والمعدات الكهربائية المتنقلة أو نصف المتنقلة بواسطة
 ومقبس اتصال مستقطب محددض يأرتسلك موصل متعدد يشتمل على موصل 

  .متعدد التوصيالت
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f .الموجودة (األضواء الغامرة مصابيح يجب تأريض المعدات نصف المتنقلة و
ض واقي يرتأ سلكينبغي توفير  :العملبموقع  المصابيح الموجودةو) خارج المنشأة

  .أثناء التنقل، إال إذا تم فصل التيار الكهربائي عن دوائر اإلمداد

g .في حاجة  يماثلة ليستأو  ، األدوات المحمية بواسطة نظام عزل مزدوج معتمد
يجب تمييز األدوات المعزولة عزًال مزدوًجا بشكٍل واضح، آما يجب  :تأريضإلى 

 على المستوى  المعترف بهاالفحوصاتأن تكون من األنواع التي يقرها أحد معامل 
  .يالوطن

11.C.02إلكترودات التأريض القضبية واألنبوبية .  

a .غير موصل طالءة أو األنبوبية خالية من يجب أن تكون اإللكترودات القضيبي 
  .  تحت مستويات رطوبة دائمةوضعهاإن أمكن، يجب ، وللكهرباء

b . 8( م 2.4أطوال متصلةبيجب أن تكون إلكترودات التأريض القضبية واألنبوبية 
، يجب دفع المستوى األدنىعند الوصول إلى  :ويجب دفعها للعمق الكامل) أقدام

، أو يجب دفنه في حفرة الرأسي من المستوى درجة 45 تتجاوز اإللكترود بزاوية ال
  ). قدم(2.5 م0.75ال يقل عمقها عن

c .أوم أو أقل، يجب 25 الذي ال يتسم بدرجة مقاومة لألرض تبلغ مستقلاإللكترود ال 
ر ت م1.8إلكترود واحد إضافي يبعد عن اإللكترود األول بمسافة ال تقل عن به تعزيز

  ). أقدام6(

d .على الفوالذجب أن يصل قطر اإللكترودات القضبية المصنوعة من الحديد أو ي 
 لها، المماثلة؛ أما اإللكترودات غير الحديدية، أو ) بوصة5/8( سم 1.6األقل إلى 

  الوطنية المعترف بهاالفحوصاتفيجب أن تكون من األنواع التي يقرها أحد معامل 
 0.5( سم 1.3على األقل إلى ، ويجب أن يصل قطرها على المستوى الوطني

  ).بوصة

e .على  أو مواسير التوصيليجب أن يصل الحجم التجاري لإللكترودات األنبوبية 
 ومواسير ؛ يجب أن يكون السطح الخارجي لألنابيب) بوصة3/4( سم 1.9األقل إلى 
 أخرى ية معدن بطبقةلفن أو مطليج مالفوالذالمصنوعة من الحديد أو التوصيل 
  :لصدأالمقاومة 

f . الثابتة)أو المرافق(بالمنشآت يجب أن تتوافق أنظمة إلكترودات التأريض الخاصة 
  .NEC 250مع 

11.C.03 يجب أن تكون الموصالت المستخدمة في ربط أو تأريض المعدات الثابتة أو 
  . بالحجم الكافي لنقل التيار المتوقعنقلةالمت

a .يجب إجراء اتصال معدن بمعدن  الربط والتأريض،  قامطات أو مشابكعند ربط
  .موجب وآمن

  
b .فصلهويجب توصيل الطرف األرضي أوال؛ ويجب توصيل طرف المعدة و 

  .بواسطة األدوات العازلة أو أدوات أخرى مناسبة
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c . الوصالت األرضية، يجب إزالة جهاز التأريض من الخط أو المعدة فصلعند 

  .أخرى مناسبةأوًال، باستخدام األدوات العازلة أو أدوات 
  
d.  إال بعد فصلهايجب ربط وتأريض والوصالت قبل تشغيل األنظمة، ويجب أال يتم 

  .تعطيل األنظمة
  

  2-11الجدول 
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11.C.04 يجب فحص دوائر التأريض لضمان أن الدائرة بين األرض وموصل 
كل ها مقاومة منخفضة بدرجة آافية إلتاحة تدفق التيار الكهربائي بشل المؤرض القدرة

  . التيار الكهربائيبإيقاف أو مفتاح قطع الدائرة الكهربائية للمصهرآاف للسماح 
  

11.C.05 يجب أن تكون جميع مخارج المقبس التي توفر القدرة الكهربائية المؤقتة 
طع الدائرة اأثناء اإلنشاء أو إعادة التشكيل أو الصيانة أو اإلصالح أو الهدم مزودة بق

يجب توفير حماية  .، وذلك لحماية األفراد(GFCI) حدوث خلل أرضيفي حالة 
  حدوث عطل أرضيطع الدائرة في حالة اق
)GFCI ( على آافة الدوائر الكهربائية المستخدمة في المعدات اليدوية الكهربائية

 مثل مناشير قطع الكتل(المحمولة أو المعدات الكهربائية نصف المحمولة 
لى طاوالت، وأجهزة ضغط الهواء، وماآينات الطوب، والمناشير المثبتة ع/الخشبية

  ). اللحام، والمكابس المثقابية
  

a.  اطع الدائرة عند حدوث عطل أرضيق جهاز ضبطيجب(GFCI) 
 ١ -+/ مللي أمبير 5ل في حدود القيم الَمْشِرفّية المتراوحة بين فصلكي ي

مللي أمبير، طبقًا لما هو منصوص عليه في مقياس مختبر اعتماد سالمة 
 على نحو GFCIويجب اختبار أجهزة . 943رقم ) UL(المنتجات
  .منتظم

  
b .جزًءا من األسالك الدائمة  تعديجب أن تكون مخارج المقابس التي ال 

اطع الدائرة عند حدوث عطل قجهاز  بواسطة حميةمللمبنى أو الموقع 
  : عن طريق إحدى الوسائل اآلتيةGFCI)(أرضي

  
  ؛متكاملة GFCIمخرج مقبس مزود بحماية  )1(
  
 GFCI حماية معمقبس ال مخرج في اتجاهل َصَومخرج مقبس قياسي م) 2(
  ة؛ أولامكتم
  
  .GFCIالمقابس المحمية بواسطة مفتاح قطع دائرة من نوع ) 3(

  
c . يجب أن تستخدم مخارج المقابس التي تمثل جزًءا من األسالك

) GFCI (جهاز) بما فيها المولدات المحمولة(الدائمة للمبنى أو الموقع 
يجب  .)(GFCIبالفعل بحماية   إذا لم تكن مخارج القابس مزودًةلمحمو

  . المحمول أقرب ما يمكن إلى مخرج المقبس)GFCI(أن يكون جهاز 
  
d . قدرة بمصدر المتصلة مباشرة  دوائر األدوات الكهربائية حمايةيجب

ع  بواسطة مفتاح قطGFCI)( ثابتة مزودًة بحماية عن طريق أسالك
  .)GFCI(دائرة من نوع 

  
e . يجب ترآيب أجهزةGFCI)( وفًقا لما هو منصوص عليه في 

؛ يجب أن تتكون األسالك الدائمة من (NEC)القانون الوطني للكهرباء 
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دوائر آهربائية مؤرضة وفًقا لما هو منصوص عليه في القانون الوطني 
  .(NEC)للكهرباء 

  
f.  قد تكون أجهزةGFCI)( عض المعدات  بحساسة تجاه) مثل هزازة

أو غير عاملة على بعض المعدات األخرى التي ال تتطلب ) الخرسانة
 موصالت التأريض تأمين، يكون برنامج الحاالتفي هذه  .لسلك تعاد

مقبوًال عوًضا عن أجهزة ) D(باألجهزة والمتوافق مع الملحق 
)GFCI(وثيق تم ت والعملية االستثناء في تحليل مخاطر سجيل إذا تم ت

   :.التالي
  

  الظروف، أو الحاجة، لالستثناء، و )1(
  
  . موصالت التأريض باألجهزةتأمينتنفيذ متطلبات برنامج  )2(
  
خطة  و(AHA) العملية مخاطر ل وتحلي، االستثناءأن يتم تقديم طلبيجب  )3(

  . التأريض والموافقة عليه من قبل ممثل الحكومة قبل تنفيذ البرنامجتامينبرنامج 
  

  
 11.Dاألسالك واإلضاءة المؤقتة   

11.D.01 أنظمة توزيع القدرة المؤقتة المقترحة إلى ب رسم تخطيطي أن ُيقدم يجب
مصدر  المختص والموافقة عليه من أجل استخدامه قبل ترآيب يمسئول الحكومال

 ووسائل ،الفولتيةدرجة  و،يجب أن يشير الرسم التخطيطي إلى الموقع :القدرة المؤقت
 , ووسائل فصل التيار،ة لجميع الدوائر الكهربائية، بما في ذلك المقابسالحماي

  . والدوائر الكهربائية الخاصة باإلضاءة،)GFCI( وأجهزة ،والتأريض

11.D.02االختبار .  

a . وأن تكون يجب فحص أجهزة وأنظمة التوزيع الكهربائية المؤقتة
مقاومة األرض  و، واستمرار الوصلة األرضية، حيث القطبيةمقبولة من

  .قبل االستخدام المبدئي وقبل االستخدام الذي يلي التعديل

b . ،يجب قياس مقاومة األرض والدوائر الكهربائية في وقت الترآيب
ويجب تسجيل  :C.04.11 وC.02.11ويجب أن تتوافق مع آل من 
  . المختصةالسلطةالقياس، مع تقديم نسخة إلى 

11.D.03 لألسالك المؤقتة الخاصة الرأسيص الخلومسافات كون ت يجب أن 
  :أقل آما يليأو  فولت 600بالدوائر الكهربائية التي تنقل 

a .3  أي  من أو أرصفة المشاة أو سطح مكتملفوق)  أقدام10(م 
  .مصطبة

b .3.6  مرور المرآبات حرآة فوق المناطق المعرضة ل)  قدًما12(م
  مرور الشاحنات؛حرآات بخالف 
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c .5.4 والطرق، والممرات،فوق الشوارع العامة) ا قدًم18 (ترم ، 
  ؛طرق المرآباتو

d .4.5 فوق مناطق أخرى غير تلك المحددة في )  قدًما15 (ترم
11.D.03cمرور الشاحناتحرآة  والمعرضة ل.  

11.D.04رطبة المواقع ال.  

a .يجب وضعه داخل رطبة يتم استخدام مقبس في أحد المواقع العندما ،
 قابس وضع، والذي ال تتأثر سالمته عند ل الجويةمقاوم لألحوا محوى
  .وصل

b . اإلضاءة في المواقع الخارجية والمواقع خطوط يجب أن تتكون جميع
، وحدة عائمة، اتصمامال حفر، المجاري السفليةمثل، األنفاق،  (الرطبة
 لعزل سلك -ًادائم �مصابيح وقابسات وصل مقولبة ال أدويةمن ) وهكذا

  .الخدمة الشاقة

11.D.05يجب عزل األسالك من الدعامات الخاصة بها .  
  

11.D.06اإلضاءة المؤقتة   

a .إلضاءة المؤقتة وأسالك خطوط االمتصلة ب يجب حماية اللمبات
 داخل بشدة إال إذا آانت هذه اللمبات مبيتة واقياتاالمتداد بواسطة 

  . عاآسدإليكترو

b. ن أسالآها الكهربائية،  المؤقتة مالمصابيح الكهربائية يجب عدم تعليق
  . لتعليقإال إذا آانت مصممة ل

c . لفارغة واللمبات المكسورة ا المصابيح دواياتيجب استبدال
  . المكشوفة على الفور

d . الرطبةيجب تشغيل اإلضاءة الكهربائية المحمولة في المواقع 
أو المواقع الموصلة األخرى، مثل األسطوانات /المحصورة و

 انظر أيًضا > . فولت أو أقل12عية بجهد آهربي يبلغ والخزانات واألو
 اترآيب ت،410؛ ولمزيد من المعلومات انظر المادة G.11القسم 

 المصابيح، والمصابيح، والمقابس من القانون ومقابضاإلضاءة، 
  (NEC)الوطني للكهرباء 

11.D.07 المحصورة األماآن عند استخدام األسالك المؤقتة في الخزانات أو 
 عند أو بالقرب من مدخل محدد، وواضح ومعتمد،خرى، يجب توفير مفتاح تحويل األ

  . التيار الكهربائي في حاالت الطوارئلقطع األماآنهذه 

11.D.08غير معدني آما هو منصوص عليه في  بغالف يمكن استخدام آبل مغلف 
  : وآما يلي(NEC)القانون الوطني للكهرباء 
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a .الدعم المشابهة وسائل أو الروافد أو القائمة  دعاماتعلى طول ال
 2المبنى أو لوحات التشغيل عندما تبعد بمقدار نهاية  بعد تقريًباالواقعة 

  أو أآثر فوق األرض؛)  بوصات7 � أقدام 7 (ترم

b .صندوقية أو تثبيتة ة أو ترآيب،عند توصيله بإحكام بكل خزانة 
  .دعم الكبل) أو قامطة(بواسطة مشبك 

في األماآن التي ال ينص عليها  غير معدني  بغالفم الكبل المغلفاستخداجوز ال ي
 على األرض ممتدةأسالك امتداد محمولة، آ أو ،(NEC)القانون الوطني للكهرباء 

 ، ألي نوع من المرور، أو حيث يكون معرًضا لاللتواء المتكررهكون معرضتبحيث 
  .توصيالت اإلمدادأو آكبل مدخل 

11.D.09 المعداتالكهربائية المؤقتة عن دوائر  ةءإلضاا يجب فصل دوائر 
 المعداتيجب أن تكون دوائر المقابس مخصصة إما لإلضاءة المؤقتة أو  .الكهربائية

 المعدات"أو " ضاءة فقطلإل: " التالية عليهاالملصقاتالكهربائية، ويجب وضع 
  .، متى أمكن"فقط

 11.E المعلقةاألسالك  (لخطوط العلويةا القريبة من العمليات(  

11.E.01 أعمدة وأبراجعلى محمولة خطوط التوزيع والنقل العلوية تكون  أن يجب ،
  . الطرق والمنشآتفوقمما يوفر خلوًصا آمًنا 

a . حرآة المرآبات بحيث تسمح ب الخلوص آافية مسافاتيجب أن تكون
  .وتشغيل معدات اإلنشاء

  
b .حت األرض يجب وضع جميع خطوط التوزيع والقدرة الكهربائية ت

التي قد تتداخل قدرتها مع لمعدات ا استخدام يكثر فيهافي المناطق التي 
  .E.04.11 المسافات الموضحة في 

  
c . حماية بكرات التماس الخارجية والكبالت تكون طريقةيجب أن 

 فولت 600المحمولة التي يصل جهدها الكهربائي إلى أعلى من 
 القنطرية الروافعء المتنقلة، مثل معدات اإلنشالوالالزمة لتوفير القدرة 

ما ينص عليه ل مطابقة، الخ الروافع المتنقلة، والجرافات و،المتحرآة
  .(NESC)القانون الوطني للسالمة الكهربائية 

  
11.E.02 المجاورة للخطوط العلوية حتى يتم العمليات في الشروع يجب أال يتم 

>  .متصلة بمصدر آهرباء الخلوص اآلمن من الخطوط المن حققإجراء مسح للت
  .A.02.11انظر 

  
11.E.03إال إذا أآد الشخص ، يجب اعتبار أي خط علوي متصًال بمصدر آهربائي 

 الخط أو المسئولون عن تشغيل المرفق الكهربائي الذي يزود الخط يخصه هذاالذي 
بالكهرباء على أن هذا الخط غير متصل بمصدر آهرباء وأنه تم تأريضه واختباره 

  .ًابصري
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11.E.04  العمليات المجاورة للخطوط العلوية إال إذا تحقق أحد الشروط محظور إجراء
  :التالية على األقل

  
a . إيجابية لمنع اتصال الخطوط بمصدر وسائلتم فصل الطاقة الكهربائية مع اتخاذ 

  آهرباء،

b . موقع المشغل عندالحد األدنى من الخلوص المطلوب يوضح  ملصق وضعتم 
شاحنات مرفاعات الخطوط الكهربائية ومصاعد من المطلوب أن تخضع  ليس(

 أو أي جزء، ال تتمكن من التواجد ضمن المعدات،، )شرطهذا اللاألشغال العلوية 
 الحد األدنى من خلوص الخطوط العلوية المتصلة بمصدر آهربائي آما هو نطاق

أن  لضمانإعاقتها  تم و في مكان معين المعدات تم وضع، أو1-11محدد في الجدول 
محدد اللخلوص ل الحد األدنى نطاق  لن يكون ضمنأي جزء، بما في ذلك الكبالت،

  .1-11في الجدول 

c . د حمل، و وجمع عدم  منخفضةتطويلالذراع تكون  عندمافي حالة النقل العبوري
  .2-11يجب أن يتوافق خلوص المعدات مع الجدول 

11.E.05 التي يمكن أن تؤثر في الخطوط العلوية أو تتأثر اتالعملي يجب أال يتم البدء في 
  . المختصمرفق الليؤوبها حتى يتم التنسيق مع مس

11.E.06 لضمانالطوارئ والتدريب عليها  في حالة تصال قياسيةا إجراءات وضع يجب 
 على ال الجاري تنفيذهاعم األافةإيقاف العمل سريًعا في حاالت الطوارئ بالنسبة لك

  .العلويةخطوط القدرة 
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11.E.076في نطاق  وضع الوحدة العائمة والمعدات المرتبطة بها  أال تتم إقامة أو يجب 
  .من خطوط التوزيع والنقل العلوية)  قدًما20(م 

  
11.E.08 أو الروابط العازلة أو أجهزة القفصيةستخدم واقيات أذرع التطويل ُيمكن أن ت 

من  قانون أية شروط عن هذه األجهزة تعدل أن ، ولكن ال ينبغيالروافع قريبة على إنذار
يجب أن  : استخدام هذا الجهاز يقتضيخرىاأل ةالالئحأو القانون  حتى إذا آان -هذا الجزء

تتحمل الروابط العازلة اختبار العازل للتردد المنخفض الجاف لمدة دقيقة لجهد آهربي 
  . فولت، من التيار المتناوب50,000يبلغ 

11.E.09ت المستحثة التيارا.  

a.  وجود شحنة ل حيث يكون هناك احتمال ةقلابراج الناألقبل القيام بالعمل بالقرب من
آهربائية مستحثة في المعدات أو المواد، يجب فصل التيار الكهربائي عن الناقل، أو يجب 

  .إجراء اختبارات لتحديد ما إذا آانت هناك شحنة آهربائية يمكن أن ُتستحث

b. حتياطات التالية لتبديد الفولتية المستحثةيجب اتخاذ اال:  
  

ض آهربائي باإلنشاء العلوي الدوار الذي يدعم يأرتوصل ميجب تزويد المعدات ب )1(
  ذراع التطويل، و

  
معدات ذراع واسطة  بتناولهايجب توصيل آبالت العبور األرضية بالمواد الجاري ) 2(
ية أثناء العمل بالقرب من ناقالت  عندما يمكن أن ُتستحث الشحنة الكهربائطويلالت

ها مشابك ول غير موصلة تزويد طاقم العمل بأقطابمتصلة بمصدر آهربائي؛ آما يجب 
تمساحية أو وسيلة حماية مشابهة لتوصيل الكبل األرضي بالحمل، وسوف يتم استخدام 

  .القفازات العازلة
  

 11.Fالبطاريات وشحن البطاريات   

11.F.01خارجية بها فتحاتمحاويداخل بإحكام  المغلفةات غير  يجب تخزين البطاري  
 بشكل يمنع تسرب األدخنة أو الغازات أو وأن تكون مهيئةأو داخل غرف جيدة التهوية، 

  .المناطق األخرىإلى الرذاذ اإللكتروليتي 

11.F.02 غازات البطارية، وذلك بغرض منع تبديد يجب توفير وسائل تهوية لضمان 
  .متفجرتراآم مزيج 

11.F.03التعامل معها تخزين البطارية و.  

a . آما يجب معالجتها لجعلها آبيرةيجب أن تكون الحوامل واألحواض المسطحة ،
  .مقاومًة لإللكتروليت

b . يجب أن تكون األرضيات من بنية مقاومة للحمض، أو محمية من تراآم
  .األحماض
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c . سريًعا الستخدامها في غمر العينين والجسم بالماءل مخصصة أماآنيجب توفير 
من مناطق التعامل مع البطاريات؛ )  قدًما25 (ترم 7.5حاالت الطوارئ على مدى 

  .5 آما هو محدد في القسم (PPE)يجب استخدام التجهيزات الواقية الشخصية 

d . اإللكتروليت المنسكب وإبطال السطح من  الالزمة لتنظيف الوسائليجب توفير
  .ن الحرائقتأثيره وآذلك للوقاية م

11.F.04شحن البطارية .  

a .مخصصة لهذا الغرضمناطق شحن البطاريات داخل يجب إقامة منشآت .  

b .الميكانيكيعطليجب حماية جهاز الشحن من ال .  

c . لمنع  الصحيح التهوية في مكانهاسداداتعند شحن البطاريات، يجب وضع 
  . التهويةداتسدا لضمان عمل الحذرويجب توخي  :انتشار اإللكتروليت

 11.G السرية( المواقع الخطيرة(  

11.G.01 خصائص األبخرة أو ل وفًقا يجب تصنيف مواقع األسالك والمعدات الكهربائية
 أو األلياف القابلة لالشتعال التي قد تكون الغبارالسوائل أو الغازات القابلة لالشتعال، أو 

  تصنيففي . مرآزة قابلة لالشتعالموجودة بهذه المواقع، مع احتمال وجود آمية أو نسبة
المواقع،  يجب تصنيف آل غرفة أو قسم أو منطقة على أساس منفصل وفًقا للتعريفات 

  .4-11المحددة في الجدول 
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11.G.02 ترآيب المعدات طرق  آافة المعدات وطرق توصيل األسالك وتسجيل يجب

 أنها مخصصة لموقع تسجيلو ، أبطبيعتهاآمنة على أنها ) السرية(في المواقع الخطيرة 
  .موقعبالنسبة لل أنها آمنة تسجيلخطير، أو 

11.G.03في هذه المواقع بطبيعتها أنها آمنة المسجلةالمعدات تواجد  يجب السماح فقط ب 
  ).السرية(الخطيرة 

11.G.04لموقع لالستخدام في اة لجس اعتماد األسالك والمعدات الم أن يكون يجب
 خصائص  على أساس فئة الموقع فحسب، ولكن أيًضالى أساس عليس) السري(الخطير 

 أو األلياف المحددة التي سوف الغبار للغازات أو األبخرة أو قابلية االشتعال أو االحتراق
  . موجودةتكون 
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a .الفئة عالمة عليها توضح  وضع إال إذا تم اتيجب عدم استخدام هذه المعد
درجات الحرارة الذي تم اعتماد استخدام والمجموعة ودرجة حرارة التشغيل أو مدى 

  .عندهالمعدة 
  
b . باستثناء ما يلي، يجب أال يتجاوز حد درجة الحرارة درجة حرارة االشتعال

  : أو األلياف المحددةالغبار، أو ، أو األبخرة،للغازات
  

أو مدى ) المثلى أو الفعلية(التشغيل  هناك ضرورة لتوضيح درجة حرارة ليس) 1(
مثل ُعَلب التوصيالت (معدات من النوع غير المنتج للحرارة بالنسبة للرارة درجات الح
والمعدات من النوع المنتج للحرارة التي ال تزيد أقصى درجة ) توصيلومواسير ال

  ). درجة فهرنهايت 212 (مئوية  درجة100 حرارة تنتجها عن

 اإلضاءة آيباتتر  على-لإلشارة إلى المجموعة -هناك ضرورة لوضع عالمة  ليس) 2(
   .2 القسم، Iستخدام فقط في مواقع الفئة لال ةالثابتة المحدد

 األغراض العامة في مواقع المستعملة في المعدات الثابتة وضع عالمة على يلزمال ) 3(
 2 القسم، II، بخالف ترآيبات اإلضاءة، التي يمكن استخدامها في مواقع الفئة Iالفئة 

  . أو درجة حرارة التشغيلالقسملفئة أو المجموعة أو  التوضيح، IIIومواقع الفئة 

المعدات الثابتة محكمة السد ضد األتربة، بخالف وضع عالمة على  يلزمال ) 4(
، III ومواقع الفئة ٢، القسم IIترآيبات اإلضاءة، التي يمكن استخدامها في مواقع الفئة 

  .ل الفئة أو المجموعة أو القسم أو درجة حرارة التشغيلتوضيح

11.G.05 لموقع الخطير من حيث االستخدام في ا يجب أن تكون المعدات اآلمنة
إمكانية احتراق  نوع وتصميم يوفران الحماية من األخطار التي تنشأ عن ذات) السري(
  . أو األليافالغبار، أو ، أو الغازات، أو السوائل،اشتعال األبخرةو

11.G.06 الستخدام في موقع خطير معين أو ل يجب أال يتم ترآيب المعدات المعتمدة
  .الستخدام في موقع خطير معين آخرلالخلط بينها وبين المعدات المعتمدة 

11.G.07 لمنافع ومعدات ا) التمديدات السلكية( األسالك  شبكة مكوناتجميع يجب توفير
 في هذه)  أو األلياف المحكمة، أو األتربة،األبخرة (النفجار مقاومةالتي يجب أن تكون 

  .الحالة

a .أو  لمنع التسرب أو أطواق)مسامير قالووظ( ملولبة يجب عدم وجود مسامير 
توصيالت ملولبة غير محكمة أو مفقودة، أو أية أعطال أخرى في هذه الحالة 

  .المحكمة

b. جعل الوصلة عندما يتعذر : ملولبة أو ملويةالتوصيلسير وايجب أن تكون م 
  . از ربطالملولبة محكمة، يجب استخدام قف
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11.Hنقل القدرة الكهربائية وتوزيعها   

11.H.01 يجب تطبيق المتطلبات المذآورة في هذا القسم الفرعي والمتطلبات المرتبطة 
 معدات وخطوط النقل ترآيب على المرجعهذا لبذلك في األقسام الفرعية األخرى 

معدات وخطوط النقل  وتحسين تغييروالتوزيع الكهربائية الجديدة، وآذلك على تعديل و
  .الحاليةوالتوزيع الكهربائية 

11.H.02 أو االختبارالتفتيش الحالية عن طريق الظروف قبل بدء العمل، يجب تحديد . 
، على سبيل المثال ال الحصر، موقع وفولتية المعدات الظروفويجب أن تشمل هذه 

لكهربائية  وموقع الدوائر ااألقطابوالخطوط المتصلة بمصدر آهربائي وحاالت 
 وآلة شبكات االتصال، و،خطوط القدرةب الدوائر الكهربائية الخاصةوالمعدات ويشمل ذلك 

  .الحريق نذارإ

a . يجب اعتبار الخطوط والمعدات الكهربائية متصلة بمصدر آهربائي حتى يتحدد
تم  و؛، أو وسيلة أخرىاتأنه تم فصل التيار الكهربائي عنها عن طريق االختبار

  .ضالتأري )أو موصل(لك س استعمال

b . الجديدة غير موصلة بمصدر التيار الخطوطيمكن اعتبار أن المعدات أو 
 أو المعدات مؤرضة أو حيث ال الخطوط تكون عندماالكهربائي، مع العمل وفًقا لذلك 

 المستحثة، مع توفير خلوص آافي أو وسائل أخرى لمنع حدوث الفولتيةيتواجد خطر 
 . المعدات المتصلة بمصدر آهربائيأواتصال مع الخطوط 

c . أو أقطابعلى الموجودة  العارية لسلكي ااالتصاليجب التعامل مع موصالت 
ت حمايتها عن  القدرة على أنها خطوط متصلة بمصدر آهربائي إال إذا تمهياآل
 دون قصد استعمالها فولتية قد يتم  ألعلى درجةةالئم بمواد عازلة متزويدها طريق

   .على الخط

d . يجب تحديد فولتية التشغيل للمعدات أو الخطوط قبل بدء العمل على أجزاء متصلة
  .بمصدر آهربائي أو بالقرب منها

11.H.03 متطلبات الخلوص للفقرة الفرعية األخذ في االعتبار يجب bأو  a  المذآورة 
  .أدناه

a .إمساآهل أو  موِصجسم باالقتراب من أي  أو عامليجب عدم السماح ألي موظف 
بدون مقبض عازل معتمد بالقرب من األجزاء العارية المتصلة بمصدر آهربائي 

  :إال إذا) طور التأريض (4-11بمسافة أآبر من الموضحة في الجدول 

يجب اعتبار (تم عزل العامل أو حمايته من الجزء المتصل بمصدر آهربائي ) 1(
لعامل اوسيلة عزل المتضمنة لفولتية  لالمعدةالقفازات العادية أو القفازات ذات األآمام 

  ،) الجزء المتصل بمصدر آهربائيعن
موصل جسم  العامل وأي عن حجبهتم عزل الجزء المتصل بمصدر آهربائي أو ) 2(

   جهد آهربائي مختلف، أوعندآخر 

موصل آخر، ) أجسام (جسم أو حمايته من أي جعله معزوًال عن العامل أو إبعادتم ) 3(
  .دين عاريتين على خط ُمكْهربأثناء العمل بي
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b . طور التأريض والحد األدنى تشغيلمسافة لينبغي عدم تجاوز الحد األدنى 
يشير الحد  .4-11 المذآورة في الجدول  للعصى الساخنةةكاملالالخلوص مسافات ل

 ألدوات المكهرب إلى المسافة من الطرف خلوص العصي الساخنةمسافة لاألدنى 
 عند أدائه العمل على الخط ) عامل األسالك(ى ُمصلح الخطوطحتالخط الُمكْهَرب 

 وناقالت وصلية الاألقطابمثل (يمكن استخدام أدوات دعم الموصالت  .الُمكْهَرب
 للعزل على األقل في مثل الخالية المسافةكون تبشرط أن ) ة العازلالحامالتالجهد و

 ةور التأريض المذآورطول سلك العازل أو في مثل طول الحد األدنى من مسافة ط
  .4-11بالجدول 

11.H.04 عند فصل التيار الكهربائي عن الخطوط والمعدات التي تعمل بجهد آهربائي 
 وسيلة فصل يمكن االستدالل بواسطة النظر عما إذا آانت فولت، وال 600يزيد عن 

 g إلى a من ه ينبغي اتخاذ التدابير االحتياطية، فإنمفتوحة أو مغلقةالطاقة الكهربائية 
  .المذآورة أدناه

a . فصل التيار الكهربائي عنه المخطط الخط أو المعدة الجزء من تمييزيجب 
  . عن آافة مصادر الفولتيةهبوضوح، آما يجب عزل

b . أنهعلى من المسئول المختص أو تأآيد  إخطاريجب الحصول على:  

من فاتيح الفصل التي يتم تم فصل التيار الكهربائي عن آافة المفاتيح الكهربائية وم) 1(
 المحدد من الخط أو المعدات المطلوب العمل الجزءخاللها تزويد الطاقة الكهربائية إلى 

  .عليها

تشير إلى ل آافة المفاتيح الكهربائية ومفاتيح الفصل واضحة علىبطاقات وضع يتم ) 2(
  العمل، وبأداء  يقومونأن األشخاص 

  .لكهربائية ومفاتيح الفصل التي يمكن إيقاف عملهايتم إيقاف عمل آافة المفاتيح ا) 3(

c .وضع و،إيقاف عملهاو ،بعد فتح آافة المفاتيح الكهربائية ومفاتيح الفصل المحددة 
بصرية لضمان فصل التيار الكهربائي عن  تفتيش ، يجب إجراء عليهابطاقات

  . المعدات أو الخطوط
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d . واقية على الخطوط أو المعدات  الالتأريض )أو موصالت(أسالك  استعماليجب
  .التي سيتم العمل عليها

e.لخطوط المجاورة المتصلة ا  على وحوائل حسب الضرورةواقيات وضع  يجب
  .بمصدر آهربائي

f . عندما يحتاج أآثر من طاقم عمل مستقل إلى فصل التيار الكهربائي عن نفس الخط
من هؤالء على هذا الخط مستقل أو المعدة، يجب وضع بطاقة بارزة لكل طاقم عمل 

  .أو هذه المعدة بواسطة المسئول المختص

g .إتمام العمل على الخطوط أو المعدات التي تم فصل التيار الكهربائي عنها، عقب 
، وأنه  بمأمن مختص بتحديد أن آافة العاملين بطاقم العملشخصيجب أن يقوم آل 

 بواسطة طاقم وضعهاتي تم ض الواقية اليرلتأ ا)أو موصالت(أسالك تمت إزالة آل 
 الجهة المختصة أنه يمكن إزالة آافة إبالغالعمل، آما يجب على هذا الشخص 

  . التي تحمي طاقم العملالعوائقالبطاقات و
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05.H.11 عند فتح أو إغالق مفتاح فصل أو مفتاح قطع دائرة على أحد خطوط 
؛ ويجب تحديد  جهدجارنفال ، يجب تقييد مستوى التعرضتوزيع القدرة الكهربائية/نقل

   .إجراءات التشغيل اآلمنة للتقليل من خطر االنفجار

11.H.06 عندما يرى طاقم عمل، يعمل على خط أو معدة، بوضوح أن وسائل فصل 
فإنه ، عن طريق النظر مفتوحة أو مغلقة  يمكن االستدالل عما إذا آانتالطاقة الكهربائية

  .ية التالالتدابير االحتياطية ينبغي اتخاذ

a . يجب إقامة حواجز وحوائل حسب الضرورة للخطوط المجاورة المتصلة بمصدر
  .آهربائي

b .إتمام العمل على الخطوط أو المعدات التي تم فصل التيار الكهربائي عنها، عقب 
، وأنه تم إزالة  بمأمن مختص أن آافة العاملين بطاقم العملشخص آل رريجب أن يق

ض الواقية التي تم ترآيبها بواسطة طاقم العمل، آما ريلتأ ا)صالتأو مو(أسالك آل 
 الجهة المختصة أنه يمكن إزالة آافة البطاقات إبالغيجب على هذا الشخص 

  . التي تحمي طاقم العملالعوائقو

11.H.07التأريض .  

a . يجب اختبار الموصالت والمعدات التي تم فصل التيار عنها والمطلوب تأريضها
 في  التالية المطلوبةتحدد نتائج اختبار الفولتية اإلجراءاتسو : الفولتيةالختبار

.11.I.04-05  

b . الطرف األرضي ض، يجب توصيل لتأري ا)أو موصالت(أسالك عند توصيل
لة أو أدوات أخرى وعزمدوات أ بواسطة فصله واآلخرطرف الل يصتو يتم و،أوال

  .مناسبة

c . جهاز التأريض من الخط لفصض، يجب لتأري ا)أو موصالت(أسالك  فصلعند 
  . أخرى مناسبةأجهزةأو المعدة أوًال، باستخدام األدوات العازلة أو 

d . ض بين موقع العمل وآافة مصادر لتأري ا)أو موصالت(أسالك يجب وضع
 )أو موصالت(أسالك الطاقة وبأقرب ما يمكن إلى موقع العمل، أو يجب وضع 

  .ض في موقع العمليرلتأا

خط، يجب تأريض من  جزءع في ض تنفيذ العمل في أآثر من موإذا آان يجب) 1(
مقطع الخط وتوصيله بدائرة قصيرة في أحد المواقع في مقطع الخط، وينبغي تأريض 

  .الموصل الواجب العمل عليه في آل موقع من مواقع العمل

من الموصالت غير  4-11ينبغي توفير الحد األدنى من المسافة المذآور في الجدول) 2(
  .لمؤرضة في موقع العملا

 عن وجودها الناتجة أن الظروفض أو يرالتأ )أو موصل(وضع سلك  يتعذرحيث ) 3(
أو (أسالك أخطر من العمل على الخطوط أو المعدات بدون تأريض، يمكن استبعاد 

، ويتم العمل على الخط أو المعدة في حالة اتصالها بمصدر التأريض) موصالت
  .آهربائي
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e . ض بشكل مؤقت فقط عندما يكون ذلك يرلتأ ا)أو موصالت(أسالك يمكن إزالة
 :ضرورًيا ألغراض االختبار، ويجب توخي الحرص الشديد أثناء إجراءات االختبار

ض يرلتأ ا)أو موصالت(أسالك يجب اعتبار أن الخطوط أو المعدات التي تمت إزالة 
  .منها متصلة بمصدر آهربائي

f .يض، يجب أن تتسم هذه اإللكترودات بدرجة مقاومة عند استخدام إلكترودات التأر
فراد أو السماح  باألراضراإل خطر للقضاء علىلألرض منخفضة بدرجة آافية 

  . الوقايةلوسائلبالتشغيل الفوري 

g .على توصيل تيار له القدرة  مشبك أرضيينبغي عمل التأريض لبرج باستخدام 
  . المتوقع)تيار العطل (الخلل

h .سلك التأريض، المطلوب توصيله إما بموصل تأريض برج أو يجب أن يكون 
القدرة (وله إيصالية  على توصيل تيار الخلل المتوقع،  بموصل تأريض مدار، قادرًا
 الخاص باألسالك NO. 2 AWG ال تقل عن مقياس )على توصيل التيار الكهربائي

  .النحاسية

11.H.08المعزولة من لقطاعاتستخدمة ل يجب أن تكون آافة السوائل الهيدروليكية الم 
المرفاعات والشاحنات ومصاعد األشغال العلوية، واألدوات الهيدروليكية المستخدمة على 

ال تنطبق (أو حول الخطوط والمعدات المتصلة بمصدر آهربائي من النوع العازل 
 هذا هايشملالمتطلبات الخاصة بالسوائل المقاومة للحرائق على األدوات الهيدروليكية التي 

  .)المتطلب

11.H.09األدوات .  

a . يجب أن تستخدم آافة األدوات الهيدروليكية، المستخدمة على أو حول الخطوط أو
بحيث  بقوة آافية ذاتالمعدات المتصلة بمصدر آهربائي، خراطيم غير موصلة 

  .ط التشغيل العاديةوتتحمل ضغ

b . غوط، المستخدمة على أو تعمل بالهواء المضاألدوات التي يجب أن تحتوي آافة
لها حول الخطوط أو المعدات المتصلة بمصدر آهربائي، على خراطيم غير موصلة 

 على مجمٍّع موجودط التشغيل العادية، وتحتوي على و تتحمل ضغ بحيثقوة آافية
  .ع الرطوبةيجمت، وذلك ل)الكمبريسور(جهاز ضغط الهواء 

c .ية أو الموصلة بالقرب من الخطوط أو  المعدن المحمولةيجب عدم استخدام الساللم
 العمل المتخصص آما في المحطات إال في حالةالمعدات المتصلة بمصدر آهربائي، 

من ذلك الفرعية للفولتية العالية، حيث قد تسفر الساللم غير الموصلة عن خطر أآبر 
 الساللم الموصلة وضع عالمة واضحة علىيجب  .لساللم الموصلةالذي ينتج عن ا

موصلة، ويجب اتخاذ آافة االحتياطات عند ساللم  أنها لإلشارة إلىالمعدنية أو 
  . استخدامها في العمل المتخصص

d . المعدنية أو التي تحتوي ية حبلالة أو يطيشرلاأدوات القياس يجب عدم استخدام
على أسالك مجدولة موصلة عند العمل على أجزاء متصلة بمصدر آهربائي أو 

  .بالقرب منها
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11.H.1022  و18 انظر القسمين > . شاحنات مصاعد األشغال العلوية.K.  

a . عند العمل بالقرب من الخطوط أو المعدات المتصلة بمصدر آهربائي، يجب
تأريض شاحنات مصاعد األشغال العلوية أو تزويدها بمتاريس، ويجب اعتبارها 

لعلوية للعمل معدات متصلة بمصدر آهربائي، أو يتم عزل شاحنة مصعد األشغال ا
 لوحة على )قراءتهبحيث ُيمكن (5-11سوف تتم طباعة الجدول  .الجاري أداؤه
على القادوس أو  هذه اللوحة  متينة غير موصلة، ويجب تثبيتةمادمصنوعة من 

  .بالقرب منه، حتى يمكن أن يراه مشغل ذراع التطويل

b .وبين مصعد أشغال هيكل أو قطبر المعدات أو المواد بين يمربت  القياميجب عدم ،
مسافة نطاق  في -سلة العمل  خاللالذي يعمل من -علوية أثناء تواجد العامل 

 غير مزودةالوصول الخاصة بالمعدات أو الموصالت المتصلة بمصدر آهربائي و
  .بأدوات عزل واقية

11.H.11 باستثناء المعدات المعتمدة للعمل على الفولتية المناسبة، يجب أال يتم تشغيل 
 أقلمسافة على لمعدات الميكانيكية بالقرب من أي خط أو معدة متصلة بمصدر آهربائي ا

  :، إال إذا5-11في الجدول المحددة من مسافات الخلوص 

a .،تم ترآيب حاجز عازل بين الجزء المتصل بمصدر آهربائي والمعدة الميكانيكية  

b .تم تأريض المعدة الميكانيكية،  

c .نيكية، أوتم عزل المعدة الميكا  

d. اعتبار أن المعدة الميكانيكية متصلة بمصدر آهربائي تم.  

11.H.12التعامل مع المواد وتخزينها .  

a . مضيئة على  إنذار  أجهزة خالل فترة الظالم، يجب تثبيتاألقطاب نقلعند
  .قطبالطرف الخلفي ألطول 

b . ئي أو  متصل بمصدر آهرباموصليجب عدم تخزين المواد أو المعدات أسفل
الخطوط المتصلة بمصدر آهربائي أو بالقرب من المعدات المتصلة بمصدر 

في حالة ضرورة تخزين المواد أو  .آهربائي، إذا أمكن تخزينها في مكان آخر
المعدات أسفل الخطوط المتصلة بمصدر آهربائي أو بالقرب من المعدات المتصلة 

، آما يجب  5-11لجدول بمصدر آهربائي، يجب توفير خلوص آما هو محدد في ا
توخي الحرص الشديد للغاية في توفير مسافات الخلوص هذه عند تشغيل المعدات أو 

  .نقل المواد بالقرب من هذه المعدات المتصلة بمصدر آهربائي

c . يجب أن تكون حبال التوجيه من النوع غير الموصل عند استخدامها بالقرب من
  .خطوط متصلة بمصدر آهربائي

11.H.13  أو الساللم أو السقاالت أو الهياآل المرتفعة األخرى، يجب األعمدة،قبل تسلق 
 أن هذه الهياآل قادرة على تحمل الضغط اإلضافي أو غير المتوازن الذي التفتيشأن يحدد 

 أو الهياآل التي قد تكون غير آمنة للتسلق، األعمدةيجب أال يتم تسلق  .سوف تتعرض له
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، أو أية شكاالت التكتيف، أو )أو الشدادات (التثبيت بالحبالحتى تصبح آمنة عن طريق 
  .وسيلة أخرى

11.H.14 قبل ترآيب أو إزالة سلك أو آبل، سوف يتم اتخاذ اإلجراءات الضرورية لمنع 
  . والهياآل األخرىعمدةسقوط األ

11.H.15 أو المرفاعات أو قوائم الروافع عند وضع أو نقل أو إزالة األعمدة بواسطة 
 أخرى بالقرب من مميكنة أو أية معدات A التي على شكل حرف الهياآلفع البكري أو الر

الخطوط أو المعدات المتصلة بمصدر آهربائي، يجب اتخاذ االحتياطات الالزمة لمنع 
 في حالة العمل على إالالمعدات المتصلة بمصدر آهربائي،  التالمس مع الخطوط أو

  .ن، أو حيث يتم استخدام الحواجز أو األجهزة الواقيةاليدين عاريتيوالخطوط الُمكْهربة 

11.H.16 يجب على العاملين المستخدمة ما لم يتم استخدام المعدات الواقية للفولتية ،
الواقفين على األرض تجنب مالمسة المعدات أو األجهزة العاملة بالقرب من الخطوط أو 

  .المعدات المتصلة بمصدر آهربائي

11.H.17 ض عاملة، وإال فيجب اعتبارها يأرتمعدات الرفع بوصلة  يجب توصيل
متصلة بمصدر آهربائي مع تزويدها بمتاريس عند استخدامها بالقرب من المعدات أو 

  .الخطوط المتصلة بمصدر آهربائي

11.H.18دون مراقبة أو حراسةعمدة األَفر يجب أال يتم ترك ُح .  

11.H.19متحرآة، يجب تقييم الموقع وتصنيفه عند ضرورة التأآد من ثبات المعدات ال.  

11.H.20 بالعمل في مستويين أو أآثر على برج، يجب العمال والموظفين عند قيام 
  .عند الحد األدنى لألجسام الساقطة العمال والموظفين تعرض يكون بحيث العملياتإجراء 

11.H.21 قطاعات أو أجزاء من قطاعات للحفاظ على يجب استخدام حبال التثبيت 
  .اإلمالةاألبراج في مكانها ولتقليل احتمال 

11.H.22األبراج التي يتم تجميعها بدرجة آافيةقطاعات يجب دعم قوائم و .  

11.H.23 ه أو تجميعأثناء عملية ترآيبة يجب عدم السماح بتواجد أي عامل أسفل برج ،
  . الجاري وضعهالقطاع تثبيتفيما عدا ما قد يكون ضرورًيا لتوجيه و

11.H.24 األبراج باستخدام معدات الرفع بجوار خطوط النقل المتصلة ترآيب عند 
إذا لم يتم فصل التيار : بمصدر آهربائي، يتعين فصل التيار عن هذه الخطوط إذا أمكن

عن هذه الخطوط، يجب توفير الحد األدنى من مسافات الخلوص آما هو محدد في 
ية في توفير مسافات الخلوص هذه ،  آما يجب توخي الحرص الشديد للغا5-11الجدول

  .عند تشغيل المعدات أو نقل المواد بالقرب من المعدات المتصلة بمصدر آهربائي

11.H.25البرج حتى يتم قطاع من )خط الحمولة القصوى (ليحمت يجب عدم فصل خط ال 
  . بدرجة آافيةالقطاع هذا ثبيتت

11.H.26 ار في حاالت الطوارئ، يجب إيقاف  إجراءات استعادة التيأثناء باستثناء ما يتم
 البرج في الرياح الشديدة أو في ظروف الطقس األخرى غير المواتية التي ترآيبعملية 
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في حالة أداء العمل في هذه الظروف، يجب إجراء تحليل  : للخطرقد تجعل العمل مصدرًا
مخاطر  مع تحديد الوسائل الالزمة للتحكم في هذه الظروف في تحليل العمليةمخاطر 
  .العملية

11.H.27 ة ما يليدراس لتقديم بيان موجز، يجب الربط قبل عمليات:  

a .خطة العملية،  

b .ة،ستخدملمنوع المعدة ا  

c .لُمتَبَعة،أجهزة التأريض واإلجراءات ا  

d .والتي ستستخدم العبور أساليب ،  

e .تصاريح الخلوص المطلوبة.  

11.H.28متصل بمصدر آهربائي وجاري تالمس موصل، غير  عند وجود احتمال 
، أو  بمصدر للتيار الكهربائيترآيبه أو إزالته، بطريق الخطأ مع دائرة آهربائية متصلة

، يجب تأريض الموصل  مجمعةعند وجود احتمال تلقي هذا الموصل فولتية مستحثة
و  أ الالزمة لعزل العامل االحتياطيةالجاري ترآيبه أو إزالته، أو يجب اتخاذ التدابير

  .إبعاده

11.H.29 الخلوص المناسب ب إذا تم فصل التيار عن خط موجود، يجب توفير تصريح
 السلك الجاري  أن، أو يجب اعتبار)أو التحويلة(المعبروتأريض السلك على آال جانبي 

  .  أو إزالته متصًال بمصدر آهربائي، والعمل عليه وفًقا لذلكمده

11.H.30صلة بمصدر آهربائي والتي يزيد جهدها  عند المرور عبر الموصالت المت
، ما لم يتم الواقية هياآل فولت، يتعين ترآيب حبال أو شبكات أو 600الكهربائي عن 
 . أو الموصل المتصل بمصدر آهربائيالعامل عزل  االحتياطي إلبعاد أواتخاذ التدبير

لدائرة؛  األتوماتيكي لجهاز قطع االتوصيل إعادة خاصيةمتى أمكن، يجب إيقاف عمل 
، أو )أو تحويلة(معبر على أحد جانبي مدهباإلضافة إلى ذلك، يجب تأريض السلك الجاري 

  .يتم اعتباره متصًال بمصدر آهربائي والعمل عليه وفًقا لذلك

11.H.31 بواسطة ًاي إيجاب أو إزالتها تحكمًامدها يجب التحكم في الموصالت الجاري 
أو الوسائل األخرى لمنع ) خطوط التوصيل(بط  وخطوط الرالواقية الهياآلبكر الشد و

  . مع الدوائر المتصلة بمصدر آهربائيَعَرضًاتالمس هذه الموصالت 

11.H.32 ومدعومة آافيين ثابتة وذات بعد وقوة واقية الالهياآل يجب أن تكون قوائم ،
  .آما ينبغي

11.H.33منع فقدان  يجب أن تكون خطافات التثبيت والرفع والمرفاعات بسعة آافية ل
  .الحبال

11.H.34 بما فيها آالت السحب والكبح، ذات سعة معدات مناول البكركون ت يجب أن ،
آافية، آما يجب أن تعمل بانسيابية مع تسويتها ومحاذاتها وفًقا لتعليمات التشغيل التي 

  .  المصنعةالشرآةتحددها 



EM 385-1-1 
2003 شرين الثاني ت  3 

 198

11.H.35 بالنسبة لحبال  المصنعةالجهة يجب عدم تجاوز معدل الحمل الذي تحدده 
  . الحاملة وآل الملحقات والمعدات ، ووصالت الربط، وحبال السحبالربط،

11.H.36 حبال السحب والملحقات بشكل منتظم واستبدالها أو التفتيش على  يجب
  . أمرًا مشكوك به االعتماد عليهايكون حينإصالحها في حالة تلفها أو 

11.H.37لى الحبل السلكي إال إذا آانت  يجب عدم استخدام مقابض الموصالت ع
  .االستعمالمصممة لهذا 

11.H.38 أسفل العمليات العلوية أو على العمال والموظفين يجب عدم السماح بتواجد 
  ).في وضع حرآة(موصل أو حبل سحب ال يتم سحب بينما عارضات

11.H.39 بين  مثبتان هيكالن يجب أن يتوفر لدى طاقم عمل تثبيت مشابك النقل بحد أدنى
عند العمل على موصالت عارية، يجب أن يعمل طاقم  .طاقم العمل والموصل المتدلي

وصالت معمل التثبيت والربط بين وصالت األرضي في آل األوقات؛ ويجب أن تظل 
  .غير المكهربة الهياآلض سليمة حتى يتم تثبيت الموصالت، فيما عدا على يرلتأا

11.H.40حاالت الطوارئ، يجب إيقاف التيار في ستعادة  باستثناء ما يتم في إجراءات ا
مثل الرياح الشديدة أو تراآم ( عندما تجعل ظروف الطقس غير المواتية الهياآلالعمل من 

ويجب إيقاف عمليات الربط والتثبيت أثناء حدوث  .ًاالعمل خطر) الجليد على اإلنشاءات
  . بالمنطقة المجاورة)آهربائية (عاصفة رعدية

11.H.41 السحبُعدةخيط البكرة ومشغل  موثوقة بين اتصال وسائل توفير يجب .  

11.H.42 إجراء سحب أو إنهاؤها قبل ال شد أو تثبيت طرفي آال طرفي عملية يجب
  . التاليةعمليات السحب

11.H.43 أن آهربائي، يجب مَوَصل بمصدر  )حالي (خط نقلل على التوازي قبل الربط
خطرة، المستحثة الفولتية لل ماتآرا تتظهرس آانت يقوم شخص مختص بالتحقق في ما إذا

عند احتمال وجود الفولتية المستحثة  .العطل األرضي أثناء التحويل وفي حاالت وخاصًة
 H.43.11للشروط المنصوص عليها من  صاحب العمل يستجيبالخطيرة هذه، يجب أن 

إذا تم العمل ، إال H.41.11 حتى H.26.11 الشروط من، باإلضافة إلى H.50.11حتى 
  .على السلك باعتباره متصل بمصدر آهربائي

11.H.44 عند الربط بجوار الخطوط المتصلة بمصدر آهربائي، يجب استخدام طريقة 
الربط بالشد أو أية طريقة أخرى تحول دون التالمس غير المقصود بين األسالك الجاري 

  .سحبها وأي شخص

11.H.45 أو فصلها أو تأريضها يجب عزل آافة معدات السحب والشد.  

11.H.46 آل لتأريضول الهيكل األ بكرة الشد ونظامض بين يرالتأوصل م يجب ترآيب 
  .ض علوي عاٍر خالل عمليات الربطيأرتموصل وموصل فرعي وموصل 

11.H.47موصل فرعي وموصل  و خالل عمليات الربط، يجب تأريض آل موصل
من معدات الشد والسحب، وفي تزايد ر في البرج األول المجاور لكل أرضي علوي عٍا

  .من وصلة أرضي) ميل 2(آم  3.2بحيث ال تكون هناك نقطة تتعدى 
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a . الموصل ترآيبض في موضعها حتى يكتمليرلتأوصالت اميجب ترك .  

b . ض هذه بصفتها آخر مرحلة في عملية التنظيف يرالتأوصالت ميجب إزالة
  .يائوهال

c . ض يرلتأوصالت ام، يجب وضع الثابتةغير ض يرلتأوصالت امباستثناء
  .وإزالتها باستخدام عصا ساخنة

11.H.48ض العلوية يرلتأ يجب تأريض الموصالت والموصالت الفرعية وموصالت ا
  ).غير المكهربة(في آل خطافات التثبيت أو األطراف الهامدة 

11.H.49 من )  أقدام10(م  3ض على آل جانب وفي نطاق يأرت يجب وضع وصلة
ض يرلتأ الموصالت والموصالت الفرعية وموصالت اتراآبق العمل، حيث يتم مناط

 الطرفين المطلوب توصيلهما مع تراآبيجب  .رضسطح األالعلوية عند مستوى 
 على مصطبة عمل معزولة أو حصيرة تأريض أن يتم التراآب إمايجب  .بضعهما البعض

 تطويق حصيرة التأريض يجب .معدنية موصلة، يتم ربطها بوصلتي األرضي آلتيهما
  .مع توفير ممر معزول للوصول إلى الحصيرةبالحبال 

11.H.50ض العلوية يرلتأ يجب ربط آافة الموصالت والموصالت الفرعية وموصالت ا
  .بأي برج معزول، حيث يكون من الضروري إتمام العمل على خط النقل

a . ط غير المتصلة  تأريض آافة الخطوالطرفيةسوف يتطلب العمل على األبراج
  .بمصدر آهربائي

b . ض بمجرد إتمام العمل، شريطة عدم ترك الخط يرلتأوصالت اميمكن إزالة
  .متصًال بدائرة مفتوحة في البرج المعزول الجاري إتمام العمل به

11.H.51على العمال، يجب حماية طاقم عمل التثبيت وآافة لهيكل عند أداء العمل من ا 
ض العلوية، وذلك عن طريق يرلتأالفرعية أو موصالت االموصالت أو الموصالت 

  .وصالت أرضية منفصلة يتم ترآيبها في آل محطة عمل

11.H.52أسلوب العمل باليدين عاريتين على الخطوط الُمكْهربة على عمال قبل است 
  :، يجب فحص ما يلي والموصلة بمصدر آهربائيالموصالت أو األجزاء عالية الفولتية

a .لتية للدائرة الكهربائية التي يتم أداء العمل عليهامعدل الفو.  

b . مسافات الخلوص إلى األرض للخطوط واألجزاء األخرى المتصلة بمصدر
  آهربائي والتي يتم أداء العمل عليها، و

c .استخدامهارادحدود الفولتية لمعدات مصاعد األشغال العلوية الم .  

11.H.53والمعدات المصممة والمختبرة  يجب أال يتم استخدام سوى األدوات 
والمخصصة للعمل باليدين عاريتين على الخطوط المكهربة، ويجب الحفاظ على مثل هذه 

  .األدوات والمعدات نظيفة وجافة
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11.H.54 العمل ألداء سائر على  - بنفسه �  شخص مدرب ومؤهلأن ُيشرف يجب
  .العمل بيدين عاريتين على الخط المكهرب

11.H.55إعادة اإلغالق األتوماتيكي ألجهزة قطع الدائرة خاصية عمل  يجب إيقاف 
  .الكهربائية متى أمكن قبل العمل على أية خطوط أو معدات متصلة بمصدر آهربائي

11.H.56أو عندما تكون )الكهربائية ( يجب عدم أداء العمل خالل العواصف الرعدية 
  . وشيكة الحدوث)الكهربائية (العواصف الرعدية

11.H.57قادوس أو أي جهاز موصل آخر مناسب لتوصيل ة لل موصلبطانةجب توفير  ي
  .الجهاز الهوائي المعزول بالخط أو المعدة المتصلة بمصدر آهربائي

a . القادوس عن طريق أحذية موصلة أو مشابك ببطانة العامل أن يكون اتصاليجب 
 عند المسمارية حذيةاألاألرجل أو أية وسيلة أخرى مناسبة؛ ويجب أال يتم ارتداء 

  . مصعد تشغيل علوي خاللأداء العمل من

b . إلكتروستاتي للفولتية الجاري العمل عليها أو حجبعند الضرورة، يجب توفير 
  . موصلآساء

11.H.58 قبل رفع ذراع التطويل، يجب مد أذرع االمتداد الموجودة على شاحنة مصعد 
يجب توصيل جسم الشاحنة  .ثابتةالتشغيل العلوي وضبطها حتى تستقر الشاحنة وتصبح 

  .عالة أو تزويده بمتاريس واعتباره معدة متصلة بمصدر آهربائيفض يأرتبوصلة 

11.H.59 علوي إلى موضع العمل، يجب فحص آافة أدوات التشغيل ال مصعد انتقال قبل
واختبارها لتحديد أنها في ) األرض والموجودة بالقادوسالموجودة عند سطح (التحكم 
  .تشغيل للناسبةحالة م

11.H.60 التي تم و ، لألجهزة العلويةة الكهربائيةزلا العنظمةاألمكونات وال يجب اختبار
من حيث حالتها ونظافتها، على الدقيق التفتيش بعد  زلاجهاز عآ واستخدامها اعتبارها

  .توافقها مع المعدل الخاص بها
   

a .عة المصنالشرآة لتوصيات ًافقيجب إجراء االختبارات و.  

b .على درايةيجب أال يتم إجراء االختبارات إال بواسطة أشخاص مؤهلين و 
  .بالمخاطر

11.H.61التي سيتم استخدامها للعمل ، يجب أن تشتمل آافة مصاعد التشغيل العلوية 
عند مستوى سطح ( على أدوات تحكم مزدوجة ،بيدين عاريتين على الخطوط المكهربة

  ).لة العملاألرض والموجودة بس

a .إذا تم  :العامل الموجود بالسلة متناول في سلة العمل بأدوات التحكم  تكونيجب أن
، يجب أن يكون من الممكن الوصول إلى أدوات التحكم سلتيناستخدام مصعد مزود ب

  . منهماسلةبسهولة من أي 

b . األرض بالقرب من قاعدة ذارع الموجودة عند سطح يجب وضع أدوات التحكم
  .لمعدة في أي وقتباسمح بعملية التحكم اليدوي ي سوف التطويل، مما
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c .أداة التحكم  تشغيلباستثناء ما يحدث في حاالت الطوارئ، يجب أال يتم - 
 من العامل إذن بالمصعد إال بعد الحصول على -الموجودة عند سطح األرض

  .الموجود بالمصعد

11.H.62يتم العمل س والذي  قبل أن يالمس العامل الجزء المتصل بمصدر آهربائي
 بالموصل المتصل بمصدر آهربائي عن طريق ة القادوس الموصلبطانة ربطعليه، يجب 

 بالموصل المتصل بمصدر آهربائي حتى يتم مرتبطةوصلة موجبة، والتي يجب أن تظل 
  .إنجاز العمل على الدائرة الكهربائية المتصلة بمصدر آهربائي

11.H.63مسافات الخلوص للعمل بيدين عاريتين على  يجب أن يكون الحد األدنى من 
  .5-11خط مكهرب آما هو محدد في الجدول 

a . الحد األدنى من مسافات الخلوص من آافة األجسام الحفاظ على ذلكيجب 
 يتصل به الجهاز الذي  ذلك مختلف عنعند جهدالمؤرضة ومن الخطوط والمعدات 

ام المؤرضة أو الخطوط والمعدات  المعزول، إال إذا تمت تغطية هذه األجسالهوائي
  . لةوعزماألخرى بواقيات 

b .الكهربائية المتصلة بمصدر ة يجب توفير هذه المسافات عند االقتراب من الدائر
  .آهربائي أو ترآها أو االتصال بها

c . عند االقتراب من دائرة آهربائية متصلة بمصدر آهربائي أو ترآها أو االتصال
 بين آافة أجزاء 5-11األدنى من المسافات المحددة في الجدول بها، يجب توفير الحد 

تشمل الذراع السفلي أو ( ذراع التطويل المعزول وأية أجزاء مؤرضة مجموعة
  ).أجزاء من الشاحنة

d . ب أو عوازل متصلة بمصدر يجلالتعند وضع القادوس على طول سلسلة
األرض المحددة  -إلى -آهربائي، يجب توفير الحد األدنى من مسافات خلوص الخط

ب أو يجلتسلسلة الل بين آافة أجزاء القادوس والطرف المؤرض 5-11في الجدول
  . العوازل

e . 5-11آما في الجدول (الحد األدنى من مسافات الخلوص بيجب طباعة جدول (
 في القادوس أو بالقرب منه، حتى توضع متينة غير موصلة وة مادلوحة منعلى 

  . ذراع التطويل مشغلايمكن أن يراه

f . القياس المعزولة فقط للتأآد من مسافات الخلوصقضبانيجب استخدام .  

11.H.64يتم منع الخطوط اليدوية بين القواديس وأذرع التطويل واألرض .  

a . في القادوس، )  بوصة36(م  0.9يجب أال يتم وضع أية مواد موصلة أطول من
  .دوات ذات الطول المناسب واألالدرع وقضبان وصالت العبورباستثناء 

b . يمكن استخدام الخطوط اليدوية غير الموصلة من الخط إلى األرض عندما ال
  . من القادوسةمودعم تكون

11.H.65 يجب أال يتم الضغط بشكل مفرط على القادوس وذراع التطويل عن طريق 
  . المصنعةالشرآةمحاولة رفع أو دعم أوزان أآبر من المعدل الذي تقرره 
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 11.Iالترآيبات الكهربائية تحت األرض   

11.I.01 تحت األرضالمؤدية إلى  حماية الفتحات.  
  

a . فتحات الدخول أو غطية فور إزالة أصلبةيجب وضع عالمات تحذير ومتاريس 
  .سراديبفتحات األيدي أو ال

b . تحت األرض، يجب حماية الفتحة مؤدية إلى  فتحًة العمالعندما يدخل أحد
  . الخطرا آخر مناسب لهذواقي مؤقت أو أي غطاءراس أو باستخدام مت

c . تحت األرض مؤدية إلى  ة وعالمات التحذير الخاصة بفتحإضاءة الواقياتويجب
  . ليًال

11.I.02غير المزودة بفتحة تهوية على أنها  السراديب يجب التعامل مع فتحات الصيانة و
  I.06انظر القسم >  .ورةأن تخضع لشروط األماآن المحص محصورة، ويجب أماآن

11.I.03يجب منع التدخين في فتحات الصيانة والقباء .  

11.I.04 استخدام أدوات اللهب المكشوف في فتحات الدخول، يجب اتخاذ يلزم عند 
  .احتياطات إضافية لتوفير التهوية

11.I.05 يجب السراديب قبل استخدام أدوات اللهب المكشوف في فتحات الصيانة أو ،
 والتأآد من أنها آمنة وخالية من أية غازات أو سوائل قابلة السراديب/ر الفتحاتاختبا

  .لالحتراق

11.I.06الكهرباء، الغاز، المياه، ( المرافق الموجودة تحت األرض مكشوفًة كون عندما ت
، يجب حمايتها لتجنب حدوث )، أو آبالت غير الكبل الجاري العمل عليه.الهاتف، الخ
  .أضرار

11.I.07 الكبل والتأآد من أنه الكبل الصحيح ثم تحديد، يجب جديلة كقبل قطع آبل أو ف 
  .فصل مصدر التيار عنه

11.I.08 دخول، يجب توفير ال عند العمل على آبل مدفون أو على آبل داخل فتحات
  .مماثلةغالف معدني مستمر عن طريق الربط عبر الفتحة أو عن طريق وسائل 

 11.Jرعية متصلة بمصدر آهربائي العمل داخل محطات ف  

11.J.01 عند العمل داخل محطة فرعية متصلة بمصدر آهربائي، يجب الحصول على 
  . من الشخص المختص قبل بدء العملإذن

11.J.02 عند ضرورة العمل داخل محطة فرعية متصلة بمصدر آهربائي، يجب تحديد 
  :ما يلي

a .المرافق المتصلة بمصدر آهربائي، و  

b .األفرادلسالمةت الواقية واالحتياطات الضرورية التجهيزا .  
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11.J.03 وفوالذ ،)أو التوزيع ( قضبان التوصيلتناول يجب توخي الحرص الشديد عند 
يجب  : والمعدات الموجودة بالقرب من المرافق المتصلة بمصدر آهربائي، والمواد،برجال

  . H.03.11اتباع المتطلبات المذآورة في 

11.J.04 فقط أداء العمل على أو بالقرب من لوحات التحكم المختصين لعمالا يجب على 
  . المتصلة بمصدر آهربائي

11.J.05 المتابعات(حِّالت َر للُمالَعَرضي يجب اتخاذ االحتياطات الالزمة لمنع التشغيل (
  .غير المالئمة أو االهتزاز أو استخدام األسالك القلقلةأو أجهزة الوقاية األخرى بسبب 

11.J.06 المرآبات وقوائم الرفع البكري والروافع والمعدات أن يخضع استخدام  يجب
  وموظفينلا عمللمراقبة من قبلمعدات عالية الفولتية غير محمية بها األخرى بمناطق 

  .مؤهلين

11.J.07 لها أو اقتنا بشكل فعال عند المتنقلة يجب تأريض آافة الروافع والمرفاعات
 أو المعدات المتصلة بمصدر آهربائي، أو يجب اعتبار أن تشغيلها بالقرب من الخطوط

  .المعدات متصلة بمصدر آهربائي

11.J.08مؤقت عند ضرورة توسيع سياج محطة فرعية أو إزالته، يجب توفير سياج  
يجب توفير التوصيل  .خالًيا من األفراد، عندما يكون الموقع مماثلة درجة حماية يوفر

  .ثابتالسياج المؤقت والسياج الالبيني الكافي باألرض بين 

11.J.09 عندما إال الخالية من األفراد يجب إغالق آافة البوابات لكل المحطات الفرعية 
  .مستمرًايكون العمل 

11.J.10 أن لضمان بصري تفتيش المفاتيح الجماعية، يجب إجراء )أو وصل(فصل  عند 
ويجب ارتداء القفازات  .دةض لمقبض المفتاح في حالة جييرلتأوصل امآافة العوازل و

  .العازلة عند تشغيل مقابض المفاتيح

 11.Kمرافق االتصال   

11.K.01 يجب أال ينظر العاملون داخل دليل موجي مفتوح أو هوائي متصل بمصدر 
  .آهرومغناطيسي متصل بمصدر آهربائي

11.K.02الكهرومغناطيسي في منطقة يمكن الوصول إليها  ع إذا آان مستوى اإلشعا
، يجب وضع العالمات المناسبة في هذه F.06تجاوز المستويات المحددة في القسم ي

  المنطقة

11.K.03  عندما يعمل أحد العمال في منطقة يتجاوز مستوى اإلشعاع الكهرومغناطيسي
 الالزمة لضمان أن تعرض ر، يجب اتخاذ التدابيF.06بها المستويات المحددة في القسم 

  . لمسموح به الحد ازالعامل ال يتجاو
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  12لقسم ا

  التحكم في الطاقة الخطرة . 12

  )التحذير من االستخدام/إغالق التشغيل(

12.Aعام   

12.A.01  قبل أن يؤدي الموظف أية أعمال تتعلق بالخدمة أو الصيانة ألحد األجهزة
الذي قد يتسبب تزويده غير المتوقع بالطاقة أو تشغيله أو إطالق الطاقة الحرآية أو 

 :خزنة به في وقوع إصابات أو أضرار، يجب عزل الجهاز وفًقا لمتطلبات هذا القسمالم
 وحماية إلى أن يتم اتخاذ إجراءات التحكم في ان األفراد والموارد في أم أنن يتم اعتبارل

) USACE(جب أن يخضع موظفو سالح المهندسين األمريكي ي .الطاقة الخطرة
  ER 385-1-31لالئحة 

12.A.02 قتنسيال.  

a.  المختصةيجب التنسيق بشأن جميع عمليات التحكم واعتمادها من قبل السلطة.   

b.  ،يجب أن عندما يخطط المقاولون الستخدام إجراءات التحكم في الطاقة الخطرة
التابعة  للسلطة المختصة يقدموا خطة خاصة بالتحكم في مصادر الطاقة الخطرة 

 يتم البدء في تنفيذ إجراءات يجب أال .دهالسالح المهندسين األمريكي وذلك العتما
 خطة التحكم في لسالح المهندسين األمريكي يعتمدالتحكم في الطاقة الخطرة حتى 

  A.07.12انظر >  .الطاقة الخطرة

c .الكامل فيما تنسيقاللسالح والمقاول بل التابعة السلطات المختصة يجب أن تقوم 
ويجب أن  .التخطيط لهذه العمليات وتنفيذهاخالل  الخاصة بها  التحكملعمليات بينها
لتحكم في الطاقة، وضمان فهم ل هاآلخر بإجراءاتبإخطار الطرف  طرفآل يقوم 

 نموظفيال أن وضمان ،والتزامهم بها األفراد لديهم لقواعد وقيود اإلجراءات
 بدء تطبيق بتوقيت  قد تم إخطارهمعملية التحكم في الطاقة الخطرةفي  المشارآين

  . في خطة التحكم في الطاقة الخطرةالمجملةطوات اإلجرائية الخ

12.A.03 A  تمهيدي من جانب أفراد سالح المهندسين األمريكيتفتيشيجب إجراء  
)USACE( لمخاطر الطاقة وإجراءات المشارآين والمقاول لضمان فهم جميع العمال 

  .التحكم فيها

a.  لسالح المهندسين األمريكيراد أفعلى  إجراءات التحكم في الطاقة تؤثرعندما 
 من السالح والمقاولين المشارآين سيشارك جميع الموظفين ؛)المقاولين (والمقاول

  . التمهيديالتفتيشفي 

b.جب تسجيل وقت االجتماع وتاريخه وموضوع ي :جب توثيق االجتماع التمهيدي ي
  . الحاضرينالعمال والموظفين  جميعالمناقشة واسم
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12.A.04 مصرح لهم لية إيقاف التشغيل والتحذير من االستخدام موظفون يتولى عم
  .بذلك

12.A.05  إيقاف التشغيل العمال والموظفين المشارآين بإجراءات  جميع إخطارسيتم
وسائل إيقاف التشغيل أو تطبيق وإزالة كمال، ستأو التحذير من االستخدام، قبل وعند ا

  .التحذير من االستخدام

12.A.06 التحذير من االستخدام/ التشغيلوسائل إيقاف.  

a.  يمكن إيقاف تشغيلهاو للطاقة فصل التي بها وسائل ،تستخدم األجهزةيجب أن، 
السالح أو ( السلطة المختصة  تكن ما لم،وسائل إغالق للتحكم في الطاقة الخطرة

  : ما يليآافة قد أوضحت ووثقت) المقاول

عباء تتجاوز أي ميزة الستخدام إيقاف  سيؤدي إلى تحمل أاإليقاف استخدام وسائل (1)
   وسائل التحذير من االستخدام،بدًال منالتشغيل 

آما هو محدد في هذا ( آاملة لألفراد حمايةستوفر وسائل التحذير من االستخدام  (2)
   و،)القسم

بالغهم باستخدام ويجب إ بل المشارآين العمال والموظفينيمكن إبالغ جميع  (3)
  .إغالق التشغيلوسائل االستخدام بدًال من التحذير من وسائل 

b.  تقوم وسائل فصل الطاقة، يجب أن أحد إذا لم يكن من الممكن إغالق تشغيل
التحذير من االستخدام بما يوفر باالستعانة بإجراءات التحكم في الطاقة الخطرة 

  : آاملة لألفراد، وذلك آما يليوقاية

 آذلكوا القانون ر من االستخدام الواردة بهذكافة متطلبات التحذيب االلتزاميجب  (1)
  إجراءات التحكم في الطاقة الخطرة،

س المكان، إذا أمكن، الذي آان فيجب تثبيت وسيلة التحذير من االستخدام في ن (2)
 البطاقةإذا لم يكن هذا األمر ممكًنا، يجب تثبيت وسيتم تثبيت وسيلة إغالق التشغيل به؛ 

  مباشًرة يظهر بوضوحمكانبالجهاز وفي من السالمة ممكن قدر أآبر قريًبا جًدا وب
  أمام أي فرد يحاول تشغيل الجهاز، و

 بطريقة تمنع تشغيل وسيلة البطاقةمثل، وضع (يجب استخدام وسائل إضافية  (3)
  طاقةح وسيلة فصلتتحكم، فال، إيقاف مفتاح فصلفصل الطاقة، إزالة آلية دائرة 
) ، الخالمقصودغير  لتقليل احتمالية التزويد بالطاقةإضافية، إزالة مقبض الصمام 

  . يعادل ذلك المستوى الذي توفره وسيلة إغالق التشغيلالحمايةلتوفير مستوى من 

  

12.A.07 خطة التحكم في الطاقة الخطرة.  

a.  لتحكم في الطاقة الخطرة في خطة للتحكم في الطاقة ايجب وضع إجراءات
  .الخطرة
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b.  والتصريح، ،غرضالنطاق و الة بشكل واضح ومحددالخطتوجز يجب أن 
والتي ساليب التي سيتم االستعانة بها للتحكم في الطاقة الخطرة، األ و،قواعدالو

  :تتضمن وال تنحصر في العناصر التالية

  بيان باالستخدام المستهدف من اإلجراء؛ (1)

  عمليات التحكم في الطاقة الخطرة؛ واتصاالت ل تنسيقائوس (2)

مين األنظمة أ وت، وإيقافوفصل، ،الخطوات اإلجرائية إلغالق والمسؤوليات (3)
  للتحكم في الطاقة الخطرة؛

الخطوات اإلجرائية لوضع وإزالة ونقل وسائل إغالق التشغيل والمسؤوليات  (4)
  والتحذير من االستخدام؛

 بطاقاتالخطوات اإلجرائية لوضع وسائل تأريض واقية ووضع والمسؤوليات  (5)
   من عليها؛البطاقاتليها ونقلها وإزالتها ونزع ع

 ووسائل إغالق التشغيل الفصل للتحقق من فعالية الجهازمتطلبات الختبار  (6)
  والتحذير من االستخدام؛

وضع بطاقات طوارئ قد تحدث أثناء إغالق تشغيل الجهاز وحاالت وصف ألية  (7)
  وارئ؛الستجابة اآلمنة لتلك الطاتحذيرية عليه وإجراءات 

نقل سلطة إزالة وسائل التحكم في عندما يجب   التي يجب توافرهامتطلباتال (8)
من الموظف المعتمد إلى فرد آخر، إلى جانب أسماء األفراد المؤهلين الخطرة الطاقة 

  مثل هذا النقل؛ والستالم 

  . االلتزام باإلجراءاتفرضوسائل  (9)

12.B التدريب  

12.B.01 للغرض من العمال والموظفينالزم لضمان فهم يجب توفير التدريب ال 
 للمعرفة والمهارات الموظفين وامتالك ووظيفتهاإجراءات التحكم في الطاقة الخطرة 

  .الالزمة للتطبيق واالستخدام واإلزالة اآلمنة لعناصر التحكم في الطاقة

a.  مصادر الطاقة على   التعرف معتمد تدريًبا يتناولمسؤوليجب أن يتلقى آل
 وأساليب ووسائل فصل , ونوع الطاقة المتوفرة ومقدارها في موقع العمل,لخطرةا

  .الطاقة والتحكم فيها

b.  عن الغرض من  توجيه اإلرشادات إلى جميع العمال والموظفين المشارآينيجب
  . واستخدامهاإجراءات التحكم في الطاقة

c.  المتعلقة  والمحظوراتباإلجراءات العمال والموظفين يجب إبالغ جميع
أو والتي تكون مغلقة  أو إعادة التوصيل بالطاقةإعادة التشغيل باألجهزة الخاصة ب

  .حذر من استخدامهات بطاقةعليها 
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d.  على  العمال والموظفين التحذير من االستخدام، يجب تدريب أنظمةعند استخدام
  .محظورات البطاقات

12.B.02  راءات التحكم في الطاقة  على إجالعمال والموظفينتدريب إعادة يجب
  :عندالخطرة 

a. أو تغيير في األجهزة أو العمليات التي ,بالعملية هم الخاصةوجود تغيير في مهام 
   للتحكم في الطاقة أو تغيير في إجراءات التحكم في الطاقة أواجديًدخطًرا  تسبب

b.  أوالعمال والموظفين ةمعرففي   أو عيوب الدوري وجود قصورتفتيشالآشف  
  . ذلك وجود سبب يدعو لالشتباه فيأو عندجراءات التحكم في الطاقة إل اتهماستخدام

12.B.03على جميع التدريبات وعمليات إعادة ةالموافقب المشرف أن يقومجب  ي 
بيانات مثل أسماء على التصديق شهادة تضمن تجب أن يآما  :توثيقهاآذلك التدريب و

 ووقت وتاريخ وموقع التدريب واسم المدرب، ,يبالذين تلقوا التدر العمال والموظفين
  .الخ

  

 12.C الدوريةتفتيشالعمليات   

12.C.01  يومية لضمان اتباع آافة متطلبات إجراءات عمليات تفتيشيجب إجراء 
  .التحكم في الطاقة الخطرة

12.C.02  تفتيش الذي تم إجراء ) الموقع( وتحديد الجهاز تفتيشالعمليات يجب توثيق
 العمال والموظفينأسماء آذلك  وتفتيش، وتاريخ ال,ءات التحكم في الطاقة به إجراعلى
إجراءات ب قصور في االلتزام وأي حاالت ,لتفتيش ا عملياتفذين والمتضمنين فيَنالُم

  .التحكم في الطاقة الخطرة

12.D وسائل إغالق التشغيل والتحذير من االستخدام  

12.D.01  لتحذير من االستخداما/وسائل إيقاف التشغيلعلى يجب:  

a. البيئات التي تتعرض لها ألقصى فترة زمنية يمكن تحمل على أن تكون قادرة 
  توقعها، و

b.  الذي يستخدم الوسيلةأو الموظف اإلشارة إلى هوية العامل.  

12.D.02  12يجب أن تكون وسائل إغالق التشغيل، باإلضافة إلى متطلبات.D.01، 
 مثل( أو أساليب غير معتادة مفرطةالة بدون استخدام قوة  بدرجة تكفي لمنع اإلزقوية

  ). المساميرقواطعاستخدام 

12.D.03  وسائل التحذير من االستخدام، باإلضافة إلى متطلبات تفييجب أن 
12.D.01، كافة المتطلبات التاليةب:  
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a.  ؛)مشروعأثناء (الطباعة والتنسيق القياسيان  

b. لتعرض للظروف الجوية واألشعة فوق  لحالترآيب والطباعة بشكل ال يسم
 في أن التي تسبب التآآلأو المواقع الرطبة أو المبتلة أو البيئات ) UV(البنفسجية 

  تصبح الرسالة غير مقروءة؛أن أو تسبب تلًفا للبطاقة 

c.  تتميز باألتيالتثبيت بوسائل:  

  عدم القابلية لالستخدام مرة أخرى، (1)

  ع اإلزالة غير المتعمدة أو غير المقصودة،آافية لمنبدرجة  قوية (2)

  إمكانية التثبيت باليد، (3)

  ،ذاتية اإلغالق (4)

  ، و) رطل50(آجم  23قل عن تعدم القابلية للتحرير، بحد أدنى لقوة فتح ال  (5)

 آبل نايلون قطعة واحدة وصلة على األقل تماثلوجود الخصائص األساسية التي  (6)
  يئات؛ والبقادرة على تحمل آافة 

d. وفر وسيلة تالتحذير من الحالة الخطرة التي تنتج عن إمداد الجهاز بالطاقة و
 تمد ال"، " تغلق الجهازال"، "لجهازا  تفتحال"، " تبدأ تشغيل الجهازال"إيضاح مثل 

  .، الخ" تشغل الجهازال"، "الجهاز بالطاقة

12.E تخداماستخدام وإزالة وسائل إغالق التشغيل والتحذير من االس  

12.E.01  وسائل فصل تحديد آافة التأآد من المختص المصرح لهيجب على الموظف 
 والتأآد من إغالق ,هداخلالتي ب أو ,الطاقة الالزمة للتحكم في الطاقة الواردة إلى الجهاز

  . التحكم في الطاقة الخطرةاتوإيقافه وتأمينه بالتوافق مع إجراءفصله الجهاز و

12.E.02  ث ال يمكن يبح فصًال تاًما جهاز يعمل بمصدر تحكم عن بعد أي فصلسيتم
  .ذلك المصدر أو أي مصدر آخرعن طريق تشغيله 

12.E.03  أو / تثبيت وسائل إغالق التشغيل والمختص المصرح لهيجب على الموظف
  . التحكم في الطاقة الخطرةات للطاقة وفًقا إلجراءفصلالتحذير من االستخدام بكل جهاز 

a.  بحيث يظل  بأسلوب وسائل إغالق التشغيل بكل جهاز لفصل الطاقةبيتتثيجب 
  .من اآلوضع  في الجهاز فصل الطاقة

b.  شير بوضوح إلى بحيث ت بأسلوب وسائل التحذير من االستخدام تثبيتيجب
  . من الوضع اآلمنتحريك جهاز فصل الطاقةلالحظر التام 
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12.E.04 بل األفراد المشارآين في  من قَِفي المناطق غير الخاضعة للتحكم الصارم
، يجب ترآيب أقفال ةالعامالتي يدخلها مناطق ال وفي ,عمليات التحكم في الطاقة الخطرة

  . المناسبةالبطاقات بمحاذاة الفصلأو وسائل تحكم إيجابية أخرى على أجهزة 

12.E.05 مع أجهزة  استخدام وسائل إغالق التشغيل أو التحذير من االستخدامعقب 
أو , التخلص من آافة أخطار الطاقة المخزونة أو المتبقية المحتملة، يجب ل الطاقةفص
  .ة بطريقة أخرىآمنها أو جعلها  أو تفريغآبحها، أو ها،فصل

a.  خلوص آمنببطاقات ذاتيجب تحديد وسائل التأريض الواقية .  

b.  بقية  مسؤولية ضمان التحكم في الطاقة المت,المختص المصرح لهيتولى الموظف
 وإزالة أو نقل تلك البطاقاتمسؤولية وضع وسائل التأريض الواقية ووضع آذلك و

  .الوسائل وفًقا للمتطلبات المحددة في إجراءات التحكم في الطاقة الخطرة

12.E.06  ،في حالة وجود احتمال إلعادة تراآم الطاقة المخزنة بدرجة تمثل خطًرا
  .مل إجراء التحكم في الطاقةيجب متابعة التحقق من الفصل إلى أن يكت

12.E.07  قبل بدء العمل على األجهزة التي تم إغالق تشغيلها أو التحذير من
 فصل إتمام عملية التحقق من المختص المصرح لهاستخدامها، يجب على الموظف 

  .الطاقة بنجاحوقف تزويده بالجهاز و

12.E.08  للعمال ر تعليمات تحذير من االستخدام، يجب إصداالعند استخدام وسائل
  .التالية وتحذيرات البطاقاتمتطلبات ال بوالموظفين

a. العمال والموظفين آافةبل يجب أن تكون الملصقات مقروءة ومفهومة من ِق 
  .المشارآين واألفراد العابرين والمختصين المصرح لهم

b. لبيئات التي ا قادرة على تحمل ووسائل تثبيتها من مواد  البطاقاتيجب صنع
  .في موقع العملقابلها ت

c.  بشكل آمن على أجهزة فصل الطاقة حتى ال تنفصل بشكل البطاقاتيجب تثبيت 
  .غير مقصود أو عرضي أثناء االستخدام

d.  آما يجب المختص المصرح له بدون إذن الموظف البطاقات إزالة أال تتميجب 
  .أو إلغائها بشكل آخر ا أو تجاهلهاعدم تجنبه

e. فصل الطاقة وال أجهزةوسائل تحذيرية مثبتة على األساس في  هي البطاقات 
  .بالسالمة إحساًسا زائًفا البطاقات المادية التي يوفرها القفل؛ فقد تعطي الوقايةتوفر 

12.E.09  قبل إزالة وسائل إغالق التشغيل أو التحذير من االستخدام وإعادة الطاقة إلى
  : من اتخاذ اإلجراءات التاليةصرح لهالمختص المالجهاز، يجب أن يتأآد الموظف 

a.  من )  األدوات والموادمثل(منطقة العمل وإزالة آافة العناصر غير الهامة تفتيش
 في العمال والموظفينالجهاز، والتأآد من سالمة عمل مكونات الجهاز ووجود 

  إخراجهم من المنطقة بصورة آمنة؛ و  آمن أوموقع
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b. باقتراب إزالة وسائل إغالق التشغيل  المشارآينآافة العمال والموظفين إخطار 
  .أو التحذير من االستخدام

12.E.10التحذير أو / وسائل إغالق التشغيل وآافةاستثناء الشروط التالية، يجب إزالة  ب
أجهزة فصل الطاقة بمعرفة الموظف المختص المصرح له الذي جميع من االستخدام من 

 الوسيلة هذا الموظف، يمكن إزالة وجوددم ي حالة عفتلك الوسائل وقام بوضع 
السالح أو (السلطة المختصة بتوجيه من ، ومصرح لهبمعرفة فرد آخر ) الوسائل(

  :اإلجراءات التاليةااللتزام ببشرط ) المالئمالمقاول، 

a. أو /تأآد السلطة المختصة من أن الفرد المعين إلزالة وسائل إغالق التشغيل و
   وإجراءات الخلوص اآلمن؛بهذا المجال على دراية التحذير من االستخدام

b. هذا الفرد ومتطلبات نقل سلطة اإلزالة إليه من الموظف المختص تسجيل 
  المصرح له في خطة التحكم في الطاقة الخطرة؛

c. حقق السلطة المختصة من أن الموظف المختص المصرح له الذي وضع َت
   غير موجود بالمنشأة؛الوسيلة

d. لالتصال بالموظف المختص المعقولةلطة المختصة آافة الجهود بذل الس 
أو التحذير / بالحاجة إلى إزالة وسائل إغالق التشغيل ومن أجل إبالغهالمصرح له 

  من االستخدام؛ و

e. أو التحذير /إبالغ الموظف المختص المصرح له بأن وسائل إغالق التشغيل و
  .بالمنشأةها ل عممن االستخدام قد تمت إزالتها قبل استئناف
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  13القسم 

  اآلليةعدات اليدوية واألدوات والم .13

13.A عام  

13.A.01  مسجلة لدى أحد نتاجا لعملية تصنيع  ليةالمعدات اآلاألدوات و تكونيجب أن
  .للغرض الخاص الذي ُصنعت من اجلهمعامل االختبارات الوطنية المعترف 

13.A.02 والصيانةتفتيش االستخدام وال.  

a .ها وصيانتها التفتيش علي وليةالمعدات اليدوية واآلاألدوات وجب أن يتم استخدام ي
ي ذيجب استخدامها للغرض الوطبًقا لتعليمات الشرآة المصنِّعة وتوصياتها، 

 إرفاق نسخة من مرجع تعليمات الشرآة المصنعة جبما يآ .ُصممت من أجله فقط
  .المعداتاألدوات ووتوصياتها ب

b .في إفادة أنها  واختبارها وليةمعدات اليدوية واآلدوات وال األ علىيجب التفتيش
تأآد لالدورية المستمرة لجب إجراء الفحوصات ي :حالة تشغيل آمنة قبل االستخدام

  .السليمة والصيانة اآلمنة التشغيلحالة من 

c .ترآيب آافة ة مع جيدبحالة ليةمعدات اليدوية واآلدوات والجب أن تكون األي 
معدات دوات وال استبعاد األيجب :وضبطها بطريقة صحيحة الالزمة السالمة أجهزة
  .عيوب ُتضعف من قوتها أو تجعلها غير آمنة من الخدمةبها التي 

13.A.03ةوقاي ال.  

a .الوقاية مع أغطية  تتالءملكي الُمصممة ليةمعدات اآلدوات واليجب تزويد األ 
  .األغطية تلكب

b . آانإذا   في األدوات والمعدات والدوارة والمتحرآةدديةتر األجزاء الوقايةيجب 
  .أو آانت تشكل خطرا بصورة أخرى،  تالمس بينها وبين العمال والموظفينهناك

13.A.04 غير دوات والمعدات األتثبيت، يجب ما يكون العمل بمناطق علويةعند 
  . على حاملالمستخدمة أو وضعها

13.A.05  أو المواد من مكان آلخر أو من شخص ت والمعدا دواتاأليجب حظر قذف
  .تويات األدنى مسإلىآلخر، أو إسقاطها 

13.A.06 حدوث حريق أو في   يسبب فيها أي مصدر لالشتعالفي المواقع التي
  .معدات التي ال ينتج عنها شرردوات والاألأن ُتستخدم فقط يجب ، انفجار

13.A.07 معدات التي تتطلب معالجة دوات والاأل ةتشكيل وتجهيز وتقوييجب إصالح و
  . في هذه العملياتذوي خبرة أفراد قبلحرارية أو إصالًحا من 
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13.A.08التي تعمل يدوًيا ما فاعاترم أو الالرافعاتحظر استخدام أذرع التدوير مع  ُي 
أال يتم يجب  :ذاتية اإلغالقموجبة  بكالبات الرافعات أو المرفاعاتلم يتم تزويد هذه 
  . البارزة اليدوية ذات الدرجات أو المسامير أو الُعقداستخدام العجالت

13.A.09التي معدات دوات والجب أن يظل السائل الهيدروليكي المستخدم في األ ي
 درجات حرارة يتعرض أعلىعند التشغيل الخاصة به  محتفًظا بخصائص تعمل بالقدرة

  D.07.26الستخدام تحت األرض، انظر ل>  .لها

13.A.10  ط التشغيل اآلمنة التي توصي بها الشرآة وتجاوز معدالت ضغم أال يتيجب
  الهيدروليكيةالُمصنعة فيما يخص الخراطيم والصمامات واألنابيب والمرشحات

  .األخرى والترآيبات

13.A.11هواء معدات الهيدروليكية أو التي تعمل بالدوات وال يجب تزويد آافة األ
، قدرة أو حولها التجهيزات المزودة بالفي الخطوط أوالمضغوط والتي تستخدم إما 

  .ضغط التشغيلالعادية للمعدالت ل ة مناسبمتانة ذات موصلةبخراطيم غير 

13.A.12  يجب، مطوقةمعدات التي تعمل بالوقود في أماآن دوات والعند استخدام األ 
ة الواقيتجهيزات ال المتطلبات الخاصة بمعدالت ترآيز الغازات السامة واستخدام نفيذت

  .المرجع من هذا 6 و5القسمين بالشخصية، آما هو موضح 

13.A.13 المالبس.  

a . يجب استخدام تجهيزات الحماية الشخصية)PPE( القسمين ب، آما هو موضح
  . هذا المرجعمن 6 و5

b .أو ارتداء  , إطالق الشعر الطويل,يجب عدم ارتداء المالبس الفضفاضة والبالية
 عمل علىأثناء ال) ك األقراط المتدلية والقالئد وساعات اليدبما في ذل(المتدلية الحلي 

  .آلية ةمعدأداة أو أي 

13.A.14 11 انظر القسم.C متطلبات التأريضالخاص ب.  

13.A.15 قدرة المشغل من قطع تيار الليتمكن تزويد آل آلة بأداة تحكم آهربائية يجب 
  .عن اآللة دون مغادرة نقطة التشغيل

13.A.16 مال حدوث إصابة للمشغل نتيجة إلعادة تشغيل المحرآات بعد عندما احت
لمنع اآلالت من إجراء إعادة يجب اتخاذ التدابير االحتياطية حاالت إخفاق القدرة، 

  .لدى عودة القدرةأتوماتيكيا التشغيل 

13.A.17  مصطبة  أو على األرض المثبتة على ليةمعدات اآلدوات والاألتثبيت يجب
 اإلحكامجب أن يصل التثبيت أو ي و.بشكل آمن باستخدام ملزمها أو ربطأساس صلب ب

  .الحرآة الجانبية أو الرأسيةأمام  يصمدإلى درجة آافية ل

  

  



EM 385-1-1 
2003 شرين الثاني ت  3 

 213

 13.Bالترميلو آالت التجليخ  

13.B.01 واقيةأغطية اآلالت المزودة بمع فقط  الصنفرةستخدم عجالتيجب أن ُت  
  صنفرةأوصاف أنواع عجالت الالخاص ب  ANSI B74.2انظر>  :باستثناء ما يلي

a .؛أثناء إجراء عمليات الطحنألعمال الداخلية المستخدمة في اعجالت ال  

b .في المستخدمةوما أقل، )  بوصة2( سم 5  يساويقطرهاالتي مثبتة العجالت ال 
  العمليات المحمولة؛

c . 18و 18و 17و 16األنواعR والقابسات والكرات المخاريطمن  19و 
ولبة الفتحات التي ُيظهر العمل فيها درجة من الحماية أو التي ال يتجاوز  ملالوعائية
  ؛) بوصة5(سم  12.5وطولها )  بوصة3(سم  7.5قطرها 

d . عنوال يزيد سمكه )  بوصة2( سم 5 الذي ال يتعدى طول قطره 1النوع 
ث على / م9 محيطيه أقل من، ويتم تشغيله عند سرعات )بوصة 0.5(سم  1.25

عند تثبيته في ماسكات الِعدد التي يتم ) دقيقة على السطح/  قدم1800(السطح 
  إدارتها باستخدام آالت الحفر المحمولة؛

e . بوصة3(سم  7.5 عن هال يزيد طول قطر من العجالت المقواه التي 1النوع  (
 ال محيطيه، ويتم تشغيله عند سرعات )بوصة 0.25(سم  0.6وال يتعدى سمكه 

  السطح ث على / م48تتجاوز 
  . حماية الوجهو قناع ارتداء النظارة الواقية إذا تم، )دقيقة على السطح/  قدم9500(

13.B.02 المحمولة الكهربائية  المرآبة في آالت التجليخواقيات التلسين  أن تكون يجب
 المتناقص من طول قطر العجلة) بوصة 4/1(سم  0.6 قابلة للضبط في نطاق يدوًيا

  . العليا عند الفتحةباستمرار

13.B.03 الكافية للحفاظ على مستويات قدرة الكهربيةبال يجب تزويد آالت التجليخ 
  .السرعة اآلمنة لمحور الدوران تحت آافة ظروف التشغيل العادي

13.B.04  حرآة معدات أثناء دوات والاألحوامل يجب أال يتم تعديل حوامل العمل أو
  .عجالت الطحن

13.B.05 الموجودة على آالت التجليخدواتفة بين حوامل األيجب أال تزيد المسا  
  ). بوصة1/8(سم  0.3 والعجلة عن ليةاآل

13.B.06 وإعادة اختبارها بدقة قبل التثبيتصنفرة آافة عجالت الالتفتيش على يجب : 
  .المتصدعة أو التالفة  التخلص من عجالت التجليخيجبو

13.B.07 لهااوز معدل السرعة اآلمنةبسرعة تتج يجب عدم تشغيل عجالت التجليخ .  

13.B.08 مصطبة،  أو على ، المثبتة على األرضالتجليخ تزويد عجالت يجب
  ).واقية أغطية( الخارجي، بحواجز واقية والمستخدمة في التجليخ
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 .aوأضالعها  محيط عجلة التجليخلجب أال يزيد الحد األقصى للتعرض الزاوي ي
لعمل االتصال بالعجلة الموجودة أسفل  باستثناء أنه عندما يتطلب ا،90o عن

 وفي أي ؛125oالمستوى األفقي لمحور الدوران، يجب أال يتجاوز التعرض الزاوي 
فوق  65o أن يبدأ التعرض الزاوي عند درجة ال تزيد عن يجب ،من الحالتين

  .المستوى األفقي لمحور الدوران

b .ثير اندفاع العجلة قوية بما يكفي لتحمل تأواقيات السالمة تكون أن يجب.  

 13.C اآللية النجارةالمناشير وآالت  

13.C.01 ينبغي تشغيل آافة آالت النجارة وصيانتها طبًقا لـANSI 01.1  

13.C.02 الوقاية.  

a .بحواف واقية تحيط أتوماتيكًيا وبالكامل بأغطية تجهيز المناشير الدائرية يجب 
  . الفلق واآلالت المضادة لالرتدادلقطع وأدواتا

b .الكهربائية قدرة تجهيز آافة المناشير الدائرية المحمولة التي تعمل باليجب 
 غطاءان اليغطييجب أن و ، فوق لوح القاعدة أو الكعب المعدني وأسفلهأغطيةب

العلوي والسفلي المنشار حتى أعماق األسنان، فيما عدا الحد األدنى للقوس الالزم 
، والحد األدنى للقوس الالزم للسماح مشطوفةال إلى القطع تنقلبليتيح للقاعدة أن 

المعدة اآللة أو عندما يتم سحب و . على التواليبالعمل المناسبين والتالمسباالرتداد 
 الحماية السفلي أتوماتيكًيا إلى وضع الحماية بشكل غطاء أن يعود يجبمن العمل، 

 .دائم

c .يدها برؤوس  وتزوبالكامل والصنفرة التسوية أدوات أنصال وقاية يجب
  .أسطوانية ذات أعناق في األسطوانة

d .المنشار الشريطي بالكامل فيما عدا عند نقطة العملأنصال تطويق يجب .  

e . الملحق يتضمنE  غير ( لثابتةا إضافية آلالت النجارة وقايةمتطلبات
  .)المتحرآة

13.C.03قايةوو تغطية يجبو. اآلالت آلما أمكنب آلية تلقيمجب ترآيب أجهزة  ي 
لملقم من أجل حماية لملحقات  التي تعتبر  أو األجزاء المتحرآة األخرىالتلقيم أسطوانات

  .المشغل من النقاط الخطرة

13.C.04 سرعة التشغيل على آافة المناشير الدائرية ل يتم وضع عالمة دائًما أن يجب
جاوز أو التي تعمل عند سرعات ثانوية تت)  بوصة20( سم 50 نالتي يزيد قطرها ع

  ).دقيقة/قدم 10.000(ث / م51

a .تشغيل أي منشار يتم تمييزه بهذا الشكل عند سرعة مختلفة عن تلك يتمأال  يجب 
  .النصلالموجودة على 
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b . ،لتوضيح تصحيح العالمة يجبعند إعادة شد منشار عليه عالمة لسرعة مختلفة 
  .السرعة الجديدة

13.C.05 الكهربائية بمكبح أتوماتيكي شعاعية الذراع  تزويد المناشيريجب.  

13.C.06 بعد  الدوارة  القطعأو مناشير شعاعية الذراع المناشيرطاولة  تمتد أن يجب
  . المنشارلنصلالحافة األمامية 

13.C.07 الكهربائية بحيث يعود رأس القطع إلى  شعاعية الذراعيجب ترآيب المناشير 
 القطع تزويد آافة مناشير جبيو .وضع البدء عندما يتم تحريرها بواسطة المشغل

 بنقاط طاولة أو اآلالت المشابهة التي يتم سحبها عبر شعاعية الذراعالدوارة والمناشير 
  .الطاولة حافة  عن بعيًدا لألداةحافة األماميةالتوقف حدية لتجنب انتقال 

13.C.08  ة على طاولمثبتتعرض يلقم يدوًيا سنشار قطع مميجب أن يتم تزويد آل 
 من الضغط على المنشار أو المادةمباِعدة لمنع ذراع  ب يلقم يدويًٍانشار شق دائريوآل م
  . للخلف ناحية المشغلدفعه

13.C.09 إجراءات التشغيل  

a .تسخين المناشير الشريطية واآلالت األخرى التي تتطلب التسخين من أجل يجب 
 7 الحرارة عن درجةالتشغيل اآلمن، وذلك قبل بدء تشغيلها في أي وقت تقل فيه 

  ). درجة فهرنهايت45 (مئويةدرجات 

b .العمليات أخرى في آافة سالمة دفع أو أية وسيلة عصي أو آتل استخدام يجب 
  . من حواف القطع عالية السرعةالقريبة

c .آأنصال استخدام األجزاء المتصدعة أو الملتوية أو أية أجزاء تالفة أخرى حظرُي 
  .السكاآينالمناشير أو آالت القطع أو 

d .توفير فرشاة إلزالة نشارة الخشب والشظايا والبقايا الخشبية من على آافة يجب 
  . األخشابنجارةآالت 

e .ترك مناشير األخشاب الكهربائية في وضع تشغيل دون وجود أال يتم يجب 
  .مشغلين

 13.Dالتي تعمل بالهواء المضغوطالمعدات األدوات و  

13.D.01  دوات  أو أدوات االحتجاز وصيانتها على األمةساليجب ترآيب مشابك
  .الماسورةمعدات التي تعمل بالهواء المضغوط من أجل تجنب خلعها دون قصد من وال

13.D.02 إيقاف الضغط وإفراغه من األنبوب قبل فصل األنبوب عن أية معدة أو يجب 
  .وصلة

13.D.03 رطوم وعند آافة  والخداة عند نقاط الوصل بين األسالمةباط  توفير ِريجب
  . السريعةالتعويضيةالوصالت 
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13.D.04 معدات الرفع أو الخفضأدوات و استخدام الخراطيم في أال يتم يجب.  

13.D.05 تزويد مسدسات الرش الالهوائية من النوع الذي ُيجزئ الدهانات يجب 
) أو أآثر)  رطل1000( آجم 450(والسوائل إلى ذرات عند معدالت ضغط عالية 

 يدوية مرئية أو آلية، والتي سوف تعمل على تجنب سحب الزناد لمنع سالمة وسائلب
بدًال مما سبق ذآره، يتم و . يدوًياالسالمةترك الدهان أو السائل إلى أن يتم تحرير جهاز 

إزالة فوهة الخرطوم عند ضغط عالي، ذات توفير صامولة ناشرة تمنع إطالق سرعة 
 الفوهة احتكاكوم، األمر الذي يعمل على تجنب فوهة الخرطلباإلضافة إلى حاجز واق 

  .بالمشغل، أو يمكن توفير وسيلة حماية مكافئة

13.D.06  إقفال لالحتفاظ بالمقبس جهازيجب توفير مفاتيح ربط صدمية ذات .  

13.D.07  متطلبات التجهيزات واألنظمة المضغوطةالخاص ب 20انظر القسم.  

13.E قوة االنفجاريةالمعدات التي تعمل بالاألدوات و  

13.E.01 التي تعمل (المعدات التي تعمل بالقوة االنفجارية األدوات و أن تفي يجب
متطلبات سالمة " ،ANSI A10.3بـ واردة بمتطلبات التصميم ال) بواسطة المساحيق

  ".معدات التي تعمل بالقوة االنفجاريةدوات والاأل

3.E.02تعمل بالقوة االنفجارية على معدات التيدوات والجب أن يقتصر تشغيل األ ي 
  :شخص يتميز بما يليهو المشغل المؤهل و .المشغلين المؤهلين فقط

a . وهو شخص تم تدريبه واعتماده ومنحه بطاقة معلم ( معلم معتمد على يدالتدرب
معتمدة من قبل الشرآة المصنعة للمعدة أو من قبل ممثل معتمد للشرآة المصنعة 

  ؛)للمعدة

b . و يتم وضعه من قبل الشرآة المصنعة للمعدة؛تحريري اراختباجتياز   

c . امتالك بطاقة مشغل مؤهل يتم منحه إياها من قبل الشرآة المصنعة وإصدارها
  . من قبل آل من المعلم والمشغلوتوقيعها

13.E.03  معدة بما يليأداة ويجب أن يتم تزويد آل:  

a . مدونة في  " بالقوة االنفجاريةمعدة تعمل" لإلقفال عليها الكلمات قابلةحاوية
 معدة تعمل ـتحذير"مكان يسهل رؤيته على الجانب الخارجي، ومالحظة تقول 

 في حالة عدم وتظل مغلقةبالقوة االنفجارية لالستخدام من قبل مشغل مؤهل فقط 
  مدونة على الجانب الداخلي؛ "االستخدام

b . والخدمات الموجهة إلى المشغل؛التعليماتمرجع   

c .وجداول بيانية بأدوات التثبيت؛قدرةالمل ح   

d . و المعدة؛ علىالتفتيشسجل   
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e . بالصيانة الخاصة الملحقاتواألدوات.  

13.E.04 واالختبارتفتيشال .  

a .والتنظيف واالختبار يومًيا آما توصي الشرآة المصنعةالتفتيش إجراء يجب .  

b .نفجارية، طبًقا لإلجراءات معدات التي تعمل بالقوة االدوات واليجب اختبار األ
 من قبل الشرآة المصنعة، وذلك يومًيا قبل التحميل للتأآد من أن أجهزة المقترحة

  .السالمة في ظروف عمل سليمة

c .معدات التي تعمل بالقوة االنفجارية وتنظيفها جيًدا دوات وال األالتفتيش على يجب
  .تثبيت 1.000واختبارها بعد آل 

13.E.05 المعدات التي تعمل بالقوة االنفجارية والشحنات في ألدوات وا تأمين يجب
  .آافة األوقات لتجنب الحيازة أو االستخدام عير المصرح بهما

13.E.06 قبل إالمعدات التي تعمل بالقوة االنفجارية دوات وال تحميل األيجب أال يتم 
المحملة أو الفارغة معدات دوات وال أال يتم توجيه األيجب و؛ المحدد مباشرًةالتفجيروقت 
  . للماسورة المفتوحةالطرف، آما يجب إبعاد األيدي عن أي عمال أو موظفين تجاه

13.E.07 معدات التي تعمل بالقوة االنفجارية في األجواء دوات وال استخدام األحظرُي
  .االحتراقاالنفجارية أو سريعة 

13.E.08  في أدوات الربطوضعيجب عدم :  

a . بمادة تعمل على منع أداة الربط دعمهاالقابلة لالختراق ما لم يتم  أو اللينةالمواد 
  من اختراقها إلى الجانب اآلخر؛

b . المطلي القرميد ،الصلب المقوى، الحديد الزهرآ هشةمادة شديدة الصالبة أو 
   الصخر؛، الطوب العادي، الطوب الزجاجي،بالزجاج أو المفرغ

c .أداة الربط على ساق اختراق قوة ثة أضعاف الخرسانة ما لم يكن سمك المادة ثال
  األقل؛

d .الخرسانة المتشظية.  

13.E.09  يجب أن يرتدي مشغل المعدة نظارة واقية أو أية تجهيزات لحماية الوجه
  . والعين

13.F المناشير السلسلية  

13.F.01 أن يتم تزويد آافة المناشير السلسلية بمكبح سلسلي أتوماتيكي أو جهاز يجب 
  . لالرتدادمضاد
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13.F.02  ال تتحرك السلسلة عند إبطاء سرعة بحيثيجب ضبط سرعة اإلبطاء 
  .المحرك

13.F.03تطلب األمر آحٍد ي :الشخصيةالواقية تجهيزات الوف يرتدي المشغلون  س
  ).السالمةأحذية ( قانيأدنى حماية العيون واآلذان واألقدام والس

13.F.04  بالوقود أثناء التشغيل أو أثناء سخونتها أو ال يتم تزويد المناشير السلسلية
 من)  أقدام10(م  3من مصدر للهب؛ وال يتم بدء تشغيل المناشير في نطاق بالقرب 

  .حاوية الوقود

13.F.05  أن يقبض المشغل على المنشار بكلتا يديه أثناء آافة عمليات التقطيعيجب .  

13.F.06 أعلى من مستوىقطيع مواد في يجب أال ُيستخدم المنشار السلسلي أبًدا لت 
  .آتف المشغل

13.F.07  متطلبات الحفاظ على األشجار وإزالتهاالخاص ب 31انظر القسم.  

13.G تجهيزات الترميل  

13.G.01 الكهرباء تراآم الخراطيم ووصالت الخراطيم لتجنب أن يتم تصميم يجب 
  .االستاتيكية

13.G.02 لتجنب الفك غير المقصوديجب تصميم آافة الوصالت وفوهات الخراطيم : 
  A.16.20انظر >  .سالمةنبغي تزويد آافة الوصالت بروابط ي

13.G.03 أن تكون وصالت الفوهات مصنوعة من المعدن ومناسبة لفوهات يجب 
يجب توفير أداة تحكم قوية في الفوهة، وذلك لقطع التيار إذا فقد و .الخراطيم الخارجية

نبغي توفير دعامة يمكن أن يتم تثبيت الفوهة عليها يو .المشغل السيطرة على الخرطوم
  .في حالة عدم استخدامها

13.G.04  6 و5القسمين ب بالترميل فيما يتصلهناك المزيد من المتطلبات اإلضافية.  
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  14القسم 

   وتخزينها والتخلص منهامناولة المواد .14

14.A مناولة المواد  

14.A.01آما يجب عليهم استخدام هذه اآلمنةفع  يجب تدريب العمال على أساليب الر 
  .األساليب

14.A.02 الشخصيةالتجهيزات الواقية  متطلبات 5القسم  غطيي.  

14.A.03  المواد الخاصة مناولة  المواد متوفرة الحتياجات وسائل مناولةيجب أن تكون
  .بأحد األنشطة

14.A.04 المواد فيما يتعلق  مناولة نقل مادة ثقيلة أو ضخمة، يجب تقييم احتياجات عند
 التالي عند اختيار التسلسل اتباع يجب .المسافة، ومسار عملية النقلوبالوزن، والحجم، 

  :الموادمناولة ل ائوسأحد 

a .مناولة المواداحتياجات لتقليل ستخدام الهندسة ا،  

b . على سبيل المثال شاحنة رفع، أو رافعة علوية، (النقل بواسطة جهاز ميكانيكي
  ،)أو ناقلة

c . على سبيل المثال برويطة أو (  مساعدةمناولة يدوية مع أداة وسائلالنقل بواسطة
  ، أو)عربة آارو

d . رفع آمنة أساليب استخدامبالنقل.  

14.A.05ن يتم نقل المواد أو تعليقها فوق العاملين ما لم ُتتخذ احتياطات صارمة  ل
  . العاملين من األشياء المتساقطةلوقاية

14.A.06آان من المحتمل أن يمثل نقل المواد خطورة على األشخاص، يجب ذا إ 
 مناولتها األحمال التي يتم للتحكم في أخرى وسائل أو أي حبال التوصيلاستخدام 

 بالقرب من استخدامها عازلة عند الوسائليجب أن تكون هذه و :بواسطة معدات الرفع
  .الخطوط المزودة بالطاقة

14.B تخزين المواد  

14.B.01  المواد الموجودة في أآياس، أو حاويات، أو باالت، أو جميع رصيجب 
بحيث تكون ثابتة ارتفاعها  وتقليلمخزنة في صفوف، ووضعها على هيئة آتل وتشبيكها 

  .ومؤمنة ضد االنزالق أو االنهيار
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a . أن تكون منخفضة على نحو عملي قدر االستطاعة على  المواد رصيجب
ما لم يتم )  قدم20(متر  6 من األحوال عن  بأي حالاوبحيث ال يزيد ارتفاعه

  .في هذا القسمأخر  ارتفاعتخصيص 

b .تخزين المواد السريعة االشتعال والقابلة لالحتراق طرق 9غطي القسم ي.  

14.B.02  اإلنشاء على تحت  داخل مباني ال تزال نةخزالموضع المواد أال تيجب
 على والأو الطوابق، المرفاع مجرى تحات أي فتحة من فمن ) قدم 6(متر  1.8مسافة 
  . فوق المادة المخزنةالتي ال تمتدمن أحد الحوائط الخارجية ) قدم 10(متر  3مسافة 

14.B.03إبقاء طرق الدخول خالية من أي عقبات يجب .  

14.B.04يجبآما  . من دخول مناطق التخزينالمصرح لهم منع األشخاص غير  يجب 
ي موقع آمن عند تحميل المواد أو تفريغها من عربات السكة األشخاص فجميع أن يكون 

  .الحديد، أو الشاحنات، أو مراآب نقل البضائع

14.B.05 على نحو يزيد عن الممرات مادة على السقاالت أو أي تخزين  أال يتم يجب
االحتياجات التي تتطلبها عمليات الوضع الطبيعية، أو على نحو يزيد عن حدود التحميل 

  .اآلمنة

14.B.06 يجب الفصل بين المواد غير المتجانسة عند التخزين.  

14.B.07 تخزين األلواح الخشبية.  

a . يجب أن يتم تخزين األلواح الخشبية خالل عملية اإلنشاء في أقسام تحتوي بحد
 على )قدم 10 (متر 3 مسافةأقصى على مليون قدم لوحي على أن تكون على 

  . من المبانياألقل

b .بحيث تكون يتم رصهايم األلواح الخشبية على سنادات ثابتة وأن يجب تدع 
  .مستوية السطح، وثابتة، وذاتية الدعم

c . يجب نزع آافة المسامير من األلواح الخشبية القابلة لالستعمال مرة أخرى قبل
  .لتخزينلجمعها 

d . واح ؛ أما األل)قدم 20 (متر 6 األلواح الخشبيةأآوام يجب أال يتجاوز ارتفاع
  ).قدم 16 (متر 4.8 بارتفاع يزيد على أال يتم رصهافيجب مناولتها باليد التي يتم 

14.B.08 الموضوعة داخل أآياس)الُمكيسة (تخزين المواد .  

a . بحيث يكون هناك الموضوعة داخل أآياس فوق بعضها المواد رصيجب 
عشرة عند ارتفاع آل فواصل بين الطبقات ورص األآياس بطريقة متقاطعة  

  . على األقلأآياس
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b . أآثر من عشر شكائر أال يتم رصعند تخزين شكائر األسمنت أو الجير يجب 
دون عوارض للدعم، إال عندما تكون محكومة بواسطة حوائط بفوق بعضها البعض 

  .ذات قوة مناسبة

c . فتحات األآياس تكونالكومة بحيث تحيط بيجب أن توضع األآياس التي 
  .لكومةمواجهة لمنتصف ا

d . أثناء األخذ من الكومة، يجب الحفاظ على قمة الكومة مستوية قدر اإلمكان
  . على العوارض الداعمة الضروريةوالحفاظ

14.B.09تخزين الطوب .  

a . الطوب على سطح يتميز باالستواء والصالبةرصيجب .  

b . عندما يصل ؛ )قدم 7(متر  2.1 الطوب عن رصاتيجب أال يزيد ارتفاع
 قمتها تقليل ارتفاعيجب , ) قدم4( متر 1.2ع رصات الطوب غير الثابتة إلى ارتفا

فوق )  قدم1(متر  0.3في آل ارتفاع مقداره )  بوصة2 (سم 5تدريجًيا بمقدار 
  ).قدم 4(متر  1.2  االرتفاعمستوى

c . بالة مربعة لتشكل مجمعة بإحكام طوب قوالب ( المربعةالطوبلباالت بالنسبة 
فوق  باالت أآثر من ثالث أال يتم رص يجب) مثبتة بعدد من السيورو قياسية آبيرة
  .بعضها البعض

14.B.10  الفاصلةتخزين األسطح والحوائط والبلوآات.  

a . البلوآات في صفوف على أسطح صلبة مستويةرصيجب .  

b . تقليل ، يجب )قدم 6 (متر 1.8 بلوآات البناء بارتفاع يزيد على رصعند
 1.8  االرتفاعريجًيا بمقدار نصف بلوك لكل صف فوق مستوىتدالرصة  ارتفاع
  ).قدم 6 (متر

14.B.11تخزين حديد التسليح، وألواح الصفيح، وحديد اإلنشاء .  

a .يجب تخزين حديد التسليح في أآوام مرتبة بعيدة عن طرق المشاة والسيارات.  

b . الرصةنهيار  انزالق القوائم أو المنع محكمةبطريقة  حديد اإلنشاءيجب رص.  

14.B.12تخزين المواد األسطوانية .  

a . وسائر المواد  الدعم، وقضبانوالمواسير، واألعمدة، اإلنشاء حديد رصيجب ،
آي ال تتبعثر ، ما لم تكن مرصوصة على حامل، وضع حواجز أمامهااألسطوانية و

  .أو تميل
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b . ما لم تكن )قدم 5(متر  1.5بارتفاع يزيد على أال يتم رص المواسير يجب ،
  .مرصوصة على حامل

c .أو آومة مثبتة بعوارض خشبيةالشكل  استخدام إما آومة هرمية يجب.  

d.ند استخدام الكومة المثبتة بعوارض خشبية، يجب أن تكون الكومة الخارجية أو ع
المثبتة بعوارض الرصات  إنقاص يجب :في إسفينالعمود الخارجي مثبًتا بإحكام 

  .طبقة في آل دار أنبوبة واحدة أو عمود واحد على األقلخشبية تدريجًيا بمق

e . يجب تفريغ المواد المستديرة أو الكروية بحيث ال تتطلب عملية التفريغ وجود
أي شخص على جانب الناقلة الذي يتم التفريغ منه بعد قطع أسالك الربط أو أثناء 

  .تفريغ رصات المواد

14.Cتأمين التجهيزات والخدمات   

14.C.01 يجب الحفاظ على مناطق العمل ووسائل الدخول بحيث تظل آمنة ومنظمة.  

a . يجب توفير ما يكفي من العمال والتجهيزات للتأآد من الوفاء بكافة متطلبات
  .تأمين التجهيزات والخدمات

b . مناطق العمل يومًيا من أجل تأمين التجهيزات والخدمات عمل تفتيش في يجب 
  .يوميةال التفتيشلنتائج في تقارير على نحو واٍف وتسجيل ا

c .هذا القسمال تلتزم بمتطلبات سمح بالعمل في المناطق التي لن ُي.  

14.C.02  يجب إبقاء آافة الساللم والممرات والمعابر الخشبية وطرق الدخول خالية
  .قتو الطوالمن المواد واإلمدادات والعقبات 

14.C.03  أو الخفيفة أو ترآها على األسطح أو بتةغير الثا تخزين المواد أال يتميجب 
  . بطريقة آمنةتثبيتهااألرضيات غير المغلقة، ما لم يتم 

14.C.04  أو الخراطيم أو ادمتدااليجب أال تتسبب األدوات أو المواد أو أسالك 
  .األنقاض في التعثر أو أية أخطار أخرى

14.C.05 لإلزاحة أو  عرضةتعتبر األدوات والمواد والتجهيزات التي  تثبيتيجب 
  . بشكل مناسبالسقوط

14.C.06 الجير واألسمنت على وي تيجب التخلص من الشكائر الفارغة التي آانت تح
  .بالطريقة التي تحددها الهيئة المختصة بصورة دورية ,وسائر المواد التي تثير الغبار

14.C.07 مناطق يجب إزالة ألواح المقاعد الخشبية واألخشاب الخردة واألنقاض من 
  .العمل وطرق الدخول من داخل وحول ساحات التخزين وسائر المباني
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14.C.08  يجب نزع المسامير البارزة من األخشاب الخردة واأللواح الخشبية وقطع
األخشاب الكبيرة أو دق تلك المسامير أو ليها بحيث تصبح بمستوى واحد مع سطح 

  .الخشب

14.C.09 البناء خالية من أآوام المواد القابلة يجب االحتفاظ بمواقع التخزين و
  .لالحتراق

a .يجب أن تظل األعشاب والحشائش قصيرة.  

b . بالطريقة التي تحددها الهيئة  لتنظيف المناطق منتظم إجراءيجب وضع
  .المختصة

c . القمامة أو األغصان أو الحشائش الطويلة أو سائر المواد القابلة إبقاء يجب
 أو معالجة السوائل استعمالاطق التي يتم فيها تخزين أو المن بعيدا عن لالحتراق

  .سريعة االشتعال والسوائل القابلة لالحتراق

14.C.10حظر تراآم السوائل، وبخاصة السوائل سريعة االشتعال والقابلة لالحتراق،  ُي
لسوائل السريعة االشتعال والقابلة ا تنظيف آافة يجبآما  .على األسطح، الحوائط، الخ

  .فوًراتراق المتساقطة لالح

14.D التخلص من المواد  

14.D.01  يجب وضع النفايات والقمامة في حاويات أو وضعها في أآوام، إذا آان
  .مناسبا

14.D.02  إال ) قدم 6 (متر 1.8يجب عدم إلقاء النفايات والقمامة من ارتفاع يزيد عن
  . التاليااللتزام بماإذا تم 

a . من الخشب أو مادة مصنوعة مطوق بسياج مسقطخالل إلقاء المواد أو القمامة 
 باستثناء الفتحات المجهزة أن تكون مطوقة بسياجألنقاض فيجب مساقط اما أ .مماثلة
؛ يجب أال  أو بالقرب منه عند مستوى السطح المخصص إلدخال الموادبإقفاالت

 .المسقطقياسا على طول حائط )  بوصة48 (متر 1.2يتجاوز ارتفاع الفتحات 
  .يجب إبقاء الفتحات مغلقة في حالة عدم استخدامهاو

b.يجب أن تكون المنطقة المسقط من خاللندما يتعذر التعامل مع األنقاض  ع ،
 ). بوصة42 (متر 1التي تلقى فيها المواد مطوقة بحواجز ال يقل ارتفاعها عن 

  وضع الحواجز لمنع العاملين من دخول مناطق سقوط األنقاض؛ ويجب وضعيجب
ر من خطر المواد المتساقطة في آافة مناطق سقوط األنقاض وعند يتحذللعالمات 

  .آل مستوى معرض لألنقاض المتساقطة

14.D.03  لإلطالع علي متطلبات الحرق 9انظر القسم.  
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14.D.04  يجب توفير حاويات منفصلة الغطاء، ذاتية اإلغالق، غير قابلة
مة والنفايات الزيتية والسريعة االشتعال غير قابلة للتفاعل، لجمع القما/لالشتعال
  .والخطيرة

a . الحاويات عليه حتويا تعالمات تصف ملصق يجب.  

b .يجب التخلص من المحتويات يوميا بطريقة مالئمة.  

14.D.05  على سبيل المثال، زيوت وشحوم (يجب جمع نفايات المواد الخطيرة
آما يجب , )، الخالمواد الالصقةبة، السيارات والمعدات، حاويات وبراميل المواد المذي

متطلبات الدولة  الفيدرالية وللمتطلباتالتخلص منها طبقا آذلك خزينها وجمعها وت
.المحليةالمتطلبات و
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  15لقسم ا

  الرفع معدات .15

  15.A عام  

15.A.01 واالستخدامالتفتيش .  

a . ي تحدده ذ الباألسلو المواد بمناولة تجهيزات الرفع الخاصة بالتفتيش علىيجب
الشرآة المصّنعة وعن طريق شخص مؤهل، وذلك قبل االستخدام في آل وردية 

  .وإذا لزم األمر أثناء استخدامها لضمان سالمتها

b. آما هو موضح في الملحق  من الخدمةيجب استبعاد المعدات المعيبة ،F، من 
  .الخدمة

c.يات الشرآة المصّنعة توصوفقًا ل استخدام معدات الرفع وصيانتها يتمجب أن  ي
 يزيد عن ما الرفع بمعداتعدم تحميل  جبي :للمعدات والشرآة المصّنعة للتجهيزات

  .حمل العمل اآلمن الموصى به

d.  من منطقة العمل الحالية ها عدم استخدامة الرفع، في حالمعداتيجب استبعاد ،
  .آمنمالئم ووتخزينها وصيانتها بشكل 

15.A.02  حول الحملالرفع لف حبلأال يتم يجب .  

15.A.03  من )  بوصة6 � أقدام 6 ( متر2 التي توجد في حيزيجب حماية الحبال
 حواجز مادية لمنع واسطة المنطقة بتحديداألرض أو من مستوى العمل أو يجب 

  . اإلصابات أو اإلصابات الناتجة عن الحبال المقطوعة

15.A.04  ؛ أسلوب متفق عليه ب)على شكل عين(جميع الوصالت عمل أن يتم يجب
 إال عند استخدام، ُعروةللل ذات الحجم المناسب موائمة ارى الحب ُعكونيجب أن تف

  .رى اختيارًيا يكون استخدام الُعإذ اتالمعالق

15.A.05 رفععند رفع أحمال، يجب استخدام وسيلة تثبيت إيجابية لتثبيت الحمل وال.  

15.A.06  رى األقفال والملحقات والحلقات وُعلخطاطيف وحلقات الربط ايجب استبعاد
  .تلف الشديد أو التي حدث بها انثناء أو التواء أو أي تآآلاألخرى التي يظهر عليها ال

15.A.07 أو الخطاطيف ،يجب وضع عالمات على الكباشات المصممة حسب الطلب 
 سابقة والهياآلآاأللواح المعيارية وحدات هذه الخرى لاألرفع ال أو ملحقات القامطاتأو 

  آما يجب اختبار درجة صمودها، لتحديد أحمال العمل اآلمنة،التصنيع والمواد المشابهة
  . المقدر، وذلك قبل االستخدام من حملها%125لـ 

08.A.15  عيد الميالدرفع شجرة "يحظر استخدام حديد."  
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15.B  الحبل السلكي  

15.B.01التجاويفآل بجوار أحد ند تعرض حبلين سلكيين لالنقطاع أو الصدأ أو التآ ع 
الوصالت الطرفية، يجب استبعاد الحبل السلكي من الخدمة أو إعادة ضبط التجاويف بأو 
 الوصالت الطرفية على دعامة ذراع التطويل التفتيش علىيجب أن يلقى >  .به

  ل التثبيت اهتماًما خاًصااوالمعلق وحب

15.B.02  جود عيوب به أو يجب من الخدمة لوالمستبعد يجب قطع الحبل السلكي
  .عليه تشير إلى أنه غير صالح لالستخدام مرة أخرى آأداة للرفعواضحة وضع عالمات 

15.B.03 كون المسامير التي على شكل يجب أن تU مشابك المستخدمة في تثبيت 
إعادة جب ي: أو القصير من الحبل) الهامد(ل  على الطرف غير الُمحّمة،ل السلكياالحب

ل وعلى احمرفع األاالستخدام المبدئي ليل المشابك على الفور بعد ربط صوامتشديد 
  1-15انظر الشكل  > . بعد ذلكمتكررةفترات زمنية 

15.B.04الهامد(ل ّمالطرف غير الُمحعقد ، يجب يظرف إسفين الربط بند استخدام ع (
ة قطعربط  أو ،مشبكعن طريق  ببعضه تثبيتهوإلى الخلف أو القصير من الحبل السلكي 
 تثبيت المشبك بطرف أال يتمجب ي :بمشبكفي الحجم  يمنفصلة من حبل سلكي مساو

   ).المتحرك(الحمل 

15.B.05 يجب تغطية األطراف البارزة من السلك المجدول في وصالت المعالق 
  . جعلها غير حادة أووالمعالقات اللجامية

15.B.06 فيما عدا ل وا أطراف الحبعلىروية الموجودة فيما عدا الوصالت الُع
و األحمال أ، يجب أن يتكون الحبل السلكي المستخدم في رفع ةل السلكيامعالقات الحب

  . أو وصلةةدون عقدب من قطعة واحدة متصلة ها أو سحبهاإنزال

a. آاملة ضفائرخمس عن أي حبل سلكي ب ُعروية الموجودة الوصلة التقل يجب أال 
له نفس ابط وخر من الوصالت أو الريمنع هذا المتطلب استخدام شكل آيجب أال (

  ).اوًرالكفاءة على أال يكون محظ

b.  ُعقد فيما عدا حبال السحب الخلفية استخدام التثبيت الحبل السلكي بأال يتم يجب
  .الموجودة على الكاشطات

15.B.07 في لجام الحبل السلكي أو المعالق أو الكبالت رىالُعأال يتم تشكيل  يجب 
  .سلكيةالحبال المشابك أو عقد الضخمة باستخدام 

15.B.08  الحبلعمل وصالت فياستخدام مشابك الحبل السلكي لأال يتم يجب .  

 15.Cالسلسلة  

15.C.01 حسب ف)مصنوعة من خليط من المعادن (يجب استخدام السلسلة المخلوطة 
  .في الرفع



EM 385-1-1 
2003 شرين الثاني ت  3 

 227

15.C.02 عليها  لتفتيشاوبعد ذلك يتم لها استخدام أول السلسلة قبل على  التفتيش يجب
  .أسبوعًيا

15.C.03  األربطة ، األربطة مستطيلة الشكل،الحلقات، خطاطيفال استخدامعند 
 أو أي وصالت أخرى مع سالسل ، األربطة التقارنية اآللية أو الملحومة،آمثرية الشكل
  .على األقل لسلسلةالسعة المقدرة لساوي ت  يجب أن تمتلك سعة مقدرةحديدية مخلوطة

15.C.04 أو الورش، وأدوات التثبيت المهمةاستخدام خطاطيف وأربطة أال يتم جب ي 
  .المؤقتة البديلة المكونة من مسامير وقضبان والوصالت األخرى المشابهة

15.D  الطبيعي واالصطناعي(الحبل الليفي(  

15.D.01  جمًدا أو آان قد خضع تاستخدام الحبل الليفي إذا آان مأال يتم يجب
  .شديدةالرارة حالألحماض أو ل

15.D.02  يجب حماية الحبل الليفي من الكشط بحشو مكان التثبيت أو السحب فوق
  .خشنةالحادة أو السطح األمربعة أو الرآان األ

15.D.03  معالقات الحبل التي يوفرها صاحب العمل على الوصالتيجب صنع آافة 
  .وفًقا لتوصيات الشرآة المصّنعة للحبال الليفية

15.D.04 العروية صالتالو.  

a. على ثالث ضفائر آاملة عروية الالوصالتحبل مانيال، يجب أن تحتوي بالنسبة ل 
ثالث على آل (على األقل ست ضفائر آاملة تضم وصالت صغيرة وعلى  ،على األقل

  ).جانب من جوانب خط منتصف الوصلة

b. عرويةت ال، يجب أن تحتوي الوصالبالنسبة للحبال الليفية االصطناعية المجدولة 
على أربع ضفائر آاملة على األقل آما يجب أن تحتوي الوصالت الصغيرة على 

أربع على آل جانب من جوانب خط منتصف (األقل على ثماني ضفائر آاملة 
  ).الوصلة

15.D.05مع في نفس المستوى (ذات الوصالتجب عدم تقصير الذيول الطرفية  ي 
نطبق هذا على آل من الوصالت ي :كاملة للضفائر ال مباشرةالمجاورة) سطح الحبل

  . والوصالت القصيرة وجميع أنواع الحبال الليفيةعرويةال

a.  سم  2.5 التي تقل عن راقطذات األبالنسبة للحبال الليفية   
طر الحبل على األقل بعد آخر ضفيرة أمثال قستة  ل، يجب أن تمتد الذيول) بوصة1(

  .آاملة

b. فأآثر، يجب أن تمتد )  بوصة1( سم 2.5تي يبلغ قطرها بالنسبة للحبال الليفية ال
  . بعد آخر ضفيرة آاملة على األقل) بوصة6( سم 15الذيول لطول 
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مدببة  جعل هذه الذيولات التي قد تكون فيها الذيول البارزة غير مقبولة، يجب تطبيقفي ال
ب ذيل بطول وهو ما يتطل(جسم الحبل باستخدام ضفيرتين إضافيتين على األقل بوجدلها 

  ).ضفيرة آاملةآخر بعد ما  إلىيصل إلى ما يقرب من ستة أقطار الحبل 

15.D.06  آبيرة بدرجة تكفيروة، يجب أن تكون العُعرويةلوصالت اللكافة ابالنسبة  
 فوق روة درجة في الوصلة عند وضع الع60  ال تزيد عنةحصور زاوية ملتكوين

  .الحمل أو الدعامة

15.D.07  استخدام الُعقد بدًال من الوصالت أال يتميجب.  
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15.E المعالق  

15.E.01  وأدوات التثبيت الخاصة بها ها المعالقات ووصالتالتفتيش علىيجب 
  . أثناء االستخدامحسب الضرورةقبل االستخدام في آل وردية و

15.E.02الحمل الذي بة صاخ يجب توفير الحماية بين المعالق واألسطح الصلبة ال
  .م رفعهسيت

15.E.03  سيكون استخدام المعالق على النحو الذي يتم فيه تثبيت الحمل بالكامل
  .بشكل إيجابي

15.E.04 األطوال.  

a.  حبل سلكي لمعالق الحبل السلكي أدنى طول ليجب أن يكون
قطر الحبل بين آل وصلة طرفية أو عشرة أمثال ساوي وي ،صافي
  .عرويةوصلة 

b. جسم مضفرصافي للمضفر أدنى طول لمعالق ال يجب أن يكون، 
قطر الحبال المرآبة بين آل وصلة طرفية أربعين ضعفا من ساوي وي

  .  عرويةأو وصلة
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15.E.05  يجب أن تحتوي السالسل الحديدية المخلوطة على لوحة تعريف ملصقة
  .متينة توضح الحجم والدرجة والسعة الُمقدرة والشرآة المصّنعة للمعالق

15.E.06 يعمل صاحب العمل على وضع عالمات أو رموز على  يجب أن
  : ما يليلتوضيح المعالق الوتري االصطناعي

a.،اسم الشرآة المصّنعة أو العالمة التجارية الخاصة بها   

b.السعات المقدرة لنوع العقدة، و   

c.نوع المادة .  

15.F مكونات معدات الرفع  

15.F.01  والعجالت ملساء زة المحزويجب أن تكون األسطوانات والبكرات
  .الرفععملية  تعطلوخالية من أية عيوب بالسطح قد 

15.F.02  يجب أن تكون النسبة بين قطر أداة الرفع وقطر األسطوانة أو الكتلة أو
 تلك النسبة التي تسمح ألدوات الرفع بضبط بكرةأو موطئ درجة الالمحزوزة البكرة 

  . شديدتلف أو تشويه أو تهرؤ دون عقدة الحبلنفسها على 

15.F.03 أو الكتل أو البكرات لألسطواناتتقليل األقطار اآلمنة   حالةلن يتم بأي 
 عند استبدال أي من هذه العناصر إال إذا تم إجراء تغييرات بكراتأو الالمحزوزة 

  .أدوات الرفع المستخدمة وحدود التحميل اآلمنةب تعلقتعويضية فيما ي

15.F.04 بهات التي بكراأو الالمحزوزة أو البكرات  يجب استبعاد األسطوانات 
 من ناتئة حوافة أو محاور قبية مشققة أو قضبان شعاعية أو طبيعيتجاويف غير 

  .الخدمة

15.F.05  يجب أن تكون الروابط والوصالت وأدوات التثبيت والملحقات
 مناسبين آما يجب ترآيبها متانةالمستخدمة بأدوات الرفع من نوعية جيدة وبحجم و

  . فًقا لتوصيات الشرآة المصّنعةو

15.F.06حلقات الربط .  

a.  لتحديد أحمال العمل اآلمنة لألحجام المختلفة من  1-15يجب االستعانة بالجدول
عندما تسمح أآثر ارتفاًعا حلقات الربط، فيما عدا ما ُيسمح به من أحمال عمل آمنة 

  . خمسة على األقلسالمة في حال االحتفاظ بُمعامل ،الشرآة المصّنعة بذلك

b.  عاديتحميل حلقات الربط بشكل غيرأال يتم يجب .  

 15.F.07 لخطاطيفا.  

a.  يجب اتباع توصيات الشرآة المصّنعة في تحديد أحمال العمل اآلمنة لألحجام
جب يو .الممكن تحديدها الخطاطيفمحددة والخطاطيف الواألنواع المختلفة من 
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باستخدام الشرآة المصّنعة بشأنه من جانب اختبار أي خطاف ال تتوفر توصيات 
جب على ي :ضعف حمل العمل اآلمن المستهدف قبل وضعه في حيز االستخدام
  .صاحب العمل االحتفاظ بسجل تواريخ مثل هذه االختبارات ونتائجها

b.  ُيحظر استخدام الخطاطيف المفتوحة في أدوات الرفع المستخدمة في رفع
  .األحمال

c. آجم 9,000      إلى سعتها المقدرة صل تطيف الرفع التي يجب تزويد خطا
  .ة آمنتناولأو أآثر بوسيلة )  طن10(

15.F.08 األسطوانات.  

a . موصى به وبحجم  آافية ذات سعةيجب أن تحتوي األسطوانات على حبال
  .وبعدة شد إلجراء جميع وظائف الرفع واإلنزال

 

b.ن الحبل على األقل على م) طبقاتيست لو ( ثالث لفات آاملةأن تتوافرجب  ي
  .األسطوانة طوال الوقت
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c.  بشكل محكم ةت مثبَّقامطةيجب تثبيت طرف حبل األسطوانة باستخدام 
  .عتمده الشرآة المصّنعةتباألسطوانة بترتيب 

d.الحز الصحيح بالنسبة لقطر تباعدجب أن تحتوي األسطوانات المحززة على  ي 
  .لقطر الحبلمناسًبا  الحز جب أن يكون مستوى عمقي :الحبل

 الطرفية الموجودة على األسطوانات المحززة آخر الحوافيجب أن يتعدى بروز  (1)
  .أو ضعف قطر الحبل، أيهما أآبر)  بوصة2( سم 5 بمقدارطبقة من الحبل 

 ، الطرفية الموجودة على األسطوانات غير المحززةالحواف بروز يتعدىيجب أن  (2)
  .أو ضعف قطر الحبل، أيهما أآبر)  بوصة 2.5( سم  6.3 بمقدارآخر طبقة من الحبل 

15.F.09 المحزوزةالبكرات .  

a.  مع حجم الحبل المستخدم، آما هو محدد من المحزوزة يجب أن تتوافق البكرات
  .قبل الشرآة المصّنعة

b.  الحجم الصحيح والمحاذاة أنها بلضمان المحزوزة البكرات التفتيش على يجب
  .الجيدةالتشحيم والحالة السليمة و

c. يجب  المحزوزةعند خضوع الحبل للتراآب أو تحرره من إحدى البكرات ،
  . للكبالتالمحزوزة بكالباتتزويد البكرة 

15.F.10 المسامير ذات العرى.  

a.  بزاوية) غير الكتيفية(المسامير ذات العرى العادية أال يتم وضع يجب.  

b. قط في فتحة العروة ويجب عدم وضعها يجب وضع المسامير ذات العرى ف
  .الوضع األفقيمن  درجة 45بزوايا أقل من 
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  16سم ق
  ميكنةُمل امعداتاآلالت وال. 16

  

16.A عام  
16.A.01  مميكنة، يجب أن يقوم شخص المعدات الالت أو من اآلقبل بدء استعمال أي
جب ي و.ل آمنةفي حالة تشغيعلى أنها  اعتمادهاها واختبارها والتفتيش عليمختص ب

إدخال المعدة الخدمة  وذلك قبل تفتيشالمعدات أثناء البجدت  العيوب التي ُوصحيح آافةت
في قبل االستعمال ها اعتمادإعادة المعدات وعلى  التفتيش إعادة جبي آما .موقع العملب

  .ليها عسنويال إضافًة للتفتيش ،إلى الموقع لالستخدامذلك  بعد إعادتهانقلها وآل مرة يتم 

a .لتوصيات الشرآة المصنعة ايجب أن يتم إجراء التفتيشات واالختبارات طبًق 
ُيصِدق أن  يجب علي الشخص المختص المعين من قبل المقاولو .يجب توثيقهاو

في بجميع متطلبات السالمة والصحة ت المميكنةأن اآلالت أو المعدات على  آتاًبة
  .ها بالموقعآمنة قبل استخداموأنها في حالة تشغيل 

b .سجالت االختبارات والتفتيشات في الموقع، وأن تكون بفظ المقاول تيجب أن يح
 من الملف الرسمي ًءاطلب السلطة المختصة، ويجب أن تصبح جزعند متاحة 

  .للمشروع

c .للموقع ة معدةلممثل الحكومة قبل دخول أيوافًيا  اجب أن يقدم المقاول إخطاًري 
 المقاول وحتى يمكن إجراء جريها التي يتفتيشة عملية التقوم بمراقب/لكي يقوم
  .بالموقعفوري  تفتيش

16.A.02 أثناء الوردية/التي ُتجرى يومًيا التفتيشات واالختبارات.  

a .لضمان ) عند االستخدام (ااآلالت والمعدات يومًيجميع  التفتيش علىجب أن يتم ي
ن أشخاص مختصين إلجراء جب أن يقوم صاحب العمل بتعييي: ظروف تشغيل آمنة

  .التفتيشات واالختبارات اليومية

b . يجب إجراء االختبارات عند بداية آل وردية سيتم خاللها استخدام المعدات
 جهزةأن المكابح وأنظمة التشغيل في حالة عمل مالئمة وأن جميع أعلى د يللتأآ

  .السالمة المطلوبة في مكانها وقادرة على العمل

  
16.A.03 يؤثر ًا ماتشاف آالت أو معدات غير آمنة، أو عند مالحظة أي عيبعند اآ 

حظر استعمالها حتى  وُيًا، فورمن الخدمة المعدة إخراجعلى التشغيل اآلمن للمعدة، يجب 
  . غير اآلمنةحالةيتم تصحيح ال

a .تشغيل عدم يجب أنه مفادهاجب وضع بطاقة في مكان واضح على المعدة ي 
إجراءات إغالق اتخاذ جب يو. 8 قسمالنظر  ا>. لة البطاقةإزاآذلك عدم المعدة و

  12 قسمالنظر  ا>. التشغيل، عندما يتطلب األمر
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b .لشخص الذي حدد ل يتضح حتى بالمكان التي تم تثبيتها بهجب أن تبقى البطاقة ي
 .مهلة إيقاف المعدة أنها آمنة للتشغيل

c . قبل ة والتفتيش عليهاأو المعد لة، يجب إعادة اختبار اآلاإلصالحبعد استكمال 
  .إعادتها للخدمة

16.A.04  المعينين  علي األفراد المميكنةيجب أن يقتصر تشغيل اآلالت والمعدات
  .المؤهلين فقط

a . تشغيل اآلالت والمعدات بطريقة تعرض األفراد أو الممتلكات أال يتم يجب
  .اآلمنةالتشغيل للخطر، وال يجب تخطي سرعات أو أحمال 

b .التشغيلأثناء أو عليها  ة معدةأيالقفز من  حظري.  

c .يجب تشغيل اآلالت والمعدات وفًقا لتعليمات وتوصيات الشرآة المصنعة.  

d .آالراديو ( ألغراض التسلية ذن استخدام سماعات األيحظرFM/AM أو 
  .أثناء تشغيل المعدة) الكاسيت

16.A.05 آثر صرامة من متطلبات إذا آانت تعليمات وتوصيات الشرآة المصنعة أ
  .هذا المرجع، يجب تطبيق تعليمات وتوصيات الشرآة المصنعة

 16.A.06مسبًقا ها حاالت الطرق وإنشاءاتعن  ريرالتقاعمل جب إجراء التفتيشات وي
 آالت أو ةآمنة لمرور أو وضع أي تعتبر لاحم األاتلضمان أن مناطق الخلوص وسع

  .معدات

16.A.07 متطلبات المعدات.  

a. ةالمعد يلزم رآوبه  لكل شخصالمكافئةحماية ال  وسائليجب توفير المقاعد أو.  

b .بكشافات ة المعدات التي يتم تشغيلها على الطرق السريعويديجب أن يتم تز 
، االحتياطيةكشافات ال، والتوقف الخلفيأمامية، وآشافات خلفية، وآشافات 

  . يمكن رؤيتها من األمام والخلفانعطافوإشارات 

c .بماسحات ) الزجاج األمامي( آافة المعدات التي بها حاجبات ريح ويدجب تزي
 المرآبات التي تعمل في ظروف تتسبب في وجود ويدجب تزيو. أتوماتيكيةزجاج 

 إزالة الضباب أو جهزةبأ) الزجاج األمامي(ضباب أو صقيع علي حاجبات الريح 
  .الصالحة للعملالصقيع 

d .موقع عمل بعيد عن الطريق وغير بتنقلة، التي تعمل المعدات المتزويد جب ي
القادر على االنتظار ، بنظام فرامل الخدمة ونظام مكابح الجمهورمفتوح لمرور 

اإلضافة إلى ب.  التشغيلمستوى عند محملة بالكاملإيقاف وآبح المعدة عندما تكون 
  مكبح علي نظامالمصممة للتشغيل الشاقجر النصح بأن تحتوي معدات ُي ذلك،

نظام ب حدوث خلل فور يعمل أتوماتيكًيا علي إيقاف المعدة ) للطوارئ(اضطراري 
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 يدوًيا من موقع قابل لالستخدامنظام مكابح الطوارئ أن يكون يجب ومكابح الخدمة؛ 
  .السائق

16.A.08 الصيانة واإلصالحات.  

a.ًقا  الصيانة الوقائية، واإلصالحات وفمنهاجب أن يتم إجراء الصيانة، و ي
جب أن تكون سجالت الصيانة يو. يجب توثيقهاولتوصيات الشرآة المصنعة 

  . السلطة المختصةعند طلب خالل فترة العقد متاحة التي أجريتواإلصالحات 

b .وسائل إيجابية لمنع تشغيلها تطبيقجب أن يتم إغالق آافة اآلالت والمعدات وي 
 المتطلب المعدات اى من هذستثنُت. أثناء عمل اإلصالحات أو التشحيم اليدوي
  .المصممة بحيث يتم إصالحها أثناء التشغيل

c . يحمى أفراد اإلصالح مكانيجب أن تتم آافة إصالحات اآلالت أو المعدات في 
  .من حرآة المرور

d . ها المعلقة ئجزاأليجب توفير الدعم الخشبي المتين لآلالت أو المعدات الثقيلة أو
، )الكواريك( المرفاع، أو مرفاعات السيارة  أو التعليق،أو المفصولة بواسطة حلقات

  .أو بينهاتحتها وذلك قبل السماح لألفراد بالعمل 

16.A.09  وقواديس ات الكاشطوسكاآين اتالبلدوزرإعاقة إنزال أو أن يتم يجب 
 عند إصالحها أو والمعدات المشابهة تماًمادر وصناديق الشاحنات القالبة اللوا مؤخرة
إبطال وضع الالتعشيق، مع ب آافة أدوات التحكم ضبطجب يو .استخدامهاف عند توق

  .المحرآات ورفع المكابح، إال إذا تطلب العمل علي المعدة غير ذلك

16.A.10 ها قبل التشغيلثبيت وتثابتة قاعدة  علىيجب وضع اآلالت والمعدات الثابتة.  

16.A.11  التي يتم فيها لمتنقلة والمناطق  المعدات اجميع توفير اإلنارة الكافية فييجب
  . العمل سيرأثناءتشغيل هذه المعدات 

12.A.16  بإحدى يجب أال يتم تشغيل المعدات التي تعمل بمحرك احتراق داخلي
  .ا خطًرلن ُتحِدث جًواأن المعدات تضمن تهوية آافية إذا توافرت مغلقة إال الطق امنال

16.A.13  أو التي تتحرك  رآنها على طرق النقلالتي يتم آافة المرآبات تزويديجب 
) فالشر( أو وماض أصفر ّماض وكّشاف بة العاديالمرور  سرعة حرآة منأقلبسرعة 
  . يمكن رؤيته من جميع االتجاهات االتجاهاترباعي

16.A.14باستثناء السائق مقصورة الشاحنة عدم السماح بتواجد أي شخص داخل جب  ي
نظر ا > . إذا آانت الشاحنة تحتوي علي واقي آابينةتم إالوهذا ال يعمليات التحميل أثناء 
   B.16a.18أيًضا

16.A.15ويجوز .ءهاوأثنا د بالوقوديجب إغالق المعدات اُلَمميكنة قبل عمليات التزو ي 
انكسار  عندنظام إغالق أوتوماتيكي يمنع االنسكاب  المزودة باألنظمة المغلقةاستخدام 

  . في وضع التشغيلالمتروآةلتي تعمل بالديزل بالوقود والوصالت، في تزويد المعدات ا
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16.A.16 رقطال.  

a .ذات هيكل  معدة مرآبة ة أيمع القطر المستخدمة جهزةيجب أن تكون آافة أ
  . آمنمثبتة على نحو والذي يتم قطرهالوزن لدعم  آاف

b .ال  المقطورة إات المعدأحد القطر ومرآبةسمح لألفراد بالدخول بين يجب أال ُي
ت آل من حرك عجالت ووضع حواجز لمنع ،بعد توقفهما تماًما ورفع آافة المكابح

  . والمعدةالمرآبة

16.A.17أو مساراتجب تزويد آافة اآلالت والمعدات التي تعمل على قضبان،  ي ،
 بكاشطات مسارات) ماعدا المعدات التي تسير علي خط سكة حديد(حامالت متحرآة 

آل عجلة أو مجموعة على  ـ تعمل في االتجاهينمسارـ  تطهير الةجهزبأ أو قوية
  .عجالت

16.A.18التوقف .  

a . االنتظارمعدة يجب رفع فرامل الفي حالة توقف.  

b . منع العجل أو ل علي سطح منحدر البد من وضع حواجز المعدةفي حالة توقف
  .االنتظار ورفع مكابح جنزيرإعاقة آليات ال

c . ما زال العمل ل أثناء الليل بالقرب من طريق  معدة بدون مشغةترك أيعند
،  مستمًرابهاال يزال العمل  من منطقة إنشاء بالقرب أو ،طبيعيةجاريا به بصورة 

 أو كشافاتة بود أو حواجز مزمضيئة عواآس أو بكشافات تم تزويدهايجب أن ي
  .، لتحديد موقع المعدةمضيئة عواآس

16.A.19آلالت أو ا إضافات تؤثر على قدرة ةي تعديالت أو أة إجراء أي عدم يجب
  . من الشرآة المصنعةآتابيةدون موافقة ,  آمنها بشكل تشغيل علىالمعدات أو

a .بطاقات ال اللوحات أو تلك التعديالت أو التغييرات، البد من تغيير  تم إجراءإذا
  . والسعة والتشغيل تبًعا لذلكتعليمات الصيانةالتي تحمل صور الأو 

b . عدة تحت أي ظرفعامل السالمة األساسي للُمم خفضيتم يجب أال.  

16.A.20جب أال يتم ربط قبضة التوجيه أو مقود السيارة بعجلة التوجيه إال إذا آانت  ي
ي ف :آلية التوجيه تمنع ردود أفعال الطريق من التسبب في دوران عجلة التوجيه اليدوية

  .خل محيط العجلةحالة السماح بذلك، قد يتم تثبيت قبضة التوجيه دا

 16.A.21 يجب توفير حواجز لمنع اآلالت والمعدات التي تعمل على وحدة عائمة من
  F.06.16 نظر أيًضاا>  .المياهسقوط في ال

  
16.A.22 ،يجب أن تفي جميع الشاحنات الصناعية اآللية بمتطلبات التصميم، واإلنشاء 

 ANSI/ASMEوضحة فيالصيانة، والتشغيل المووالثبات، والفحص، واالختبار، 
B56.1، مقاييس السالمة لشاحنات الرفع المنخفض والرفع العالي.  
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16.A.23مرافع  آافة الشاحنات الصناعية اآللية وشاحنات الرفع ومل يجب أن تح
المشغل بحيث يراه  المقدرة تهاسعيوضح   على ملصق والمعدات المماثلةالتنضيد
يجب أن يتم ، لإلزالةقابلة إضافية ًال موازنة وعندما توفر الشرآة المصنعة أثقًا .بوضوح
 جاوزيجب أال يتم تو .بوضوح على المرآبةأيًضا  مقابلة المقدرة التالسعاعرض 

 .يةالتقديرالمعدالت 

16.A.24 اتشاحنال بتشغيل ن والمعتمدينين الُُمدربيغللمشغير العدم السماح  يجب 
نفس نوع لسة بالفصل والتشغيل العملي يجب أن يتضمن التدريب الدراو .ليةاآلصناعية ال

ا لـ  التدريب وفقأتييجب أن يآذلك . الشاحنة التي يستخدمها الدارس أثناء العمل
OSHA Std 29CFR1910.178 . صاحب العمل أن المشغل قد ُيِقريجب أن آما 

سم المشغل وتاريخ ا على اإلقرارشتمل ييجب أن و .ياستم تدريبه وتقييمه وفًقا للمق
يجب و .الذي قام بالتدريب أو التقييم) األشخاص(ريب وتاريخ التقييم وهوية الشخص التد

  .تشير اإلجراءات القياسيةتقديم دورة تنشيطية آما 

16.A.25 يجب إنزال آافة وسائل خالية من األفراد في حالة ترك شاحنة صناعية آلية ،
، ورفع الطاقة  التحكم في وضع الالتعشيق، وفصلأجهزةربط الحمل، ويجب وضع 

  .يجب إعاقة العجالت إذا آانت الشاحنة متوقفة على سطح منحدرآما  .المكابح

16.A.26 ويجب .حماية ضد األجسام الساقطةوسيلة علوي آواقي  يجب استخدام 
الحزم الصغيرة والصناديق تأثير  العلوي هو الحماية من واقي أن الغرض من المراعاة

ل احمسقوط أحد أتأثير تحمُّل ، وليس  ألحد تطبيقات المهمةآأمثلةالخ , المعبأةالمواد و
  .السعة

16.A.27مالئم قبل قيادة أسلوب يجب تثبيت لوح المعبر المرفئي أو األلواح القنطرية ب 
بحرص يجب السير فوق لوح المعبر المرفئي أو األلواح القنطرية  و.الشاحنات فوقهما
  . السعة المقدرة لهاجاوزوبطء وال يجب ت

16.A.28 بالتوقف في جميع حاالت التنقل يجب أن يتم تشغيل الشاحنة بسرعة تسمح 
  .بطريقة آمنة

 16.A.29 على جميع المنحدرات يجب أن يكون الحمل ووسائل ربط الحمل مائلة
  .رفع فقط بقدر الضرورة إلخالء سطح الطريقللخلف إن أمكن، وُت

16.A.30 قيادة يتم يجب أن المائة، ب 10عن  التي تزيدعند نزول أو صعود المنحدرات
  .دًرا ألعلىالشاحنات المحملة والحمل منح

16.A.31الحفارات أو المعدات  أو يجب أال يتم تشغيل أدوات التحكم في اللوادر 
آان  من موضع أرضي إال إذا ة،ذرع رفع مطويأذرع تطويل أو التي بها أالمماثلة 

  .تصميمها يسمح بذلك

16.A.32 يمروا در أو االقواديس أو أذرع تطويل اللوتحت  األفراد  يعملأال يجب
  .عملهايرآبوها أثناء تحتها أو 
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16.A.33 طارات حتى يكون المشغل بعيًدا عن صيانة اإل يجب تشغيل مرآبات
 التي كبيرةالاإلطارات وسوف يتم تثبيت  . عمليات الرفعإنجازاإلطارات واألطواق أثناء 

كن مقيدة ت ما لم الدعم المستمر لمعدات الرفعباستخدام  حرآة ضد ال،تطلب معدات رفعت
  B.06.16نظر أيًضا ا > .لمرآبة أول بالمحور القبي

16.A.34 آلة تمهيد آل بلدوزر وآاشطة وحبل سحب ورافعة وويدتزأن يتم  يجب 
آيميائية  حريق طفاية ب،ولودر أمامي وجاروف آلي ومجرفة خلفية والمعدات المماثلة

قل عن ت واحدة على األقل ومن فئة الثاني أآسيد الكربون ية حريق تعمل بطفاأو جافة 
5-B:C.  

16.A.35 الفتحات عن يتم خفض  المياه أو أن نقلمرآبات ب يجب تأمين فتحات التعبئة
  ). بوصة8( سم 20

 16.B والسالمةوقايةأجهزة ال   

6.B.01 ةاحتياطي(الرجوع للخلف ب جهاز تنبيه.(  

a .افة المعدات الصناعية أو اإلنشائية ذاتية الدفع، سواء آانت  آزودجب أن ُتي
ال تتطلب  > .رجوع للخلفتنبيه بالجهاز ب ،تتحرك منفردة أو في مجموعات

  جهاز،الحرآةاتجاه  اتعمل بحيث يكون المشغل دائًما مواجهل المصممة اتالمعد
  .الرجوع للخلفتنبيه ب

b . سماعها في تكفي لزة بدرجة  مسموعة ومميالتنبيهيجب أن تكون أجهزة
  .العامةالظروف 

c .د قو .الخلف أتوماتيكًيا عند بدء الحرآة في اتجاه التنبيهجب أن تعمل أجهزة ي
ويجب أن ) ثوان 3ال تتعدى الفترات الفاصلة و (ا أو متقطًعكون اإلنذار متواصًالي
  .خلفعمل طوال مدة الحرآة في اتجاه الي

d .متطلبات عمال اإلشارةضمنالرجوع للخلف ب هلتنبي أجهزة ا تكونيجب أن .  

16.B.02 المعدات المتحرآة ما تشكل  أو عمال إشارة عندتحذير يجب توفير جهاز
  .على األفراد ا خطًر,الخ, األحمال المتأرجحة والقواديس وأذرع التطويلو

16.B.03 وقايةال.  

a . أو البكراتو، أ أعمدة الدوران، أو المسننات، أوآافة السيورإحاطة يجب ، 
، أو السالسلأو  ، الحدافات، أو األسطوانات، أو محاور الدوران، أوالتروس

 عندما بواقي,  من المعداتةمتحرآال أو ةدوارأرجحة أو التاألخرى المء اجزاأل
  .آخر ا خطًرتشكلاألفراد أو عندما ب حتكاكتتعرض لال

b . و أمواسير العادم  آافة األسطح الساخنة للمعدات، ومن بينها إحاطةيجب
  .قائ الحرات أو اإلصاب حدوث أو عزلها لمنع بواقيخرىاألخطوط ال
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c .في آال الجانبين بواقيات  ،قواديس تحميلبها المعدات التي آافة  تزويدجب ي
 لمنع األفراد من السير تحت القادوس ، المفتوح لمنطقة القادوسطرفالعلى و

  .عندما يكون مرفوًعا

d .ومقابض الدرجات وممرات المشاة و،مصاطباء وترآيب اليجب تصميم وإنش 
 على اآلالت والمعدات لتوفير طرق ، والمرتكزات المحمليةةاليد والدرابزين السياجي

  .سير ودخول آمنة

e .ونات، والدرابزمصاطبمن المناسبة جب تجهيز المعدات بأسطح عمل ي 
ارتقاءها لعمال اآلخرين طلب من المرافقين أو ا اليد عندما ُيومقابض، ةالسياجي

 مصاطبجب صناعة اليو :ألغراض التشغيل خارج آابينة المشغل أو المقصورة
  .والدرجات من مادة مضادة لالنزالق

f . حماية علوية أساسية لمشغلي اللوادر الشوآية وأجهزة مناولة وسائل يجب توفير
  .المواد المماثلة

16.B.04 بأن ة أو الفائضةتسربملللمادة ا  خزانات الوقود بحيث ال تسمحوضع يجب 
  . ماسورة العادم، أو المعدات الكهربائية أو للمحرك،تصل

16.B.05  ض األفراد عّرال ُيعلى نحو  أو عادم المعدات مواد التصريفيجب توجيه
  .ق رؤية المشغلوللخطر أو يع

16.B.06إلطارات أو وسيلة سالمة اإلطارات أو قفص سالمة اجب توفير حامل  ي
بة على األطواق  عند نفخ أو ترآيب أو فك اإلطارات اُلمرّآاستخدامهاوشابهة، اية محم
 نظر أيًضاا > .شابهةملألدوات ال أو األطواق المزودة بحلقات تثبيت خارجيةال

16.A.25  

16.B.07جهاز سالمة من اآلالت أو أية أداة واقية، أو أداة أو فكجب أال يتم  ي 
 ذلك وأعمال الضبط التشحيم أو  أوعمل اإلصالحات الفوريةالمعدات، أو تعطيلها إال ل
إلى أماآنها   أدوات وأجهزة الواقيةجب إعادةيآما  . فقطبعد فصل التيار الكهربائي

  . وقبل توصيل التيار الكهربائيأعمال الضبط وصالحاتاالنتهاء من اإلمباشرة لدى 

16.B.08 49تفي بمتطلبات التثبيت التي وسائل ومانيجب ترآيب أحزمة األ CFR 
 لحافالتالترآيب واالستخدام في ا(ها في جميع المرآبات اآللية ؤ ارتدايجبو 571

ذات القطعتين المستخدمة األمان يجب أن تفي خطاطيف التثبيت وأحزمة آما ؛ )اختياري
   SAE J 386aأوالقابلة للتطبيق في معدات اإلنشاء بالمواصفات الفيدرالية 

16.B.09 مكان مرتفعباآب ر جميع المعدات الصناعية التي تحتاج إلى ويديجب تز 
 ANSI/ASMEمن  4.21الفقرةببحواجز علوية تفي بالمتطلبات اإلنشائية الموضحة 

B56.1، السالمة لشاحنات الرفع المنخفض والرفع العاليمقاييس .  

16.B.10 األجسام عوامل الجوية أومناسبة ضد الالحماية ال ر وسائليجب توفي 
اآلالت أو آافة ، واألحمال المتأرجحة واألخطار المماثلة لمشغلي متطايرةساقطة أو المتلا

نوع يجب أن يكون الزجاج اُلمستخدم في حاجبات الريح والكبائن من آما المعدات؛ 
  .األمانزجاج 
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16.B.11 ساقطة متالهياآل الواقية من األجسام ال)FOPs.(  

a .،الجرارات،  أوللبلدوزرات،واتر شبكية س مظالت، أو  أويجب توفير حواجز 
 لحماية المشغل من األجسام اإلزالة،أو المعدات المماثلة المستخدمة في عمليات 

  .اإلزالةلطبيعة عمليات حسبما يكون مناسبا  متطايرةالوالساقطة 

b . ساقطة متتوفير الهياآل الواقية من األجسام اليتم)FOPs (لمعدات اإلنشائية، ل
ألخطار معرًضا المشغل عندما يكون   األخرى ومعدات العناية باألرضوالصناعية،
  .ساقطةمتاألجسام ال

c . ساقطة مت هياآل الوقاية من األجسام اليتم اعتماديجب أن)FOPs ( من قبل
التي المعمول بها و التطبيقات وافقأنها ت على الشرآة المصنعة أو مهندس معتمد

  :وهى آاآلتي) SAE(أوصت بها جمعية مهندسي السيارات 

)1(J 231  أداء الهياآل الواقية من األجسام الساقطة عاييرممن  الحد األدنىـ 
)FOPs(.  

)2 (J 1043  أداء الهياآل الواقية من األجسام الساقطة عايير مالحد األدنى منـ 
)FOPs(للمعدات الصناعية .  

16.B.12  الحماية عند االنقالب آبائن(ROPS).  

a .16 متطلباتباإلضافة إلى.B.08  16و.B.11،مان يجب ترآيب أحزمة األ 
  :على) ROPs( الحماية عند االنقالب آبائنو

، وجرارات الدفع األطر المطاطية ومنها البلدوزرات ذاتالمجنزرات، وجرارات ) 1(
   وجزازات العشب؛الرافعات، وسحبوال

رق السريعة، الطخارج ذاتية الدفع التي تعمل مرآبات اإلطارات الهوائية ) 2(
 وشاحنات ,يلفسالشاحنات وشاحنات التحميل، والكاشطات، وشاحنات التفريغ الآ

  ي؛خلفالتفريغ ال

  اُلَممَّهدات اآللية؛) 3(

  شاحنات خزانات المياه التي يكون فيها ارتفاع الخزان أقل من الكابينة؛ و) 4(

الجرافات الخلفية واللوادر األمامية آالمعدات اإلنشائية ذاتية الدفع األخرى، ) 5(
  .والهراسات والمدآات

b .الحماية عند االنقالبهياآليس من الضروري وجود ل ) ROPS( على:  

   العامة، على الطرق السريعةنقلالشاحنات المصممة لل) 1(

  مثبتة على رافعة،والحبل سحب التي تعمل بالجرافات الخلفية ) 2(
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 الحديدية ذات اإلطارات الهوائية الهراسات والمدآات ترادفية العجالتوحدات ) 3(
  ،مشغلللالتي ال تحتوي على آابينة وذاتية الدفع 

 ذاتية الدفع ذات اإلطارات المطاطية وجرارات مد مروجق والائجرارات الحد) 4(
أقصى ( المسطحة فقط يضااألنابيب ذات ذراع التطويل الجانبي التي تعمل على األر

وال  )شاحنةعلى عند إنزال حمل من o20دارُ يسمح بدرجة انح؛o10درجة انحدار 
  تتعرض ألخطار االنقالب، و

 حبال السحب، أو المعدات التي تدور فيها آابينة المشغل وذراع  أوالرافعات،) 5(
  .التطويل آوحدة واحدة

c .الحماية عند االنقالب آبائن  يجوز إزالة)ROPS ( من بعض أنواع المعدات
، وعندما )ROPS(ود آبائن الحماية عند االنقالب في وجعندما يتعذر أداء العمل 
آتاًبة  يتم القبول به مخاطر العملية وينص عليه تحليل ,تهازاليكون هناك مبرًرا إل

  .من قبل السلطة المختصة

d . شرآة المصنعة أو  خالل ال منا إثباًتالمسئولة عن التشغيل الجهة تقدميجب أن
مطابقة  ROPS) (االنقالب عند حمايةال آبائن تفيد أنشهادة من مهندس معتمد 

  :حسبما يمكن تطبيقها) SAE(جمعية مهندسي السيارات التالية الخاصة بمقاييس لل

)1 (J 167a الحماية العلوية للجرارات الزراعية ـ إجراءات االختبار ومتطلبات  ـ
  األداء؛

)2 (J 104c  عند االنقالب لحماية ا هياآل أداءعاييرمـ )ROPS ( آلالت
  ؛اإلنشاءات، والتجريف، والتشجير، والتعدين

)3 (J 1042  ؛بالمعدات الصناعيةفيما يتعلق ماية المشغل حـ  

)4 (J 1084a  تشجير،المعدات عض بب فيما يتعلق المشغل هيكل حماية أداء عاييرمـ  

)5 (J 1194  الحماية عند االنقالب آبائنـ )ROPS ( للجرارات الزراعية ذات
  ؛العجل

e .آبائن الحماية عند االنقالببول  يجب ق (ROPS)عاييرمالذا آانت تفي ب إ 
 معتمد )OSHA( إدارة السالمة والصحة المهنية  والية تمتلك برنامجةأيالخاصة ب

  .الطاقةوالمياه هيئة موارد من وزارة العمل أو يفي بمتطلبات 

f. تعتبر المعلومات التالية المتصلة بكبائن الحماية عند االنقالب )ROPS ( مقبولة
  :بدًال من الشهادة المكتوبة

  ،الصانعسم وعنوان الشرآة المصنعة أو ا) 1(

  ، إن وجد، و)ROPS(آبائن الحماية عند االنقالب رقم موديل ) 2(

  .لمالءمتهمم الهيكل ُص يذمسلسل الال هارقم وأ هاموديل وطراز اآللة أ) 3(
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g . عند االنقالب  الحمايةبكابينة الميدانيلحام اليجب أن يتم )ROPS ( بواسطة
ن وفًقا لمقاييس جمعية اللحام وأنهم مؤهلعلى المقاول معتمدين من ِقَبل لحامين 

  .ما يعادله أو ،MIL-STD 248 العسكري قياس والم،D1.1األمريكية 

16.B.13  جهيزات يتم تب أثناء التشغيل ا النقاط التي تتطلب تشحيًمآافة تزويديجب
  . دون تعرض للخطرى هذه النقاطيمكن الوصول إلبحيث  بواقي إحاطتها  أووضعها

16.B.14  المعدات ومرفاعات المواد التي تعمل على  وأيجب أن تحتوي جميع اآلالت
 أو حوامل متحرآة على أدوات إيقاف إيجابية أو أجهزة تقييد إما ,مسارات وأ ,قضبان

 الحدود جاوزمتحرآة لمنع ت المسارات، أو الحوامل ال أو القضبان، أوعلى المعدات،
  .اآلمنة

16.B.15ذات الصندوق الطويل التي تستخدم التفريغ الخلفية  اتجب تجهيز مقطور ي
جب أن  ي بحيث:تالية الظروف الفينقالب ضد اال خارج الطرق بأجهزة إنذار النقلفي 

 اريًع ساآابينة المشغل إلعطاء المشغل مؤشًرشاشة مراقبة متواصلة داخل الجهاز بيكون 
  .لحاالت غير اآلمنةسمعي في ا تحذيروسهل القراءة و

a . بالمقطورة بدًال من االنحشارأو لاللتصاق  يتم تفريغها معرضةالمادة التي تكون 
  من صندوق الشاحنة، والخروج بسهولة 

b . زاوية انحدار جانبي أقل من (تماما مكن الحفاظ على موقع التفريغ مستوًيا يال
 o1� o2.(  

16.C الرافعات والمرفاعات ـ عام  

01.C.16نطبق جميع متطلبات هذا القسم  ت)C.16 (لى جميع الرافعات والمرفاعات ع
  .ذلكما لم يتم تحديد ما يخالف  ،16-1 الجدولبمن األنواع الموضحة 

16.C.02 طوال ) في الكابينة (تاليةيجب أن تحتوي آافة الرافعات على الوثائق ال
  .ت تشغيلهااوقأ

a .الرافعةموديللطراز وسخة من مرجع التشغيل الذي وضعته الشرآة المصنعة ن  
ز يتجهيتم  أدوات مساعدة لمشغل الرافعة ةيألتشغيل ال نسخة من مرجع محددين؛ال

  . بهاالرافعة

b .تتضمن يجب أن المرفاع المستخدم والتي /نسخة من جدول تقدير الحمل للرافعة
  :ما يلي

  ؛التصنيع عاممسلسل وال ها ورقمها وموديل الرافعةطراز) 1(

  من بينها المعدات االختيارية؛ول لكافة أشكال تشغيل الرافعة، احمتقديرات األ) 2(

   و؛دة الشد الحبلية الموصى بها لحبل المرفاعع) 3(

  .باردالعاصف أو الطقس ال التشغيل في ظروف محاذير) 4(
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c. بحروف وأرقام جدول حمل مصنوع من مادة متينة ومكتوب يجب تثبيت 
  .واضحة في موضع يمكن للمشغل رؤيته أثناء جلوسه داخل آابينة التحكم

d.  تفتيشات ال آافةسجل الرافعة في تسجيل ساعات التشغيل ويجب استخدام
جب تحديث يآما  .صالح التي أجريت للرافعةاإلصيانة وأعمال الختبارات واالو
داري ن يوقع عليه المشغل واإليجب أآذلك  يومًيا مع استخدام الرافعة سجلال

صيانة الالدفتر بعد إجراء الميكانيكية على  صيانةالعمال جب أن يوقع يو: المشرف
  .الرافعةبصالح اإلو

16.C.03 مسؤوليات تشغيل الرافعة.  

a .أثناء تشغيل انتباهها/ عملية قد يشتت انتباههة يشارك المشغل في أياليجب أ 
  .الرافعة

b .بينما يكون الحمل معلقاشغل أدوات التحكم  يترك الميجب أال.  
c .يجب أن يقوم المشغل بما يليقبل ترك الرافعة بدون مشغل ،:  

  ؛آخر جهاز مغناطيس رافع، أو أي  أو قادوس، أو حمولة،ةإنزال أي) 1(

  فصل القابض الرئيسي؛) 2(

  خرى؛ األغلقال أجهزة وذراع التطويل، ودورانرفع مكابح النقل وال) 3(

  وضع أدوات التحكم في وضع اإليقاف أو وضع الالتعشيق؛) 4(

  ؛ والعارضتأمين الرافعة ضد التحرك ) 5(

  . المحركإيقاف) 6(

d .عملية الرفع أو عامل وجهالشخص الذي ي المشغل إلشاراتأن يستجيب جب ي 
يجب أن عامل إشارة في تشغيل الرافعة، ب االستعانةي حال عدم فو :اإلشارة اُلمعين

ت اوق رؤية آاملة للحمل ومسارات نقل الحمل طوال األلديها/ لديهأنلمشغل  ايضمن
  . بالرافعةا الحمل مثبًتا يكون فيهتيال
e . هامنويات التي تتم تحت مراقبته المباشرة، ل عن العمل مشغل مسؤوًالآيعتبر 
السالمة، يجب أن يستشير بشأن أي شك وجود ند ع :)d(أدناه بـ  بنود الواردةال

  .القائم عليه قبل بدء التشغيلالمشرف غل المش
f .القيام  الرفع المشرف على كون علىالحرجة، عندما يعمليات الرفع  ما عدافي

  :أن امل الرفعع يتأآدبهذه الواجبات، يجب أن 

  عند الضرورة،, مدعمة بعائقالرافعة مستوية و) 1(

رفع أآثر من بضع  قبل أن ُي الرفعأداةحلقة التعليق أو بالحمل مثبت ومتوازن جيًدا ) 2(
  بوصات،

 خلوص الحفاظ علىمسار الرفع ومسار الدوران خاليان من العوائق والتأآد من ) 3(
  آاف من المصادر الكهربائية، و
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  . الدوارإخالء آافة األفراد من مساحة نصف قطر الثقل الموازن) 4(

g . هناك شخص عند استخدام رافعتين أو أآثر لرفع حمل واحد، يجب أن يكون
  .مسؤول عن العمليةواحد معين 

  آافة األفراد المشارآينخطار بتحليل العملية وإالمختصيقوم الشخص يجب أن ) 1(
  . التي ستحدثحرآات الوضع والرفع المالئمين للحمل والتأسلوبب

  تقديراتخفض مثل ضرورة قرارات بعض الالمختصالشخص يجب أن يتخذ ) 2(
، الحرآةوضع ذراع التطويل، والدعم األرضي، وسرعة الرافعة، ووضع الحمل، وم

  .التي تعتبر ضرورية للقيام بعملية الرفع على نحو آمنو

أو /االتصاالت المكلفين وأن جميع أفراد من  المختصيجب أن يتأآد الشخص ) 3(
على تعمل أنها  و متوافرة ومتاحة)اإلشارة بينها منو (ت المقررةاالتصاالمعدات 

ن آافة األفراد المشارآين في تشغيل الرافعة يفهمون أنظمة االتصاالت ، وأأحسن وجه
  .مسؤولياتهم المرتبطة بهذه االتصاالتويدرآون 

16.C.04 المشغلتعيين .  

a . يجوز قصر تشغيل الرافعات والمرفاعات على األشخاص المؤهلين والمعينين
سوى و المرفاعات الرافعات أ ويجوز أال يقوم بتشغيل األنواع المعينة من .فقط

 األهليةإثبات  يكون يجب أن :ع من اآلالتانو األه هذالمشغلون المؤهلون لتشغيل
  باإلضافة إلى مشغلي الرافعات المؤهلين تماًما األفراد التاليينيجوز تعيينو .آتابًيا

  :دةوظروف محدفي لتشغيل الرافعات 

  ؛عينافعة المشراف المباشر لمشغل الرإل الذين يخضعون لنومتدرب ال)1(

يقتصر و . آافة متطلبات تأهيل المشغلين المتدربين استكملوافراد الصيانة الذينأ )2(
   الضرورية إلجراء الصيانة أو التحقق من أداء الرافعة؛ وظائفالتشغيل فقط على ال

يقتصر و .متطلبات تأهيل المشغلين المتدربينآافة ن الذين استكملوا ولمفتشا )3(
  ؛تفتيش الجراء الضرورية إلوظائفالتشغيل على ال

b . قيادة تابعة لسالح المهندسين األمريكيآليجب أن تقوم  )USACE( ها عمال ب
مؤهل ) أفراد( فرد تعيين ب،اتمشغلي رافعات أو مرفاعسالح ومعينون آللن وتابع

تابعين لسالح المهندسين مشغلين   وتأهيلختباراتاال وضعل) بالتعاقد أو يداخل(
  .وليس للمقاول - األمريكي

c . تعيين مشغلي الرافعات والمرفعات التابعين للمقاول على أنهم مؤهلين من يجب
قبل مصدر متخصص في التدريب على تشغيل الرافعات والمرفعات أو اعتماده 

هيئة  اختبار وتأهيل مستقلة، اتحاد، ةشرآآ (وتأهيل مشغلي الرافعات والمرفعات
  .))كون مصدًرا داخلًياقد ي(حكومية، مستشار معتمد 
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16.C.05 هوتدريب مشغلمؤهالت اُل.  

a . لكفاءةامؤهالت.  

تدريًبا وتأهيًال على يجب أن يتلقى آافة المشغلين، الحكوميين أو التابعين للمقاول، ) 1(
  .الذي سيقومون بتشغيلهنوع الرافعة أو المرفاع 

أو (بار تشغيل تحريري اختمن خالل  تأهيل آافة مشغلي الرافعات تميجب أن ي) 2(
تراخيص تابعة لوالية أو مدينة لدى هيئة المشغل معتمًدا ما لم يكن  ،وعملي) شفهي

، مشغلي الرافعة أو المرفاعتأهيل  يسري( . محددافعة أو مرفاعرنوع لتشغيل 
ال تزيد عن ثالث سنوات من لمدة  سالح المهندسينالتابعين لالمؤهلين للعمل داخليا، 

المرفاع تدريًبا على / الرافعةو أن يتلقى مشغلجب، يالتأهيلقبل تجديد و .ارصداإلتاريخ 
  Gملحق  ال انظر>.) ا بدنًياواختباًرفي التشغيل  ا اختباًرجتازواالمرفاع؛ وأن ي/الرافعة

على  , على األقلGملحق  الواردة بال التأهيلات إجراءات اختبار تطبيقيجب) 3(
وصي الشرآة المصنعة للرافعة بإجراءات اختبار ندما تع و.مشغلي الرافعاتجميع 

  .G ملحقال إلى متطلبات ةضافتكون هذه اإلجراءات إتأهيل للمشغل، يجب أن 

b . لحقبالمالمتطلبات البدنية المذآورة بجميع مشغلي الرافعات يفي يجب أن G :
د جب إجراء االختبارات البدنية للمشغلين سنوًيا على األقل وفي أي وقت بعيآما 

 .المرفاع/من للرافعةآلت حالة طبية قد يكون لها تأثير على التشغيل اظهرذلك إذا 
اجتاز أن مشغل الرافعة قد ب فيد ي،طبيبعليه ع وّقي آتابيتقديم إثبات أن يتم جب يو

سلطة إلى ال، Gملحق واردة بالالمتطلبات الطبية التنطبق عليه  وأنه ا بدنًيااختباًر
  .هال قبل السماح لمشغل الرافعة بتشغي,بولقبالالحكومية المختصة 

c .ن لسالح المهندسين و التابعات الرافعات والمرفاعوجب أن يستكمل مشغلي
مشغلي الرافعات التي دورة ) ينليس التابعين للمقاولو) (USACE(األمريكي 

 . ساعة 24 عنتهاتقل مدوالتي ال لرافعات العام والسالمة العامة لتشغيل التغطي 
 ي ساعات تغط8بعد ذلك، دورة تنشيطية لمدة ون، آل عام  المشغلإآمالأن يجب و

  . عليهيقومون بتشغيلهالتشغيل اآلمن لنوع الرافعة أو المرفاع الذي 

16.C.06 الرافعات والمرفاعات وفًقا لمقاييس الجمعية األمريكية إنشاءيجب تصميم و 
مرجع أو  ،1-16جدول واردة بالالالقابلة للتطبيق و) ASME(للمهندسين الميكانيكيين 

 تعارض بين وجودند عو ).EMs (شرآات المصنعة للمعدات أو ال،مواصفات السالح
 يجب االحتكام إلى ،)EMs (شرآات المصنعة للمعداتلامواصفات المرجع أو 

 على جميع الرافعات متطلبهذا السري العمل بي > .لمناسبة اANSI/ASMEمقاييس
 من تاريخ نشر يعها والترآيبات التي تم تشييدها بعد عام واحد التي تم تصنوالمرفاعات

  .القابلة للتطبيقالمقاييس 

16.C.07 ها واختبارالتفتيش عليهايجب أن يتم تشغيل الرافعات والمرفاعات و 
وفًقا لمرجع تشغيل الرافعة الصادر عن الشرآة المصنعة وقواعد تها وصيان

ANSI/ASMEإدارة السالمة والصحة المهنية ت أو متطلبا قابلة للتطبيق ال
)OSHA( ، صرامةأيها أآثر.  
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16.C.08 إجراءات ترآيب الرافعة ب فيما يتعلق نفيذهتومخاطر  تحليل إجراءجب ي
  ).الصرف من الخدمة، والتفكيك، ورآيبالتجميع أو الت وأالتعبئة (ها وفك

16.C.09 الخلوص.  

a .11 قسمالانظر   >.يجب توفير خلوص آافي من المصادر الكهربائية  
b .لـ  ايجب أن يكون خلوص الرافعات العلوية والقنطرية المتحرآة وفًق)CMAA 

70(.  
c .آافة الرافعات األخرى:  

 بين الهياآل المتحرآة والدوارة للرافعة وبين جب الحفاظ على خلوص آاٍفي(1). 
الكافي الحد األدنى و : ضرر حدوثاألجسام الثابتة للسماح بمرور العاملين دون

  ). بوصة16( سم 40 وخلوص هلل
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 نصف قطر داخل المناطق التي يمكن الوصول إليها حولجب وضع حواجز ي. (2)
، لتفادي ة أو مؤقتةدائمبصفة دوران مؤخرة اإلنشاء العلوي الدوار للرافعة، المثبت 

  .ه الرافعة للعامل أو سحقصدم

16.C.10يجب ترآيب حبال الرفع وفًقا لمقاييس  ANSI/ASME وتوصيات الشرآة 
  .المصنعة للمعدات

a . يجب أن تحتوي الرافعات العلوية والقنطرية المتحرآة دائًما على لفتين آاملتين
  .سطوانات معدات الرفعأ علىمن الكبالت على األقل 

b . يجب أن تحتوي آافة الرافعات األخرى دائًما على ثالث لفات آاملة من الكبالت
  . أسطوانات معدات الرفععلىاألقل على ) وليس الطبقات(
  
c .ته الشرآة المصنعة حددي ذ السلوب باأل,ها ب طرف حبل األسطوانةيجب تثبيت

  .للحبل أو الرافعة

16.C.11 االتصاالت.  

a . انظر >.  جميع الرافعات والمرفاعاتعلىيجب استخدام نظام إشارة قياسي 
  .8قسم ال
b .شغل أن يرى الحمل، يجب استخدام  التي ال يستطيع فيها المحاالتي الف

استخدام اإلشارات اليدوية يمنع ال هذا أن الحظ ) (السلكية(اتصاالت سمعية 
ي جميع العمليات األخرى، يجب استخدام االتصاالت فو ):باإلضافة إلي السمعية

  .السمعية

16.C.12 الرافعات والمرفاعات وفًقا التفتيش على يجب أن يكون 
 المهنية صحة والسالمة إدارة ال وقوانين، ولوائحلقابلة للتطبيقا ANSI/ASMEلمقاييس

)OSHA (شخص مؤهل، تفتيشالجري  أن يآما يجب ,وتوصيات الشرآة المصنعة 
ويجب أن يخطر المقاول ممثل السلطة . على األقل, Hملحق بال واردة البنود اليشملوأن 

 ساعة حتى 24 ال تقل عن  بمدةاتاختبار/تفتيشات ةالحكومية المختصة قبل إجراء أي
أنواع أساسية من ) 5 (ةهناك خمس .اتاالختبار/تفتيشاتمراقبة الفرصة  متاح لهت
   :تفتيشاتال

  أولي تفتيش •
   االختبار الوظيفيتفتيش •
   متكررتفتيش •
   دوريتفتيش •
  بانتظامعملستالمعدات التي ال ُتعلى  تفتيش •
  

a .جميع الرافعات الجديدة  على التفتيش، يجب يقبل االستخدام األول .تفتيش أولي
القابلة المقاييس لكافة  شخص مؤهل للتأآد من مطابقتها من قبل ,بدلةستوالم

  .للتطبيق
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b .من ) قبل التشغيل( ات بدء التشغيل تفتيشيجب إجراء  :تفتيش االختبار الوظيفي
   :على النحو التاليللرافعة ) وردية(  المشغل قبل آل تشغيلجانب

  
يجب أن يقوم مشغل الرافعة أو شخص  :العلوية والقنطرية المتحرآةالرافعات ) 1(

تعتبر و .لرافعة عند بداية آل ورديةا  علىاختبار بصري وسمعيإجراء مختص ب
يجب و .األعلىت التحكم والحد ا هي أدومقرر إجراء اختبار وظيفي لها الالوحدات

  .سجل المشغلبتوثيق االختبار 
  
 قبل التشغيل، تفتيشات ماقوائم أثناء الفي حال استخدام  :جميع الرافعات األخرى) 2(

قوائم، الموقع المشروع؛ وفي حال عدم استخدام بقائمة اليجب االحتفاظ بنسخة من 
في سجل المشغل، وفًقا قد اسُتكِمَل بنجاح لتفتيش إلى أن ا المشغل شيريجب أن ي

  .لتوصيات الشرآة المصنعة
  
c .يجريه مشغل ويجب أن بصري وسمعي للرافعة،  اختبار والمتكرر هتفتيش ال

  :الرافعة أو الشخص المختص آما يلي
    العادية ـ شهرًياالخدمة
   ـ أسبوعًيا إلى شهرًياشاقةالخدمة ال
   ـ يومًيا إلى أسبوعًيامكثفةالخدمة ال

  
d.تفتيش دوري .  

 يجريه مشغل الرافعةيجب أن التفتيش الدوري هو اختبار بصري وسمعي للرافعة، 
  :أو الشخص المختص آما يلي

  
 الخدمة العادية ـ سنوًيا
   ـ سنوًياشاقةالخدمة ال

  آل ثالثة أشهرالخدمة المكثفة ـ 
  
e .ستعمل بانتظام التي ال ُترافعات الالتفتيش على  
  

والتي ظلت  عمل في الخدمة بشكل غير منتظم الرافعة التي تستالتفتيش علىيجب ) 1(
 وارد بـ المتكرر التفتيش أآثر، ولكن أقل من عام، وفًقا للأو) 1( لمدة شهر واحد معطلة

16.C.12 c.  
  

 ظلت ، والتي بشكل غير منتظم في الخدمةعمل الرافعة التي تستالتفتيش علىيجب ) 2(
 .C.05 d.16وارد بـ الدوري التفتيشأو أآثر وفًقا لل) 1( لمدة عام واحد معطلة

، التي تتعرض  غير النظاميةالخدمة رافعات التفتيش علىيجب زيادة عدد مرات و
  .السلطة المختصةه تحددباألسلوب الذي لظروف بيئية غير مالئمة، 

 16.C.1316 نظر أيًضا الفقرةا >الختبار ا.D.06a  

a .جب إجراء اختبارات األداء بواسطة شخص مؤهل وفًقا لمقاييس ي
ANSI/ASME،إدارة السالمة والصحة المهنية  و)OSHA(،شرآة توصيات ال و

 .على األقل.I-1ملحق بالة وارديجب أن يفي اختبار األداء بالمتطلبات الو ؛المصنعة
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% 100تعدى تال أمن الحمل المتوقع و% 110ل االختبار عن احمأقل تيجب أال 
من جدول سعة الحمل المقدرة والمحددة من قبل الشرآة المصنعة، إال في حالة 

 ASME B30 ياسلمقلوذلك سيكون طبًقا اختبار الشرآة المصنعة لرافعات جديدة 
  .لرافعةالمناسب ل

b .يس مطلوًبا إجراء اختبار أداء بعد استبدال الحبل السلكيل   

c. ختبار األداء، التي توضح إجراءات الجب االحتفاظ بالتقارير المكتوبة يو
ب مكتبالرافعة أو المرفاع أو داخل االختبار وتؤآد آفاية اإلصالحات أو التغييرات، 

  .الموقعبالمشروع الموجود 

  :Iلملحق لجب إجراء االختبارات التشغيلية وفًقا ي :اختبار األداء التشغيلي) 1(

a .تم تغيير، استبدال، أو إصالح محمل ) رافعات (بل االستخدام األولي لرافعةق
الحمل، المكبح، مكون التنقل، التحكم في و جزء أو مَكون أ) استثناء الحبلب (الحمل
  .لقابض بهاأو ا

b .بما في ذلك (ي آل مرة يتم إعادة تهيئة أو إعادة تجميع الرافعة بعد التفكيكف 
  ،)أذرع التطويل

c . سالح المهندسين األمريكي جهة غير متلكها تآل مرة يتم االستعانة برافعة
)USACE ( لسالح المهندسين األمريكي في مشروع تابع)USACE(و ،  

d .ل عامآ.  

الختبار ــ ختبار أداء تشغيلي انتقائي  اإجراء يجوز ،)2(و) 1 (الحاالتفي  >
، اإلصالح، إعادة االستبدالتأثرت بالتغيير، التي ربما  تأثرت أو قدالمكونات التي 

  .دون غيرها التهيئة، أو إعادة التجميع

  :Iملحق لجب إجراء اختبارات أداء الحمل وفًقا لي .ختبار أداء الحملا) 2(

a .ام األولي للرافعات التي تم تغيير، استبدال، أو إصالح محمل الحمل قبل االستخد
مكون ضبط الحمل، المكبح، مكون التنقل، أو القابض  أو جزء أو) باستثناء الحبل( 
  . بها

b . بما في ذلك(في آل مرة يتم إعادة تهيئة أو إعادة تجميع الرافعة بعد التفكيك 
  ).أذرع التطويل

c .تعانة برافعة ال يمتلكها سالح المهندسين األمريكي في آل مرة يتم االس
)USACE (لسالح في مشروع تابع ل)USACE(و ،  

d .آل أربعة أعوام.  

 الختبار ، اختبار أداء تشغيلي انتقائيإجراء يجوز ،)2(و) 1( الحاالت في >
  اإلصالح، أو،أو االستبدال أو تأثرت بالفعل بالتغيير، ,المكونات التي ربما تأثرت
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 ية أن يشكل كون هناك احتمالتندما عو . فقط  إعادة التهيئة، أو إعادة التجميعوأ
 غير خطًرا ,إجراء اختبار أداء حمل لرافعة علوية ذات محطة توليد قدرة داخلية

  .متطلب رئيس المنطقة عن هذا اليتخلى يجوز أنلمولدات، على ا مرغوب

16.C.14ةالتي تنطبق على تشغيل أينعة الشرآة المص محاذيرتباع مواصفات واجب  ي 
فعة أو المرفاع اتحميل الر، بأي حال من األحوال،  يتمأالجب ي آما :رافعة أو مرفاع

لرافعات العلوية ما عدا ابحمل يزيد عن المعدل المقدر من قبل الشرآة المصنعة، 
ل احم األتتجاوزال أ إذ يجب ،ASME/ANSI B30.2 ا لـوالقنطرية المتحرآة وفق

عمليات الرفع للحمل المقدر ألغراض االختبار أو من ا% 110نسبة  لغ في تقديرهاالمبا
   C.18.16 نظرا>  .المصممة هندسًيا للرافعات العلوية والقنطرية المتحرآة

a .الحدود ستندمواصفات الشرآة المصنعة، يجب أن تتوافر ي حال عدم ف 
ا المجال ويتم توثيق في هذمختص مهندس ُمسجل إلى قرارات معدات الموضوعة لل
  .القراراتوتسجيل هذه 

b .أو المدى ميوالتقأو  المستخدمة مع الرافعات السعة، اتيجب أال تتعدى الملحق ،
  . الشرآة المصنعةمن قبل  به ىصالمو

16.C.15  أو القواديس، أو المطارق، أو الخطافات، أواألحمال،الرآوب على محظور  
  .ى غير المخصصة لذلكخراأل رفعالعات المواد، أو معدات امرف

 16.C.16في التحكم في األحمال امكًنعندما يكون ذلك مجب استخدام حبال التوجيه، ي ،
  .أضرارأي عندما ال يسبب استخدامها 

 16.C.17 لحبل التأآد أن ا عملياتالتنفيذ المزيد من لحبل، يجب قبل ل فكعند حدوث
  .نةاألسطواعلى  وة المحزوزاتالبكرموضوع جيًدا ب

16.C.18 رفع حرج، يجب أن يقوم إجراء عملية قبل . الرفع الحرجعمليات  خطط
لرفع ا  للقيام بعملية خطةإعدادالرفع، وعامل الرفع بوالمشرف على مشغل الرافعة، 

يجب أن  آذلك :تقديم نسخة إلى السلطة المختصةويجب توثيق الخطة  آما .الحرج
  >.ة الرفع الخطة وأن يوقعوا عليهايراجع جميع األفراد المشارآين في عملي

a .وجميع ه الذي سيتم رفع الحمل ووزنه الصحيحينيجب أن تحدد الخطة حجم 
الحمل ما يجب تحديد حد آ .لوزنإلى اف اض التي ُتوسائل الرفعمكونات الرافعة و
جداول ب الذي حددته الشرآة المصنعة، آما هو موضح  الرفع الكاملاألقصى لمدى

  .الحمل

b .وضع الرافعة م هامنو هوإجراءات لرفعالحسابات الهندسية لب أن تحدد الخطة يج
 لرفعاوارتفاع الرفع، ونصف قطر الحمل، وطول وزاوية ذراع التطويل، لمدى 

  .الكامل

c .الرفع، وعامل اإلداري المشرف علىيجب أن تحدد الخطة مشغل الرافعة، و 
  . مؤهالتهمذآرالرفع وت
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d .جهيز توضح نقاط الرفع وتصف إجراءات التجهيزة تمل الخطة على خطتتش 
  . ومتطلبات المعدات

e .؛تصف الخطة ظروف األرض، ومتطلبات مسار ذراع االمتداد أو المجنزرة 
 ضرورية قد تكون التي األرضية ةري، وصف تصميم الحصإذا دعت الضرورةو

لنسبة ابو .قدرة حمل تكفي لعملية الرفعوبللحصول على أساس مستوي ومستقر 
للرافعات أو المرفاعات العائمة، يجب أن تصف الخطة حالة قاعدة التشغيل 

  . محتملوأي ميل) مصطبةال(

f .بسببها إيقاف عمليات الرفعواجب الخطة الظروف الجوية الذآرت .  

g .عملية الرفعب  الخاصةتحدد الخطة متطلبات التنسيق واالتصال.  

h .الخطة حدد فيها الرافعات الترادفية والذيلية، تبالنسبة لعمليات الرفع التي تستخدم 
الدوران، ومتطلبات سرعات طراز وموديل الرافعات، والحبل، وذراع التطويل، و

  .الروافد المعادلة

6.C.19 االعتبارات البيئية  

a . هبوب الرياح اتالمرفاعات عندما تقترب سرع/تشغيل الرافعاتأال يتم يجب 
الشرآة الوارد بتوصيات رياح السرعة لقصى ألالحد اأعلى الرافعة من عند 

 مسموًعا أو مرئًيا إنذاًرا صدر ي,رياحلقياس سرعة اليجب توفير جهاز و .المصنعة
  .سلًفاوصول الرياح لسرعة محددة عند المرفاع /لمشغل الرافعة

b . أو  بالجليد هيكل الرافعةتغطية ظروف جوية ينتج عنها فيعند القيام بعمليات 
 الوظيفية واالستعانة بوسائل تالسرعا انخفاض الرؤية، يجب تخفيض إلىتؤدي 

  .الحالةإشارة تناسب 

c .احتمال حدوث برق يجب وقف جميع عمليات األحوال الجوية إلى  شيرندما تع
  06J.14نظر ا .الرافعة

d .يجب توفير إضاءة آافية إلنارة مناطق العمل، ف, أما فيما يتعلق بالعمليات الليلية
  .إعاقة لرؤية المشغلينبدون 

16.C.20 الصيانة واإلصالحات.  

a . يجب إجراء عمليات الصيانة واإلصالح وفًقا إلجراءات واحتياطات الشرآة
  . قابلة للتطبيق الANSI/ASME لمقاييس وطبًقاالمصنعة 

b . عامل التصميم األصلي  ُمات واإلصالحالغيار المستبدلةقطع يكون ليجب أن
 حساسة محمل الحمل واألجزاء الغيارجب الحصول على قطع على األقل؛ آما ي

 معتمدأو يعتمدها مهندس محترف ) OEM (للمعدات األصلي الُمَصِنعاألخرى من 
  .ومختص في هذا المجال
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16.C.21   عزم الحمل به أجهزة بيان  آافة الرافعات والمرفاعات بجهاز ويدجب تزي
الرافعة، إال إذا أشارت الشرآة المصنعة على  حملالفصل وإنذار يتم تشغيلها قبل زيادة 

 بواسطة شخص مختص قبل تشغيل هاواعتماد  فعالية تشغيلهاجب اختباريو .بخالف ذلك
  .المرفاع/الرافعة

16.C.22   آافة الرافعات والمرفاعات بجهاز منع تالمس بكرتي الرافعة ويدجب تزي 
)A2B (المس بكرتي الرافعة، إال إذا قوم بفصل الوظيفة التي تسبب منع تيي ذالو

 جب اختباريو . بغير ذلكهذا المرجعذات الصلة بالشرآة المصنعة أو األجزاء أشارت 
  .المرفاع/بواسطة شخص مختص قبل تشغيل الرافعة   واعتمادهافعالية تشغيلها

16.C.23ساسياألدنى األحد يكون ال حريق طفاية آافة الرافعات بويد يجب تز 
  .BC 10لتقديرها

16.D  اتعجالت وحلقوشاحنات والرافعات المثبتة على مجنزرات  

16.D.01 أذرع ذات  والرافعات آافة الرافعات المتنقلة الهيدروليكيةويديجب أن يتم تز 
بمؤشر لزاوية ذراع ) ةذرع التطويل المفصليأماعدا الرافعات ذات  (ةمتشابكالتطويل ال

قراءة يتم سو ):مؤشر السعة المقدرة( الحمل  الحمل، أو مؤشر عزمقديرالتطويل وجهاز ت
 من  الرافعاتتستثنى > .واختبار هذه المؤشرات وفًقا لتوصيات الشرآة المصنعة

 في هاعند استخدام, أجهزة تحديد الحمل ومؤشرات عزم الحملالخاصة بمتطلبات ال
  عمليات دورة التشغيل

16.D.02 ذرع أ والرافعات ذاتيدروليكية يجب أن يتم تجهيز آافة الرافعات المتنقلة اله
 استواء درجة مشغل الرافعة على أن يرى ويقدر تساعد بوسيلة ةالتطويل المتشابك

  .الرافعة

16.D.03والرافعات ذات اذرعجب أن يتم تجهيز آافة الرافعات المتنقلة الهيدروليكية  ي 
رات تدوير بمؤش) ة التطويل المفصليأذرعماعدا الرافعات ذات  (ةالتطويل المتشابك

تستثنى من هذا الشرط المعدات ُ > .سطوانة بحيث يتمكن المشغل من اإلحساس بهاألا
  بالتعديل لكن يوصى إلى حد آبير 1990عام  قبل تم تصنيعهاالتي 

16.D.04 والرافعات ذات , آافة الرافعات المتنقلة الهيدروليكيةويديجب أن يتم تز 
  لقياس بمؤشر,)ةذرع التطويل المفصليأات ذات ماعدا الرافع (ةذرع التطويل المتشابكأ

  .مجال رؤية المشغلداخل  يوضع, قطرالأو نصف ذراع التطويل زاوية 

16.D.05 ترآيب أجهزة منع تالمس بكرتي الرافعة عندما يتطلب األمر 
  .تالمسالجهزة عند جميع نقاط األ  هذهيجب ترآيبفالمرفاع، /الرافعةب

a .بجهاز منع تالمس ,ة التطويل المتشابكأذرعات ذات جب أن يتم تجهيز الرافعي 
حدوث ل وإنزال ذراع التطويل قبل احمرفع األعمليات بكرتي الرافعة لوقف 

  .طرف ذراع التطويلوبين الحمل  وأبكرة الحمل بين مس تال

b .ستخدم في عمليات دورة  التي ُتةذرع التطويل المتشابكأستثنى الرافعات ذات ُت
يتطلب األمر ندما عو .ن متطلبات معدات منع تالمس بكرتي الرافعة م,فقطالتشغيل 
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رافعة ذات ذراع تطويل متشابك إنجاز عملية رفع خارج دورة التشغيل باستخدام 
، تستثنى هذه ) مثًالرفع قطعة من المعداتآ( رآة في أعمال دورة تشغيلامش

  :إلجراءات التالية إذا تم تنفيذ ا البكراتالرافعة من متطلبات معدات منع تالمس

 شريط  أوراية تحذير،( ملونة باللون البرتقالي المعترف به دولًيا  تحذيرأداةثبت ُت) 1(
 م 2.4  يتراوح بين مالئم على ارتفاعأسلوببحبل المرفاع ب) تحذير، أو آرة تحذير

  ؛فوق معدات الرفع) قدم 10 قدم إلى 8من ( م 3و

عندما " قف"شارة اإلمشغل الرافعة باستخدام يعمل عامل اإلشارة آمراقب لتحذير ) 2(
بوقف عمليات  مشغل الرافعة قومي، والتحذير من طرف ذراع التطويلجهاز قترب ي

  . التحذير هذالقىالرفع عندما يت

عملية رفع خارج دورة التشغيل، يجب أال يقف عامل اإلشارة تحت بأثناء القيام ) 3(
متطلبات لتزم بعامل اإلشارة، وأن يالخاصة بتلك غير واجبات  ةالحمل، وأال يتولى أي

  .هذا المرجعالواردة باإلشارة 

c .التي يوجد بها مكابح احتكاآية تعمل ة التطويل المتشابكأذرعي الرافعات ذات ف 
 بدًال من أجهزة الوقاية من اتبكرال استخدام أجهزة تحذير منع تالمس يجوز، يدوًيا

  جب إجراء تحليل مخاطر العمليةيو .التكلفة عتبارات نتيجة الاتبكرالمنع تالمس 
)AHA(االختصاص صاحبة  عنية، والبد أن تقبل السلطة الحكومية المحلية الم

  .في حالة استخدامهاالمخاطر المصاحبة 

d .بجهاز منع تالمس بكرتي ةذرع تطويل متداخلأيجب تجهيز الرافعات المزودة ب 
 طرف ذراع ,س بكرة الحمل أو الحملالرافعة لوقف وظيفة رفع الحمل قبل أن تلم

خر من اآللة عند مد آحبل المرفاع أو أي جزء ل حدوث أي تلفالتطويل، ولمنع 
  .ذراع التطويل

e . في عمليات فقط التي تستخدم ةذرع التطويل المتداخلأيجب تزويد الرافعات ذات 
ير لمنع دورة التشغيل بأداة للوقاية من ضرر تالمس بكرتي الرافعة أو جهاز تحذ

  .خر من اآللة عند مد ذراع التطويلآحبل المرفاع أو أي جزء بتلف حدوث أي 

16.D.06ذرع التطويل المدعمة بكبل أ آافة الرافعات المتنقلة ذات ويدجب أن يتم تز ي
  :باآلتي

a .تحد من حرآة ذلك الجزء من ذراع التطويل   التي,أدوات إيقاف ذراع التطويل
, لتي تؤثر فيها أداة إيقاف ذراع التطويل على ذراع التطويل النقطة اسفلالموجود أ

  .لرافعةلعند الزاوية التي حددتها الشرآة المصنعة 

قر الشرآة المصنعة ألدوات إيقاف ذراع التطويل أنه قد تم تصميمها، جب أن ُتي) 1(
 إيقاف ذراع جهزةأ ،SAE J220متطلبات ب تفي بحيثعها، واختبارها وظيفًيا يصنتو

 SAE أساًسا بمتطلبات1971  عامستفي الرافعات التي صنعت قبل( .يل المرفاعتطو
J2204.1 ماعدا الفقرة.(  
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سيتم إجراء اختبار ميداني ألداة إيقاف ذراع تطويل الرافعة للتأآد من الترآيب ) 2(
. المالئم ألدوات إيقاف ذراع التطويل وعمل جهاز فصل تعشيق مرفاع ذراع التطويل

ما آ. C.1.16فقراتالاالختبار قبل بداية اختبار األداء الذي نصت علية يتم إجراء سو
 الخاص I-12ملحق النظر ا > . العيوب قبل إجراء اختبار األداءصحيحيجب ت

  إجراءات االختبارب

b . على يجب أن تحتوي جميع األذرع على أدوات إيقاف إيجابية إلعاقة حرآتها
 للذراع وذراع التطويل في أذرع التطويل وق الخط المستقيم ف5oارتفاع يزيد عن 

  .الرافعةبالتقليدية 

c .يفصل س الذي ،هاز فصل تعشيق مرفاع ذراع التطويل يعمل بطريقة مالئمةج
 رفع ذراع التطويل أتوماتيكًيا ومن أسطوانة مرفاع ذراع التطويل عندما يصل طاقة

 بهذا الشكل، سيتم قةالطافصل ندما ُتعو .ذراع التطويل إلى أعلى زاوية مقدرة له
أي ظرف تحت  نزالإعاقة أسطوانة مرفاع ذراع التطويل عن الحرآة في اتجاه اإل

  .مقدر

16.D.07  جب أن يأخذ التقييم في االعتبار يو . الرافعة من حيث الثباتقاعدةيجب تقييم
جب أن يكون هيكل يو .ربعيات التشغيلظروف األرض، واألحمال الثابتة والمتحرآة، و

  .لتوصيات الشرآة المصنعةمطابًقا م الخشبي الدع

16.D.08 هوفك تجميع ذراع التطويل.  

a .هوفك تجميع ذراع التطويلفيما يتصل بتباع إجراءات الشرآة المصنعة اجب ي. 
الفك إجراءات الشرآة المصنعة /جب أن يستعرض آافة أعضاء فريق التجميعيو

  . التجميع والفكبشأن تجميع وفك ذراع التطويل قبل إجراء عملية

b .يجب أن  من على ذراع التطويلثناء إزالة مسامير المحور والمسامير الملولبةأ ،
األجزاء جب آبح يو .يبقى العمال بعيًدا عن المنطقة الموجودة أسفل ذراع التطويل

  . أو بدًال من ذلك تأمين تثبيتها لمنعها من السقوطالمنفصلة

16.D.09 أذرع االمتداد.  

a . استخدام أذرع ,أو نصف قطر التشغيل/يتطلب الحمل الذي سيتم مناولته وعندما 
امتداد، أو في أي وقت يتم استخدام أذرع االمتداد، يجب أن تمتد أذرع االمتداد 

يتم توزيع أذرع سو .الذي حدده جدول الحمل بشكل آامل إلى الوضع المالئم
 . العجالت في آل موضععلىالواقع  وزن اآللة بالكامل إزالةاالمتداد بحيث يتم 

  )يةقاطرالماعدا الرافعات (

b . بأذرع على نحو آمن عند استخدام دعامات أذرع االمتداد يجب أن يتم ربطها
  .االمتداد

c . ذرع االمتداد بالمتطلبات أ دعامات الموجودة أسفل ةم الخشبيائفي الدعتيجب أن
  :اآلتية



EM 385-1-1 
2003 شرين الثاني ت  3 

 255

  ،المرفاع المقصيء، أو انهيار  التوا أو،تلف مقاومة لةكافيال المتانة) 1(

لدعامة، ونقل الحمل إلى لتوفير الدعم الكامل ل  الالزمطولال، والعرض، والُسمك) 2(
  السقوط، أو حدوث هبوط زائد تحت الحمل، وأو السطح الداعم، ومنع تغيير االتجاه، 

ع استخدام الدعم الخشبي فقط تحت السطح الحامل الخارجي من دعامات رافده ذرا) 3(
  .االمتداد الممتدة

16.D.10 للعجالت المطاطية، يجب أال تلتقط أو معايرة الشرآة المصنعة إذا لم تضع 
إذا تم ( جانب الرافعة إال إذا آانت أذرع االمتداد فوقمتنقلة األحمال التحرك الرافعات 
  .منخفضة وممتدة بشكل آامل) تجهيزها جيًدا

16.D.11 حتى مستوى األرض، في حالة عدم  يجب إنزال أذرع تطويل الرافعة
 قوى خارجية ة أحمال الرياح أو أيباستخداماستخدامها، أو تثبيتها جيًدا لمقاومة اإلزاحة 

ذا ما أوصت الشرآة إ :أخرى، وذلك في حالة عدم توصية الشرآة المصنعة بغير ذلك
آة يجب أتباع التطبيق الذي أوصت به الشرفالمصنعة بعدم القيام بهذا التطبيق، 

  .المصنعة

16.E  الرافعات النقالية، والبرجية، والعمودية  

16.E.01  دعامات، والمسارات القضيبية الساسات، واأليجب بناء أو ترآيب آافة
 ANSI/ASMEمحمل الحمل وفًقا لتوصيات الشرآة المصنعة ومقاييس الخاصة ب

  .القابلة للتطبيق

16.E.02  آة المصنعة بشأن الرافعات  الرافعات وفًقا لتوصيات الشرترآيبيجب
  .القابلة للتطبيق ANSI/ASMEومقاييس 

a .ب الرافعات ترآييجب االحتفاظ في الموقع بالتعليمات المكتوبة الخاصة ب
  .َرَآبالصادرة عن الشرآة المصنعة وقائمة بأوزان آل جزء ُي

b .شراف شخص مؤهلإب تحت ترآييجب أن تتم عملية ال.  

c .يتضمن سو .ترآيبلعملية وتنفيذه في إجراءات الار  تحليل مخاطإعدادجب ي
  :ما يليالتحليل خطة توضح 

موقع الرافعة والمباني أو األبراج المجاورة، القدرة العلوية وخطوط االتصاالت، ) 1(
  والمرافق الموجودة تحت األرض؛

  صميم األساس ومتطلبات اإلنشاء، وت) 2(

أن توضح الخطة مناطق الخلوص بين  البرج ضمن هيكل، يجب ترآيب عندما يتم) 3(
  .يف والتثبيت باألسافينتالبرج واإلنشاء ومتطلبات شكاالت التك

d . والتي قد الترآيبالموقع أثناء فترة بيجب أن يوضع في االعتبار سرعة الريح 
  .ب مؤقتاترآي يتطلب وقف عملية المقيًداتعد عامًال 
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e .بصرًيا لمعرفة ما إذا آان يهاالتفتيش عل الرافعة، يجب مكونات ترآيببل ق 
  .تالفة القوائم الترآيب يجب الو .هناك أي عيب

16.E.03  الخدمة، يجب اختبار البنود اآلتية وفًقا إلى  الرافعة إدخال، وقبل الترآيببعد
أو  ANSI/ASME B30.3 لإلجراءات التي أوصت بها الشرآة المصنعة وطبًقا لـ

B30.4, آيفما يمكن تطبيقه.  

a .مات الرافعة؛دعا  

b . المكابح والمقابض، المفاتيح الحَّدية ومفاتيح األحمال الزائدة، وأجهزة اإلغالق
   و؛والسالمة

c . الحرآة وإجراءات رفع وإنزال الحمل، ورفع وإنزال ذراع التطويل، وآليات
  .الدوارة

16.E.04  مجال رؤية داخليجب وضع مؤشر نصف قطر أو زاوية ذراع التطويل 
  .المشغل

16.E.05 فصل بأدوات إيقاف الذراع من ميجب تجهيز الرافعة ذات الذراع سفلي الت
النوع الذي يمتص الصدمات، ومفتاح حدَّي لمرفاع الذراع، ومؤشر زاوية الذراع يمكن 

  .للمشغل رؤيتهم

16.E.06ي حالة استخدام المشابك القضيبية سيكون هناك ارتخاء بين نقطة الربط  ف
 كبح يجب استخدام المشابك القضيبية آوسيلة لالو .الرافعةبلمثبت  اطرفبالقضيب وال
  .ميالن الرافعة

16.E.07 شكل رأس مطرقةتأخذالرافعات البرجية التي )  أو تداخلالتسلق( رفع .  

a . أثناء موجوًدا شكل رأس مطرقة تأخذيجب أن يكون مشغل الرافعة البرجية التي 
  . أو التداخلالتسلقعمليات 

b .شكل رأس مطرقة عندما تتعدى تأخذ أو تداخل الرافعات التي رفعال يتم يجب أ 
  .أو آما أوصت الشرآة المصنعة)  ميل في الساعة20(ث / م0.9سرعة الرياح 

c . حتى تتوافر آافة شروط الدعم المطلوبة الرفعالبدء في عمليات أال يتم يجب 
  .حددها شخص مؤهلي مستوى الدعم الجديد أو آما على

16.E.08  ترك دون مشغل،  الريح عندما ُتدوارةالرافعات البرجية بيجب أن تزود
رفع ذراع تم مفصل بدون مشغل يجب أن يتوعندما تكون الرافعات ذات الذراع سفلي ال

  .15oالتطويل إلى 
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 16.F والمرفاعات العائمة والصنادل المرفاعية والرافعات المساعدة  الرافعات العائمة
  ر السفنالمثبتة على ظه

16.F.01هذا المرجع تنطبق على األخرى المرتبطة باألجزاء آافة رغم أن  . الترآيب
المرفاعات /على الرافعاتتحديًدا ترآز به تهذا القسم، إال أن المتطلبات المذآورة 

  . على السفنالمثبتةالصنادل المرفاعية، والرافعات المساعدة والعائمة، 

16.F.02دات على الرافعات العائمة، والصنادل المرفاعية،  يجب تصميم وترآيب المع
قابلة  ال التالية على السفن وفًقا للمقاييسالمثبتةوالمرفاعات العائمة، والرافعات المساعدة 

  :للتطبيق

ANSI/ASME B30.8 .a ،الرافعات والمرفاعات العائمة،  

.b اعتماد الرافعاتدليل ،شحنالمكتب األمريكي لل ،  

.c 2 اتاألمريكي مواصفل البترولمعهد ا C، الغمريةواصفات الرافعات م،  

.d قرير جمعية مهندسي السياراتت )SAE (J1366، رافعات الرفع التي مييقت 
  .تعمل على أرصفة في بيئة المحيطات

16.F.03،المرفاعات  أو أثناء عمليات الرفع يجب أن يفي ثبات الرافعات العائمة 
 بمتطلبات خفر السواحل ،سطحال على ةثبتمات مساعدة رافعب المجهزة سفنالعائمة، أو ال

 FR 46من خالل CFR 173.005 46 بـوالموضحة " بالرفع"فيما يتصل األمريكية 
173.025.  

  ي ظل ظروف التشغيل العادية عند الترآيب، وف) 1(

ند تناول أحمال ال تتعدى تقديرات الحمل التي حددتها الشرآة المصنعة باستخدام ع) 2(
  .لشد الحبلية الموصى بهاعدة ا

b .حمل األحمال المطلوبةبحيث تت مراآب المسطحةيجب بناء الصنادل وال.  

16.F.04جب أن يكون تقدير حمل الرافعة العائمة أو المرفاع العائم هو أقصى حد  ي
 أنصاف أقطار متنوعة آما حددتها الشرآة المصنعة أو شخص عندألحمال التشغيل 

جب أن يعكس يو . لكل ترآيبالتوازنار ميالن السفينة وزاوية في االعتبأخًذا مؤهل 
آللة؛ ميل توازن اقياس التصميم؛ زاوية م :تقدير الحمل على وجه الخصوص ما يلي

المرفاع العائم، / المتوقعة للغالف التشغيلي للرافعةمحيطيةال/اآللة؛ واألحمال الديناميكية
جب إجراء تحليل معماري بحري يو . على سطح سفينةالمثبتةأو الرافعة المساعدة 

  . في تحديد تقدير الحملامهاستخدا التي يجب المتغيراتلتحديد 

a .ة الحبل، متان للرافعة أو المرفاع، ولبنيويةيتوقف تقدير الحمل على الكفاءة ا
وقدرة المرفاع، والربط الهيكلي بالمنصة العائمة، والثبات والجزء الظاهر من الماء 

  .الصندل، أو الطواف العائم الذي يعوم عليه الحملأو ، ة العائمللمنصة
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b . عند اقتراب نقل أحمال السطح أثناء الرفع، يجب تحليل الحالة إلجراء تقديرات
  .لةعّدُم

c . يجب تعديل األحمال المقدرة وأنصاف أقطار طوفتثبيت على صندل أو العند ،
 المصنعة أو الشخص الرافعات والمرفاعات األرضية وفًقا لتوصيات الشرآة

  .المؤهل

d.  تقدير حمل الرافعة جنبا إلى جنب مع على أساس جداول الحمل عمليجب 
البيئية / الديناميكيةوالمتغيراتجداول الحمل التي تصف بوضوح المنصة العائمة 

   .التي تنطبق على جدول الحمل

16.F.05 عدم توصية ي حالف . وزاوية ميل التشغيلتوازن التشغيل ـ زاوية الثبات 
زن اوتالشرآة المصنعة للرافعة أو المرفاع بقيمة أقل، سيكون أقصي زاوية ميل أو 

  : آالتاليمسموح بها

a . الرافعات، المصممة للتثبيت على صندل أو طوف، والتي تصل سعتها المقدرة
  .5º توازنهاأو أقل يجب أن تكون زاوية ميلها أو )  طن25( آجم 22,700إلى 

b .،المصممة للتثبيت على صندل أو طوف، والتي تصل سعتها المقدرة الرافعات 
 ،7ºها نزاوتكون زاوية ميلها أو ت يجب أن ,أو أآثر)  طن25( آجم 22,770إلى 

  ؛5ºبالرغم من أن الدرجة الموصى بها هي 

c .يجب , سعة مقدرةةالمرفاعات، المصممة للتثبيت على صندل أو طوف، ولها أي 
  .10º ميل أو توازن مسموح بها أن تكون أقصى زاوية

d .يجب أن ,الرافعات والمرفاعات األرضية المثبتة على الصنادل أو الطوافات 
أو أقصى درجة تسمح بها  5º مسموح بها توازنتكون أقصى زاوية ميل أو 
  .الشرآة المصنعة للرافعة

16.F.06 الثبات ـ شروط حمل التصميم.  

a .تثبيت على صندل أو طوف يجب أن تكون الرافعات والمرفاعات المصممة لل
  : التاليةثابتة في الحاالت 

، أدنى سطح )س/ آم100( في الساعة  ميًال60الحمل المقدر، سرعة الرياح ) 1(
  ؛) مم610( قدم 2 بارتفاع ظاهر من الماء

 100( ميًال في الساعة 60، سرعة الرياح %25الحمل المقدر باإلضافة إلى ) 2(
  ؛) مم300( قدم 1 بارتفاع ظاهر من الماء، أدنى سطح )س/آم

 100( في الساعة  ميًال60ذراع تطويل مرتفع، بدون حمل، سرعة الرياح ) 3(
  ؛) مم610( قدم 2 بارتفاع ظاهر من الماء، أدنى سطح )س/آم

 نبالنسبة للثبات الخلفي لذراع التطويل ـ ذراع تطويل مرتفع، بدون حمل، ميال) 4(
  ). س/ آم142( في الساعة  ميًال90، سرعة الرياح )ة ثابتةأدنى حال(آامل للخلف 
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b .الرافعات والمرفاعات األرضية المثبتة على صنادل أو أطواف:  

لة بسبب  الرافعات األرضية المثبتة على صندل أو طوف تقديرات معّدتتطلب) 1(
تلف هذا خي :تأثير الموج، والريحوزاوية التوازن، والتحميل الزائد من زاوية الميل، 
على ذلك، فإن تقدير  بناًءو .دلاصنالف أو اطو من األالتقدير وفًقا لكل حجم مستخدم

حمل الرافعات والمرفاعات األرضية المثبتة على صندل أو طوف يجب أال يتعدى 
التقدير الذي حددته الشرآة المصنعة للصندل أو الطوف المحدد في ظل الظروف 

  .البيئية المتوقعة

  .كون آافة أسطح ظهر الطوف أو الصندل فوق مستوى المياهيجب أن ت) 2(

  .يجب أن تكون منطقة قاع الصندل أو الطوف مغمورة بالكامل) 3(

  . إلى الصندل أو الطوفالحملتوفير حبال ربط للمرفاعات لنقل ) 4(

  . تغيير االتجاهمنعيجب دعم الرافعات وتثبيتها ل) 5(

16.F.07 االعتبارات البيئية.  

a .على نشرة بالتوقعات الجوية ,يومًيا,  المشروعالمشرف علىأن يحصل جب ي 
 مشاآل جوية ة أيلرصدقبل بدء العمل وبعد ذلك بشكل منتظم آما يتطلب األمر 

  A .19 انظر القسم >. محتملة

b .وضع في االعتبار عند وجود تحذير من عاصفة جوية محلية، يجب أن ُي
  .فعةتوصيات الشرآة المصنعة لتأمين الرا

c . عند وجود حرآة أمواج خطيرةيجب إيقاف العمل.   

16.F.08الرافعات المجنزرة والمثبتة على شاحنة بالصندل أو الطوف تثبيتجب  ي 
ندما ال يكون ثبات ع :باستخدام نظام حبل ربط غير محكم الشد وذلك لتقييد حرآة اآللة

 تصرح السلطة الحكومية  وعند توفر حواجز التحكم يمكن أنالصندل أو الطوف عامًال
  . المختصة بالتحرك المقيد آما نص عليه تحليل مخاطر العملية

16.F.09  قترب األحمال من أقصى تقدير للرافعة أو المرفاع، يجب على تعندما
 % 10/+- بين تحديدهن الحمل قد تم زأن ومن  أن يتأآد العملالشخص المسؤول عن 

  .قبل أن يتم رفعها

16.F.10تخفيف، يجبالهائجة األمواجأو  ل في ظروف الرياح العاصفة عند العم  
نظر ا > .ج والرياح على الحمل المرفوعاموفي االعتبار تأثير األأخًذا الحمل المقدر 

  C.18.16أيًضا 

16.F.11  يجب توفير وسائل للمشغل يستطيع عن طريقها أن يقدر بصرًيا درجة ميل
  .الصندل أو الطوف من مقعد المشغل

16.F.12  لالنزالقيجب أن تكون أسطح المشي الرئيسية من النوع المقاوم .  
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16.F.13 ذراع انقالب تمنعر أدوات إيقاف ذراع التطويل بحيث ييجب أن يتم توف 
  .لخلفلالتطويل 

16.F.14  كافة الرافعات العائمة بحيث بزاوية ذراع التطويل ليجب أن يتم توفير مؤشر
  . ليمكن قراءته من آابينة المشغ

16.F.15المثبتة  جميع الرافعات، والمرفاعات، والرافعات المساعدة تزويدجب أن يتم  ي
زء الج CFR 29تفي بكافة متطلبات  التي, )LLDs(على سفينة بأجهزة تقييد الحمل 

جب أن تمنع هذه يو . األخرىلمراآب الرافعات والمرفاعات وامعدات، 1918.74
لمعدات بحمولة زائدة تفوق الحمل المقدر لها، على األجهزة مشغل الرافعة من تحميل ا

  . أوضاع ذراع تطويل الرافعةآافة

16.F.16 جب تجهيز آافة الرافعات العائمة، والصنادل المرفاعية، والمرفاعات ي
الصحة وفي بمتطلبات إدارة السالمة ت التي, )LMI( عزم الحمل جهاز تحديدالعائمة ب
  .CFR 1918.74 29 واردة بـال) OSHA(المهنية 

16.F.17  يجب تجهيز آافة الرافعات العائمة، والصنادل المرفاعية، والمرفاعات
ري وضع بحيث ُتُتو, ها سرعة الرياح واتجاهأجهزة قياس ذات مؤشر لتحديدالعائمة ب

  . بوضوح من آابينة المشغل

16.F.18التشغيلات إرشاد   

a  . ع التطويل بعنايةذرايجب أن يراقب المشغلون سلك التوصيل من طرف.  

b  .عاييرلمل طابقتها مللتأآد من البيئية عاييريجب أن يراقب المشغلون الم 
  .جدول الحملبالموضحة 

 .cرفع العوامة على اتعوامالعملية إنزال أثناء  يقتصر استخدام الرافعة  أن يجب 
 خطاف التثبيت سحبالبد من و . بعيًدا عن المياه, على المرآبالمعلقة بحرية

  .عن حمل السحبباستخدام أجهزة سدادة خط السطح التي تعزل الرافعة 

 .d  حاالتعمليات التعليق عن  ينتج والسدادة عندما السحبيجب استخدام أجهزة 
  .دون نتائجللرافعة تقترب فيها األحمال من أقصى تقدير 

e  .على تحرك الرافعةبلصنادل المرفاعية ا علىسمح الطبيعة المتحرآة للرافعات ت 
فقط  , السماح بالحرآة أثناء عمليات الرفعويجوز . عمليات الرفعأثناءمتن الصندل 

 .أعاله متطلبات المقاييس الموضحة لتكون ضمن  الكامللحرآةا مدى م تحديدإذا ت
 جب توفير نظام حواجز أو تقييد وذلك لتقييد حرآة الرافعة داخل مناطق تميو

  .طق آمنةتعيينها آمناتم  وإخضاعها للتحليل

 16.F.19 كافة عمليات الرفع لتجنب اإلجراءات التي قد تؤدي إلى ل خطيطتاليجب
جب أن يو .عملية الرفعفي  الحفاظ على التحكم اآلمن  عندهاأوضاع ال يستطيع المشغل

حمل  التوصيل؛ سالكلقيم المتوقعة ألا : التشغيل العائم مثلمعلمات خطط الرفع توضح
  .قوة الرافعةعلى  القصوى والحدود ب؛ ألعمال السحغير معروف
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16.G الرافعات العلوية والقنطرية المتحرآة   

16.G.01  وخطاطيف التثبيت، ، محمل الحملقواعدترآيب جميع  وأيجب بناء 
والمجاري، والمسارات القضيبية وفًقا لتوصيات الشرآة المصنعة للرافعة 

  .حسبما يمكن تطبيقه ،B30.17أو  ANSI/ASME B30.2و

16.G.02 الحمل  ُمَوَضح عليها جوانب الرافعةمن  عالمة على آل جانب وضع يجب
  .المقدر للرافعة

a .الحمل المقدر توضيح أآثر من وحدة رفع، يجب  تحتوي علىرافعةال تإذا آان 
  . الحملاتوضع عليه أو على بكرلكل مرفاع بعالمة ُت

b .حامل المتحرك، وبكرة يجب أن تكون العالمات الموجودة على القنطرة، وال
  . األرضيةواألرض أمن على ويمكن قراءتها الحمل واضحة 

16.G.03 أو جسم وأي رافعات هيكل يجب الحفاظ على خلوص بين الرافعة، وأي 
  . ارتفاعات مختلفةعلىتعمل متوازية أو الرافعات التي تعمل 

16.G.04 رافعات ال أو  إيقاف المجرىجهزة عند االتصال بأحذر الشديدالتوخي  يجب
خاص بسالمة األشخاص الموجودين الهتمام اال يجب أن يقوم المشغل بذلك مع :خرىاأل

، وبعد التأآد من أن آافة األشخاص الموجودين على الرافعات تحتهاأو  على الرافعة
  . يحدثعلى وعي بمااألخرى 

16.G.05الرافعات الخارجية بتأمينها عند مغادرتهاو يجب أن يقوم مشغل .  

16.G.06تشغيلها من خالل  التي يتمالرافعة الخارجية بر مؤشر الرياح صِد ُي عندما
للعمل في ها ، يجب إيقاف عمل الرافعة ويجب إعداد الرافعة وتجهيز إنذارًاالكابينة

  .الرياح الشديدةظروف 

16.Hوالرافعات المعلقة سفلًياالسكة أحادية رافعات ال   

16.H.01 لرافعات، والمسارات أحادية السكة، ودعامات  وترآيب مجاري اوضع يجب
المسار، وأدوات التحكم بالمسار وفًقا لتوصيات الشرآة المصنعة للرافعة 

  .ANSI/ASME B30.11و

16.H.02 جميع جوانب الرافعةعلى بوضوح الحمل المقدر للرافعة توضيح يجب .  

a .حمل المقدر  التوضيح من وحدة رفع، يجب  على أآثرلرافعةتحتوي ا تإذا آان
  . الحملبكراتلكل مرفاع بعالمة توضع عليه أو على 

b . يجب أن تكون العالمات الموجودة على القنطرة، والحامل المتحرك، وبكرة
  . األرضيةوأمن األرضة ومقروءة الحمل واضحة 
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16.Iالمرفاعات   

16.I.01 ت تثبيت بيانايجب على المالك أن يقدم ، المثبتة بصفة دائمة بالنسبة للمواقع
تحديد هذه  شخص مؤهل تولىييجب أن بالنسبة للترآيبات غير الدائمة، (ل التالية احماأل

  ):البيانات

.a األبراج المدعمة بالحبال .  

حبل لَميل وُبعد ال تبعًاأقصى قوى أفقية ورأسية عند التعامل مع األحمال المقدرة ) 1(
  ، والمخصص لالستخدامتثبيت 

 تبعًاأسية مع حبال التثبيت عند التعامل مع األحمال المقدرة أقصى قوى أفقية ور) 2(
  ، والمخصص لالستخدامحبل تثبيت لَميل وُبعد ال

b .يرتكز هيكله على حامل ثالثي ثابت(مرفاع ثابت الساقين ال.(  

 تبعًاتعامل مع األحمال المقدرة عند أقصى قوى أفقية ورأسية عند قاعدة الصاري ) 1(
   للتطبيق، والثابتة المحددة المخصصة لالستخدام ساقلَميل وُبعد ال

 تبعًاتعامل مع األحمال المقدرة عند ال يقان الثابتة السعندأقصى قوى أفقية ورأسية ) 2(
  .المخصص لالستخدام الساق الثابتة المحددنظام ل

16.I.02م أذرع تطويل المرفاعات، ومرفاعات األحمال، وآليات الدوران ئ يجب أن تال
الثقل (فروضة يجب تثبيتها لمنع اإلزاحة نتيجة لألحمال المو،  المرادمرفاععمل ال
  .)المحمول

16.I.03آما يجب استخدام ين عند تدوير مرفاع، يجب تجنب التشغيل والتوقف المفاجئ 
سرعة دوران معينة بحيث ال يدور الحمل بعيًدا عن مدي نصف القطر الذي يمكن التحكم 

  .دام حبل توجيهيجب استخ: عندهفي الحمل 

16.I.04 ثني نظامي ذراع التطويل وحبل الرفعأال يتم  يجب.  

16.I.05 عند و: التعامل مع الحبال على رأس الونش دون علم المشغلأال يتم  يجب
  .الطاقةاستخدام رأس الونش، يجب أن يكون المشغل قريًبا من وحدة التحكم في 

16.I.06 يجابية اإلمساك اإلالبات أو آليات الُك تعشيق عند تثبيت ذراع التطويل، يجب
  .المرفاعاألخرى على 

16.I.07الذراعأن يكونإما يجب ف عدم استخدام ذراع تطويل المرفاع ة في حال :  

a .في وضع اإلنزال.  

b .تثبيت حلقة  عن طريق تحت الرأسعند أقرب موضع ممكن ت بقائم ثابت ثّبُم
   الحمل؛اتكربتعليق ب
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c .أو)بالنسبة للمرفاع المدعم بالحبال(ت بالصاري ثّبمسي ووضع رأإلى  مرفوع ،  

d .الساقينثابتة للمرفاعاتبالنسبة  (ثابتة في مقابل ساق مثبت .(  

16.J هليكوبترال رافعات  

16.J.01 إدارة الطيران الفدراليةوقوانين هليكوبتر بلوائح ال يجب أن تلتزم رافعات.  

16.J.02 الموجودين  للطيار وطاقم األفراد وضح خطة التشغيلي موجز عمل يجب
  .آل يومقبل عملية على األرض 

16.J.03يجب تعليق األحمال بشكل مالئم .  

a . المراوح بانجذابها نحوال يسمح الذي طول باليجب أن تكون حبال التوجيه.  

b .،ةرى المشكلة بالطرق، أو أي الُع أويجب استخدام جلبة الوصل المضغوطة 
) أو التراآب( الجدل وصالت لمنع ،فة األحمال المعلقة بحريةأدوات مماثلة مع آا

  .لوالكبمشابك دعم أو فك بسرعة  هبوطًا لولبيًا أثناء هبوطها فتح من أن ُتاليدوية

16.J.04 خطافات البضائع التي تعمل بالكهرباء علي جهاز آافة  يجب أن تحتوي
  .يل غير المقصود بحيث يمنع التشغا ومرآًبا مصمًميكون,  الكهرباءغيلتشل

a .بأداة تحكم ميكانيكية حمولة خطافات الَودَزباإلضافة إلى ذلك، يجب أن ُت 
  . الحملتحريرللطوارئ 

b . للتأآد من أن وظائف اإلطالق تعمل ، يومآل يجب اختبار الخطافات قبل عملية
  .بشكل مناسب، آهربائيًا وميكانيكيًا

16.J.05الشخصية  الواقية تجهيزات يجب أن تحتوي ال)PPE( التي يرتديها العمال ،
 تثبََة ُتشرطأة  بلعين وخوذات صلٍباحماية أجزاء ل عن استالم الحمل، على ونالمسؤول
  .عند الذقن

16.J.06 انجراف تيار مع  تطايرالتي قد تالفضفاضة  يجب أال يتم ارتداء المالبس
  .الهواء مما يجعلها تعلق بحبل المرفاع

16.J.07 فة االحتياطات العملية لتوفير الحماية للعمال من األجسام يجب اتخاذ آا
جب إزالة أو تثبيت آافة ي : الناتج عن المراوح الهواءرتيا نجرافا عند متطايرةال

من موضع رفع أو إنزال )  قدم100( م 30 نطاق في الموجودة  غير المثبتةالمعدات
  . الناتج عن المراوح الهواءريات جرافبانالحمل، وجميع المناطق األخرى القابلة للتأثر 

16.J.08 ربط بها يتم عد طيار الهليكوبتر مسؤوًال عن حجم ووزن والطريقة التي ُي
إجراء ذا شك طيار الهليكوبتر، ألي سبب آان، أنه ال يمكن إو :األحمال بالهليكوبتر

  .هاالقيام بأال يتم ب ج، ي على نحو آمنالرفععملية 
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16.J.09توفير مسلك آمن ، يجب محلقةعمال العمل تحت طائرة طلب من ال عندما ُي
يجب أال و :فك حلقات تعليق الحمولة وأ لربطخطاف حبل الرفع للوصول إلى لعمال ل

 األحمال من تحريرأو األحمال بالخطاف  إال لتثبيت المحلقةيعمل العمال تحت الطائرات 
  .وضع األحمالأو الخطاف 

16.J.10 على الحمل المعلق باستخدام اإلستاتيكية الموجودة  الشحنة تبديد يجب أن يتم
ل أفراد الطاقم األرضي الحمل المعلق، أو يجب أن يرتدي صوسيلة أرضية قبل أن ي

  .لمس الحمل المعلق عند الطاقم األرضي قفازات مطاطية واقيةآافة أفراد 

16.J.11وزن الحمل الخارجي الحمل المقدرجاوز يجب أال يت .  

16.J.12 أرضي هيكل أجهزة أخرى بأي ة يتم تثبيت أسالك المرفاعات أو أييجب أال 
 حبال السحب أو الموصالت التي باستثناء، ة ثابتهياآل ةثابت أو يسمح لها بإعاقة أي

  .الحاوية أو تنفصل عن البكرة"  منتحرربأن ت"سمح لها ُي

16.J.13وخىت أسباب أخرى، يجب أن ي أيندما تنخفض الرؤية بسبب الغبار أوع 
 :الموازنةمراوح  األساسية والمراوح آي يظلوا بعيًدا عن الحذر الشديدالفريق األرضي 

  . الرؤية المنخفضةعلى للتغلبما يجب اتخاذ إجراءات احتياطية آ

16.J.14 15باالقتراب لمسافة اقل من  ،سمح ألي شخص غير مصرح لهال ُييجب أ 
  . الدوارة دائرةعندما تكون الريش من الهليكوبتر)  قدم50(متر 

16.J.15يجب على آافة تهاأو مغادر  عند االقتراب من الطائرة أثناء دوران الريش ،
 : وأن يظلوا في وضع االنحناء، مجال الرؤية الكاملة للطيارداخل ظلواالعمال أن ي

خلف آابينة الطائرة أو مقصورة الطيار إال الواقعة يجب أن يبتعد العمال عن المنطقة و
  .لهم طيار الهليكوبتر بالعمل هناكإذا سمح 

16.J.16 مختص من موظفبين الطيار ووموثوق  يجب أن يكون هناك اتصال مستمر 
يجب أن يتم و . عمليات التحميل والتفريغأثناءالطاقم األرضي يعمل آعامل إشارة بين 

  9-8  انظر الشكل> .تمييز فرد اإلشارة بوضوح من بين األفراد المحيطين به

16.J.17 غ يفرتمناطق تحميل والجيدة بكافة  المحافظة على ممارسات النظافة يجب
  .الهليكوبتر

16.K مواد ال مرفاعات  

16.K.01وفقًا لمتطلباتها  أو ترآيبؤها يجب تصميم مرفاعات المواد وإنشاANSI 
A10.5.  

16.K.02 صواري، ال، و مرفاع الموادتصميم أبراجد مهندس معتمأن يتولى  يجب
دفع، ودعامات البكر ال، ودعامات آالت المقابلةوزان األدعامات، والثبيت أو تالوحبال 

  .ملحقاتالعمة، وا الدالهياآل، ومصاطبالمحزوز، وال
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16.K.03 تحت اإلشراف المباشر ها إال ترآيب أبراج المرفاعات وفكأال يتم  يجب
  .لشخص مؤهل

16.K.04 يتم تشغيله فيها نسخة من مرجع تشغيل المرفاع في آل مرةتوفير يجب .  

16.K.05 أنظمة مرفاعات المواد وأبراج المرفاعات وفقًا لتوصيات التفتيش على يجب 
  .الشرآة المصنعة

a . قبل االستخدام األولي وفي آل مرة بعد مد البرج، يجب أن يقوم شخص مؤهل
، والقادوس، وذراع الصندوق آافة أجزاء البرج أو الصاري، والتفتيش علىب

 معدات أخرى لضمان ةوالمنصة، وآلة الرفع، وحبال التثبيت، وأيالتطويل، 
  .ANSI A10.5 وتفتيشالالمتصلة برشادات الشرآة المصنعة إل مطابقتها

b . األولي بأحد ستخدام االدوري بواسطة شخص مؤهل قبل التفتيش الجراء إيجب
أن جب يآما  .شهرًيا وبعد ذلك )(USACEمشاريع سالح المهندسين األمريكي 

 تفتيشيجب أن يغطي ال : الدوري البنود التي حددتها الشرآة المصنعةتفتيشيغطي ال
الحوامل والتروس الصغيرة، و البكرات المحزوزة، جميع  على األقلالدوري

 المختلفة، والدعامات، لزماتوروابط حبال التثبيت، ووصالت المسامير، والم
  .واألجزاء المماثلة

c .ةمذآورال من التفتيشاتومية المختصة قبل إجراء أي يجب إخطار السلطة الحك 
  .لمقاولل تابع ساعة، فقد ترغب في مرافقة المفتش ال24 ال تقل عن مدة بأعاله

d .بواسطة المشغل ) إجراءات بدء التشغيل(قبل التشغيل ما جب إجراء تفتيشات ي
  .للمرفاع) وردية( تشغيل مرة قبل آل 

16.K.06 المرفاع إدخال، قبل مقصورة المصعدز آبح يجب إجراء اختبار لجها 
  .بعد ذلك  أشهر4الخدمة وآل 

a .المدعمة بحبل، يجب إجراء االختبار بالطريقة التاليةرآباتبالنسبة للم :  

ت حبل االختبار بكل جانب من جوانب سحب أنشوطة على حبل الرفع وثّبقم ب) 1(
  ،األنشوطة فوق القادوس أو المنصة

  دعم الحمل، يحبل االختبارحتى تجعل و القادوس ارفع المنصة أ) 2(

هاز آبح مقصورة ج قم بتشغيلقطع حبل االختبار للسماح بسقوط الحمل وا) 3(
  .المصعد

b . حبال، يجب إجراء ال بمالدعالمختلف عن لمقصورات لنظام تعليق ابالنسبة
  .لمقصورةزائدة لحالة سرعة تطبيق االختبار عن طريق 

c . بعد االختبار وقبل تشغيل بالتلف فيما يتعلق الهيكليةالمكونات  على التفتيشيجب 
  .المرفاع مرة أخرى
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16.K.07الصيانة واإلصالحات .  

a . مكونات ال مكونات محمل الحمل أو استبدالالحصول على قطع إما يجب
  .معداتهذه اللاعتماد الشرآة  من الشرآة المصنعة للمعدات أو ساسةالح

b . ات والصيانة وفًقا الحتياطات وإجراءات الشرآة اإلصالحإجراء يجب
  .نعةالمص

16.K.08المهابط والمجاري .  

a . الهبوط أو المجاري التي تصل بئر المصعد أو مصاطبيجب تصميم وترآيب 
  . دون إخفاقمتوقعتحمل أقصى حمل بحيث ت هيكلالبرج بال

b .ة مضادبأسطح  التي قد تصبح زلقة مصاطب األرضيات والزويديجب ت
  .لالنزالق

c . ساقطة، يجب توفير حماية علوية تتكون الألجسام لعند احتمال تعرض العمال
  .أو ما يماثله)  بوصة2( سم 5من لوح خشب بسمك 

d .جب أن يمتد الحاجز ي : عند النهايات المفتوحة لكل مهبطمتراسجب توفير ي
جوانب آل من  ىعلم جانبًيا بطول الحد الخارجي للمهبط اقدأ 6مسافة ال تقل عن 

وأن )  بوصة36( م 0.9 من األرضية مسافة ال تقل عن بئر المصعد، وأن يمتد
و ما يماثله، وبه فتحات ال تزيد عن  أمقياس األسالك األمريكيلفقًا  و19برقميكون 
  ). بوصة0.5(  سم 1.3

e .مداخل بئر المصعد عن طريق البوابات أو القضبان الصلبة  يجب حماية آافة
جب أال يقل ارتفاع يو .تقوم بحماية العرض الكامل لمدخل المهبطيجب أن  والتي

 بوصة آما يجب أال 2 الخلوص السفلية ساحة بوصة، وأن تكون م66البوابات عن 
جب أال تزيد فتحات البوابات يو .ات بوص4تبعد عن سلك بئر المصعد أآثر من 

  . بوصة2عن ذات الشبكات أو القضبان أو األشكال المفتوحة األخرى 

f . أو مجاري المهابطمصاطبعلى يجب أال يتم تخزين المواد .  

16.K.09 التثبيت الجيد للحبل في التفتيش علىالحبل، يجب ب عند حدوث حالة ارتخاء 
  .قبل التشغيل مرة أخرى, األسطوانةوعلى  ة المحزوزاتالبكر

16.K.10 معدات حبال الرفع وفًقا لتوصيات الشرآة المصنعة للوضع يجب.  

a . سطوانات معدات الرفع أيجب أن يكون هناك ثالث لفات آاملة من الكبل على
  .طوال الوقت

b .ها بالطريقة ئتنهاية الحبل الموجودة عند األسطوانة يجب تثبيتها باألسطوانة وتهي
  .التي وضعتها الشرآة المصنعة للحبل أو الرافعة
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16.K.11 غير مخصصة معدات رفع أخرى  ة مرفاعات المواد أو أيارتقاء محظور
  .الستعمال األفراد

16.K.12 خر، آما يجب آ أثناء تشغيل معدات الرفع، يجب أال يؤدي المشغل أي عمل
 أدوات التحكم إال بعد هبوط أو عودة الحمل لمستوى بالقرب منموقعها /أال يغادر موقعه

  .األرض بطريقة آمنة

16.K.13 و قادوس واحد في نفس الوقت  أصندوق يجب أال يتم تشغيل أآثر من
  .بواسطة آلة تشغيل واحدة أو مشغل واحد

16.K.14 يجب أن و:  عند آابينة مشغل المرفاعتعليقها قواعد التشغيل ووضع يجب
يجب  و.القواعد نظام اإلشارة وسرعة الحبل المسموح بها لألحمال المختلفةتلك تتضمن 

رأس ( الصلب أو طربوش الوصل  على الهيكلرشادات التحذيريةوضع القواعد واإل
  ".غير مسموح بالرآوب"في مكان واضح، متضمنًة عبارة ) مصلب

16.K.15قدرة  ذيهواءتزويد بالدار بالهواء بمصدر  يجب توصيل المرفاعات التي ُت 
 ضغطيجب تثبيت الخراطيم التي تعمل بو :وضغط آافيين لتشغيل المرفاع بطريقة آمنة

  . الفصل غير المقصودعبية لمن بواسطة وسائل إيجاالهواء

16.Lمدقات الخوازيق   

16.L.01،األثقال  أو صمولة الدفع، أو أذرع االمتداد، أو يجب توفير حبال التثبيت 
  . مدقات الخوازيقأدواتالموازنة، أو المشابك القضيبية للحفاظ على ثبات 

16.L.02 مدق الخوازيقأعمدة تحميل .  

a .ُمعّلقال( المتأرِجح عمود التحميل.(  

  .ساللم ثابتة) المعلقة( المتأرجحة يكون بأعمدة التحميليجب أن ) 1(

  . الخازوقق أو الساللم أثناء دأعمدة التحميلالبقاء على من لعمال منع ايجب ) 2(

b .الثابتةأعمدة التحميل .  

 بالخشب سطحة الثابتة لمدقات الخوازيق مهابط ميكون بأعمدة التحميليجب أن ) 1(
ر الساللم أو ييجب توفو . محمليةألواح، وقضبان وسطية، وة سياجياتنوبزبها درا

  .للوصول للمهابط والبكرات الرأسيةالثابتة الدرجات 

 ربط حتى يستطيع العمال نقاط الثابتة بحلقات أو أعمدة التحميليجب تجهيز ) 2(
م أو أآثر ربط شريط تعليق حزا)  قدم6(  متر1.8 للسقوط من ارتفاع ونالمعرض
  .أعمدة التحميلاألمان ب

c . أي نوعتخزين من   عملية فيأعمدة التحميليجب أال يتم استخدام المهابط أو.  
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d . مدقات الخوازيق على بكرات توقف لمنع أعمدة تحميليجب أن تحتوي 
  .المطرقة من االرتفاع ضد البكرة الرأسية

e .األسالك علىها يجب توفير أداة دعم، قادرة على تحمل وزن المطرقة، لوضع 
  .عمل العمال تحت المطرقةأوقات الموجودة أسفل المطرقة طوال 

f . تلف إمكانية خالية من النتوءات أو العوائق لتقليل أعمدة التحميليجب أن تكون 
  .الحبل وأخطار سالمة األفراد

16.L.03 ،التي  يجب أال يتم استخدام الكالبات، على أسطوانات مرفاع مدق الخوازيق
  .تحرر الحمل أو دوران األسطوانةد ل أتوماتيكيًا عنفصت

16.L.04ر حواجز فوق البكرة الرأسية لمنع الكبل من الخروج عن البكراتي يجب توف.  

16.L.05 مطارق مدقات الخوازيق، قواذف في  يجب ربط الوصالت الخرطومية
أو (بيكي  سحديدمن باستخدام سالسل على نحو آمن الخوازيق، أو األنابيب النفاثة 

ذات حد حمل أو ، ) بوصة1/4( سم 0.6 ال يقل عن  مخلوطة ذات طول آاٍف)سبائكي
 قوة مماثلة، لمنع التأرجح في له، أو آبل ) رطل3,250( آجم  1,500تشغيل يقدر بـ

  .ر الوصلةاكسانحالة 

16.L.06 يجب أن  من صمامي إغالق، المجري يجب أن تتكون أدوات ضبط خط
 ويكون في متناول يد مشغل عملع الصمام الذراعي سريع ال من نويكون أحدهما

  .المطرقة

16.L.07مدق الخوازيق العائم .  

a . من ارتفاع % 45 أجسام مدقات الخوازيق العائمة عن عرضيجب أال يقل
  . الموجود فوق مستوى الماءعمود التحميل

b . يق التي منع الخوازُتبحيث يجب حماية سطح تشغيل مدقات الخوازيق العائمة
  .رفع في وضع الدفع من التأرجح فوق السطحُت

16.L.08 رفع الخازوق ونقله.  

a . أعمدة التحميلعند رفع الخازوق نحو بعيًدا  آافة العمال أن يبقىيجب.  

b . يجب القيام برفع الخازوق الحديدي باستخدام حلقة ربط مغلقة أو أداة تثبيت
  .إيجابية أخرى تمنع الفصل غير المقصود

c . يجب استخدام حبال التوجيه للسيطرة على الخوازيق غير الموجهة والمطارق
  ).الطائرة(المعلقة بحرية 

d . المطارق ألسفل مجاري الحبال عند نقل مدق الخوازيقإنزاليجب .  
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16.L.09 ساللم ب جهيز جميع ُحَفر الدخول، يجب تمرفوعة الخوازيق الدق عند
  . في الحفر لمنع المواد من السقوطحواجز صدو

16.L.10 يجب وقف عمليات الدق إال تي تم دقها رؤوس الرآائز العندما يلزم فصل ،
  .ضعف طول أطول خازوق على األقلتساوي بعد بمسافة ت فصلكون عمليات تعندما 

16.L.11اقتالع الخوازيق   

a .عدم إمكانية سحب الخازوق بدون زيادة الحمل المقدر للمعدات، يجب ةفي حال 
  .ام مقتلع الخوازيقاستخد

b .ال الرافعات بجهاز مؤشر الحمل ويجب أويدعند سحب الخازوق، يجب تز 
  . المستوى األفقيفوق 60oترتفع أذرع التطويل أآثر من 

c . الرافعة، وتحرير مكبح الحمل إمالة الخازوق عن طريق أال يتم اقتالعيجب 
  .، وإمساك الحمل قبل استقرار الرافعةلحظًيا

16.M معدات الحفريزات وتجه  

16.M.0116(نطبق متطلبات هذا القسم  ت: قابلية التطبيق.M ( عمليات حفر على
  .ةالتربة والخرسان والصخور

16.M.02باألسلوب الذي نص تها  وصيانالتفتيش عليها، و،معدات الحفر  يجب تشغيل
 نسخة من مرجع سوف يتم توفيرو: الشرآة المصنعةالخاص بتشغيل العليه مرجع 

  .موقع العملبالتشغيل 

16.M.03 إلى موقع العمل، يجب إجراء مسح األرضية  قبل إحضار معدات الحفر
االحتكاك بالذخائر آ األخطار الكهربائية العلوية واألخطار األرضية المحتملة، تحديدل

  .التربة، أو المرافق الموجودة تحت األرضبغير المنفجرة، والعوامل الخطرة 

a .الموقعتخطيط أخطار علوية أو أرضية في خطة ة أييجب تحديد موقع .  

b . في  العملية على نتائج هذا المسح ووسائل التحكم مخاطريجب أن يحتوي تحليل
  .األخطار المحتملةآافة 

16.M.04  إذارضي إال األحفر ال عملية مخاطريتم قبول تحليل لن:  

a . ق بيانات السالمة الخاصة بالمواد اورأتضمن نسخة من)MSDS( لموائع 
  طلبها؛إذا تم  الحفر،

b .01 بـ واردة المتطلبات الطابق.A.09؛ و  

c . 16 واردة بـ موقع العمل التخطيطأشار إلى أن خطة.M.02من ا ستصبح جزًء 
، )قبل العمليةلما إيجاز السالمة ( التمهيدي تفتيشالفي  شمولهاالتحليل، وسوف تتم 

  . الخطةآتمالعند ا
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 16.M.05التدريب.  

a.ما يلييجب تدريب آافة أعضاء فريق الحفر على :  

  تها،صيانو والتفتيش عليهاالمعدات  تشغيل) 1(

 التفتيش عليهاالمعدات و التي ستستخدم أثناء تشغيلها مواصفات السالمة وإجراءات) 2(
  ، وتهاوصيان

  .خط الكهرباء العلوي واألخطار الموجودة تحت األرض) 3(

b . مرجع تشغيل المعدات وتحليل مخاطر العمليةلىإسيستند هذا التدريب .  

16.M.06 يجب تجهيز معدات الحفر بجهازي إغالق للطوارئ يمكن الوصول إليهما 
  .خر للعامل المساعداآلللمشغل وأحدهما بسهولة، 

16.M.07 مطابقة لما هو  يجب أن تكون مسافات الخلوص من المصادر الكهربائية
  .E.05.11 وارد بـ

a . وضع على معدات الحفر عالمات لتحذير المشغل من األخطار ُتيجب أن
  .الكهربائية

b . خلوص مناسب قبل تحريك المعداتوجود يجب أن يتأآد مشغل المعدات من. 
  .بي تقاُر آهربيراقب الخلوص بواسطة مراقب أو جهاز تحذيريجب أن ُيآما 

16.M.08نقل المعدات .  

a .األخطار األرضية فيما يتعلق ب النقل قبل نقل معدات الحفر يجب مسح طريق
  .والعلوية، خاصة األخطار الكهربائية العلوية

b . في االستثناء يتمثل و .انقل معدات حفر األرض والصاري مرفوًعأال يتم يجب
 التفجير، إذا تم الوفاء تحاالآنقل المعدات المطلوبة في حفر سلسلة من الحفر، 

  :بالمتطلبات اآلتية

  ن فوق أرضية مستوية وممهدة؛النقل يكو) 1(

 ةأي وأ  به، وعدم وجود حفر، استقرارهفيما يتعلققل تن مسار الالتفتيش علىتم ) 2(
   أخرى؛ و أو آهربائيةأخطار أرضية

  .قل على المسافات القصيرة واآلمنةتن الةيجب أن تقتصر مساف) 3(

16.M.09نصب المعدات .  

a .التدعيم يجب استخدام و: ةمهديجب نصب المعدات على أرض مستقرة وم
  .األخشاب عند الضرورةب
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b .لمواصفات الشرآة المصنعةايجب مد أذرع االمتداد وفًق .  

c . محصورة، يجب ال آأحد األماآن تصنيفها حتمل ُيةمنطقبعند تشغيل آالت الحفر
  .6.1القسم ب واردةإتباع المتطلبات ال

16.M.10تشغيل المعدات .  

 .aالعواصف أثناءتوقف العمليات أن تجب ي :جويةيجب مراقبة الظروف ال 
 .J.14.06 نظرأ . وشيكة الحدوثالرعديةالرعدية أو عندما تكون العواصف 

 .b ،يمكن أن أشياء، أو ُحلييجب أال يرتدي أفراد طاقم الحفر مالبس فضفاضة 
 .تعلق بالمعدات المتحرآة

c . الصلبة األسطحعلىالمثقاب اللولبي أدوات توجيه يجب استخدام .  

d .بعيدونأن العمال من  بصريًا تأآد وأن ي،يجب أن يحذر المشغل العمال شفهيًا 
  .هاأو تعشيق  المعداتتشغيلعن األجزاء الخطرة للمعدات قبل 

e . الحفر بعيدًا عن منطقة العمل لمنع تكون )طينأو (مائع يجب أن يتم تصريف 
  .برك من المياه

f .أال يتم  ويجب ،أجلها فقطمن ض التي صممت يجب استخدام الرافعات لألغرا
منع تالمس بكرتي إجراءات يجب اتخاذ  و.تحميلها زيادة عن سعتها المقدرة

  .المرفاعات

g . انحشار  الحبل، أو حدث علقإذا للمعدات تباع إجراءات الشرآة المصنعة ايجب
  .رحويالمرفاع بال ،لألجسام

h . لقضبانا انزالق دوات تسببأخالل ر  قضبان الحفتدويريجب أال يتم تشغيل أو: 
فوق قمة  حفرالعمود قضيب من )  قدم1( متر 0.3أآثر من يجب أال يتم رفع 
 ها، أو فكأو إحكامها وصل قضيب الحفر،  أدواتيجب أال يتم رفع و.صاري الحفر

  . للقضيبا بجهاز يمكن أن يسبب انزالًقاعندما يكون القضيب العمودي مدعًم

l . تعرض لمادة ثاني أآسيد العند وجود احتمال  و.على الغباريجب السيطرة
  .Cملحق بال واردةالسليكون، يجب تنفيذ المتطلبات ال

j .تعشيق أو لاليجب أال يتم تنظيف المثقاب إال عندما تكون آلية الدوران في وضع ا
العالقة  األشياءيجب استخدام جاروف طويل اليد إلزالة  :توقف المثقاب فقط

  . على المثقابالموجودة

k . يجب تغطية آبار الحفر أو وضع رايات عليها؛ آما يجب وضع حواجز حول
  .حفراُل
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L . متاريس حول ؛على سبيل المثال، حواجز حول المثقاب(يجب توفير وسائل 
للحيلولة دون احتكاك )  مكبح آهربائي يعمل بواسطة جهاز استشعار؛محيط المثقاب
  .العمال بالمثقاب

m .البكر الدوار الذي يتم تلقيمه من الجانب على تلك تخدام أطواق يقتصر اس
 ر معتمد من قبل أو مقللشرآة المصنعةمقر التصميم التابع األطواق التي يحددها 

  .مهندس محترف
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 17القسم 

  الناقالت. 17

17.A عام  

17.A.01  الشرآة المصنعة وترآيب أنظمة الناقالت وفقًا لتوصيات تجميعيجب.  

17.A.02 والصيانة واإلصالحتفتيشال .  

a . إجراء التفتيش والصيانة واإلصالحات وفًقا لتوصيات الشرآة المصنعة يجب
  .من جانب أفراد مؤهلين

b .إال في الحاالت اآلتية أثناء تشغيل الناقلةصيانةأية   ُتجرىيجب أال :  

 تكون نقاط التشحيم  أنالقيام بالتشحيم أثناء تشغيل الناقلة، يجبآان من الالزم  إذا) 1(
 إال المتحرآةناقلة ال بتشحيم ُيسمح اليجب أ :آمنة للقيام بالتشحيم ويسهل الوصول إليها

  . بأخطار الناقلة أثناء تشغيلهاالذين هم على وعين يمدربال عن طريق األفراد

سمح بإجراء عند الحاجة إلجراء تعديالت أو صيانة أثناء تشغيل الناقلة، ال ُي) 2(
  .الت أو الصيانة إال لألفراد المدربين والواعين باألخطارالتعدي

c .نظر القسم ا > .التحذير من االستخدام ويجب استخدام إجراءات إيقاف التشغيل
12  

d .والتشحيم واإلصالح تفتيشإجراء أنشطة ال توفير دخول آمن للسماح بيجب 
  .والصيانة

17.A.03 أجهزة السالمة.  

a .ثار أو تتضمن آ؛ مخاطر محتملة أو جنوحها لة للخلفالناق يشكل تحرك عندما
 مضادة أجهزة يجب ترآيب  احتمالية إنزال خطير خارج عن السيطرة،الجاذبية

ألفراد من اأخرى لحماية وسائل حماية  ةللجنوح، مكابح، مصدات خلفية أو أي
  .اإلصابة والممتلكات من التلف

b .قبل بداية تشغيل الناقلةُتطلقة عيسم إنذار أنظمة الناقالت بإشارة تزويدجب ي  
 نقاط  يلزم تواجد هذه الوسائل فقط عندفي أنظمة الناقالت البرية، >  .مباشرة

   عادةا العاملونيترآز فيهالنقل والتحميل والتفريغ والنقاط التي 

c. الكاملب الناقلة بطولعند الطوارئ   جميع الناقالت بأجهزة إيقافويديجب تز.  

d . أية  جهاز التعطل التيار أو انقطاعال ينتج عن  بحيث أجهزة السالمةيجب تهيئة
  .ةخطرحالة 
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17.A.04  آهربائيًا أو التي تشكل خطًرا  المتحرآة المكشوفة  اآلالت أجزاءتغطيةيجب
  .التغطية الموضعيةميكانيكيًا أو عن طريق 

a . القرص والقص وقاية نقاطيجب.  

b . الحواجز والسياجات عن طريق وضع ردآكيان منف آليات الشد وقايةيجب 
  .صقالص ور قآل نقطةاية وقتحذيرية حول المنطقة بدًال من العالمات القياسية وال

c .اية الميكانيكية أو الكهربائية تجعل الناقلة وقفي حالة الناقلة الترولية إذا آانت ال
ي المنطقة أو علب وضع تحذيرات بارزة وواضحة يجبغير صالحة لالستعمال، 

، وإذا أمكن، توضع حواجز أو خطوط علي األرض لتشير إلى وجود المعدات
  .منطقة خطرة

d .بالكبالت  فيهايجب وضع حواجز عند النقاط التي يمكن أن يحتك العمال 
  . المكشوفةالصندوقيةوالسالسل والسيور ومجاري الناقالت 

e .لسلية التي ال يمكن اية بالموقع ألجزاء من الناقالت السوقفي حالة عدم توفر ال
أن تطوق بدون تعطل لوظيفة الناقالت السلسلية، يجب أن تتوفر لها إشارات 

  .للُمشغلينتحذيرية أو حواجز 

 f .هما تحواجز تسريب، وحواجز قضيبية أو مثيالب تزويد الناقالت التروليةجب ي
  .ر للخطالمعداتفي حالة احتمال سقوط مادة من الناقلة وتعرض طاقم العمل أو 

g . المواد غير المحصورة أو المحكومة بتأثير الجاذبية الذي قد سقوط يجب منع
مسار الحمولة، التسريب أو مجموعة , الحمل الزائد, االرتداد, يحدث نتيجة الغمر

ي حال عدم وجود ف  > .إذا آانت المادة ستعرض األفراد للخطر, من آل ذلك
 تحذيرات لمنع األفراد غير  األفراد، يجب وضعوقايةضع خصيصًا لحاجز ُو

   الخطيرةدخول هذه المناطقمن المصرح لهم 

h . جميع نقاط الناقلة لمنع إمكانية إزاحة األحمال علىيجب اتخاذ تدابير احتياطية 
 أو وضع األحمال علي تفريغ النقاط التي يتم عندها على الناقلة إال خارجالمواد  وأ

 .رغ الناقلة فيها المواد إلى ناقلة أخرى أو النقاط التي تتلقى أو تف،الناقلة

17.A.05 الوصول.  

a .جب توفير ممرات سفلية ومعابر مزودة بحواجز للمرور فوق أو تحت جميع ي
  .حظر المرور فوق أو تحت الناقالت إال في حالة توفر ممرات آمنةُي و:الناقالت

b .رئيسية أو أو طرقمعابر ي حالة مرور الناقالت بالقرب من مناطق عمل أو ف 
ُتصمم هذه : حواجزيجب ترآيب ها،  طرق عامة أخرى أو فوقة حديدية أو أيكسك

  فوقزاح منإلمساك أو القبض علي أي حمل أو مادة قد تسقط أو ُتل الحواجز
  .النظام
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c. توفير يجبالمناطق المغلقة المشابهة، والمناجم وعند تشغيل الناقالت في األنفاق 
  .منفذ وصول آمن وحيز تشغيل لجميع األفرادتسمح بوجود غرفة واسعة 

17.A.06  يقاف عند الطوارئاإلأجهزة.  

a .علي األفراد؛ غير آمن بشكل بارز وتشغيلها ترآيبهاإذا آان تصميم الناقلة و 
 ة أو أي،حدية للطوارئآهربائية  ومفاتيح سحب وحبال إيقافيجب وضع أزرار 

ا أو الناقالت التي يتم التحكم فيها أتوماتيكًياألماآن التالية في بطوارئ مماثلة  أجهزة
خارج المجال الصوتي أو المشغل التي تعمل بدون أفراد  آبائنعن بعد أو 
  : التشغيللمناطق والبصري

  أذرع التحميل، )1(

  ، واالنتقالنقاط ) 2(

 وقاية موضعيةفر لها اال تتوو الناقلة قد تمثل خطرًا على مسارع أخري ض مواةأي) 3(
  .الحواجزأو ب

b . أن يكون التعرف على أجهزة اإليقاف عند الطوارئ والوصول إليها سهًال يجب
  .وسريًعا

c .جهزة اإليقاف عند الطوارئ علي السيطرة علي الناقلة المطلوبة أيجب أن تعمل 
  . معدات أخريةتعتمد علي إيقاف أي يجب أالآما  مباشرة

d .أية وارئ بطريقة تمنع إلغاءها من يجب أن يتم ترآيب أجهزة اإليقاف عند الط
  .مواقع أخرى

17.A.07 البوابات والمفاتيح.  

a. البوابات التي تعمل بالكهرباء ولوحات المفاتيح بأدوات تمنع  أجزاءيجب تزويد 
  . التيارانقطاع من السقوط في حالة األجزاءهذه 

b . المادة تفريغتمنع  البوابات وأقسام المفاتيح  قطاعات وسائل عند آافةوضعيجب 
  . عن رفع البوابة أو المفاتيحالناشئةالمنطقة المفتوحة بالمنقولة 

17.A.08 ثقال الموازنةاأل.  

a . مماثلة، وسيلة ةثقال الموازنة بالسيور أو الكبالت أو السالسل أو أيأعند دعم 
، أو يجب  هذه األثقال لمنع تواجد األفراد تحت حيز مغلق فياألثقال احتجاز يجب
 ة دعم ثقل الموازنحدوث خلل في في حالة الثقل سقوط لكبح وسيلةيوفر التنظيم أن 

  .العادي

b .العزم بأذرع عند وصلهابإحكامثقال الموازنة أت ييجب تثب .  
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17.A.09 خاص لمنطقة  عند توصيل أثنين أو أآثر من أنظمة النقل، يجب إعارة اهتمام
  .كافيةالسالمة الحماية وال وسائلالوصل لضمان وجود 

17.A.10  أداة إعادة التشغيل  يلزم وجود  الناقلة بحيثالتحكم فييجب إعداد أجهزة
  . تشغيل الناقلة عملياتاليدوي في مكان جهاز اإليقاف عند الطوارئ حتى يمكن استئناف

17.A.11  يمكن رؤية تشغيل المعدة بحيثها  وإعدادآبائن التحكميجب أن يتم وضع 
  .من خاللها

17.A.12لتدل علي  بشكل واضحالتحكم  أجهزة وملصقات علي وضع عالماتب  يج 
  . يتم التحكم بهاالوظيفة التي 

17.A.13 جاري المنحدرةلماالقواديس و.  

a .المنحدرة  جاريلماجب وضع حواجز عند آافة الفتحات الموجودة بالقواديس وي
يجب ف، مليةأما إذا آانت الحواجز غير ع .تى ال يخطو عليها األفراد دون قصدح

  . تحذيرةوضع عالم

b . والتي يكون فيها القادوس في  القواديس القالبةوضع غطاء شبكي علىيجب 
ال بحيث  نفس مستوى سطح األرض والتي يتعذر إحاطتها بحواجز عند استخدامها

وقوي بدرجة تكفي لتحمل أي حمل قد يفرض )  بوصة2(سم  5تزيد فتحاته عن 
،  لم يتوافر الغطاء الشبكي أآبر أوغطاء الشبكيالبحات ذا آانت الفتإ أما .عليها

 :التفريغ توقف عملية حول القواديس األرضية عنديجب وضع درابزين مؤقت 
، وذلك لتحذير التفريغجب وضع عالمات تحذير في أماآن واضحة أثناء عملية ي

  .األفراد من وجود حفرة مكشوفة

17.A.14 الناقالت المتحرآة.  

a . لكل موضعية  إيقاف وسائل ةالناقالت المتحرآة بكابحات أو أييجب تزويد
  .متى آانت الحرآة تشكل خطًرادرجة حرآة 

b . ومقاومة للجنوح واالنقالب تكون ثابتةبحيث  الناقالت المتحرآة تصميميجب 
  .العاديةتحت ظروف التشغيل 

c .ة  توفير منصة أو مقصوريجب في حالة احتياج الناقلة المتحرآة لمشغل
  .الحمايته/حمايتهل

17.A.15 الناقالت المحمولة.  

a . الناقلة ب  الخاصةتطويلاليجب توفير وسيلة سالمة آللية رفع وإنزال ذراع
  .أي زاوية ميل ذراع التطويل عند تضبطالمحمولة والتي 

b . وفق المعدل ستخدم  عندما ُتتنقلب حتى ال ثابتةيجب أن تكون الناقالت المحمولة
  . الشرآة المصنعة، وبالطريقة التي صممت لها أو عند تحريكهاقبلالمقدر من 
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17.A.16 الناقالت اللولبية.  

a . تشغيل الناقلة اللولبية إال إذا آان إطار تبييت الناقلة يغطي آافة عدم يجب
 ، إال إذا آانت في مكانها الطاقةنقلالناقلة، ووضعت حواجز بالعناصر المتحرآة 

 في هذه الحالة،  على إطار تثبيت مفتوح شرًطا لالستخدامضرورة احتواء الناقلة
  . الحماية الموضعية أو الحاجز أو السياج بواسطة بالكامليجب حماية الناقلة 

b .يدوية أو معدة ةأو أي  األمامياللودرالجاروف وب  التلقيم فتحاتعملجب ي 
 آانت طبيعة ذاإ :بطريقة تجعل لولب الناقلة ُمغطى غطاء شبكي أخرىميكانيكية 

، عندئذ يجب حماية األجزاء المكشوفة الحاجز الشبكيالمادة ال تسمح باستخدام 
  . عالمات تحذيرلصقو بسياج التللناق

17.B التشغيل  

17.B.01 الناقلة لكي تنقل فقط تلك المواد التي صممت من أجلها معدات  استخداميجب 
  .ةالمقدر توالسرعا السعاتوفي حدود 

17.B.02ريك الناقالت السلِّمية واإلزارية أو دفعها باليد برفق لدورة آاملة  يجب تح
  . خلوصات التصميم قبل التشغيل بالقدرة األتوماتيكيةللتفتيش علىعند الترآيب 

 17.B.03 إال بعد , يجب عدم تشغيل الناقلة التي يمكن أن تحدث إصابة عند تشغيلها
ة أو بواسطة شخص مختص إلى أن الناقلة تنبيه آل األفراد المتواجدين بالمنطقة بإشار

  . على وشك التشغيل

17.B.04  يجب توفير جهاز إنذار مسموع عند التحكم أتوماتيكًيا أو ضرورة التحكم من
آما يجب أن يكون الجهاز . مكان بعيد في ناقلة يمكن أن تحدث إصابة عند التشغيل

  .كن أن يتواجد األفرادمسموًعا بوضوح في آافة النقاط على طول الناقلة حيث يم

a.آما ,  يجب تشغيل جهاز اإلنذار بواسطة جهاز التحكم الذي يقوم بتشغيل الناقلة
آذلك يجب استخدام ضوء : يجب أن يستمر لفترة من الوقت قبل تشغيل الناقلة

وماض أو إشارة مرئية مماثلة بمصاحبة الجهاز المسموع عندما تقلل الظروف 
  .لمسموعفعالية جهاز اإلنذار ا

b .عامة، وآانت وظيفة النظام ستتوقف أو لذا آان نظام الناقلة غير مكشوف لإ
 سوء تفسير غرض التحذير، إمكانية؛ أو ة المطلوبا باإلعاقة الزمنيةستتأثر عكسًي

 أن النظام قد تشير إلى  مقروءة واضحة ومختصرة وتحذير وضع عالماتيجب 
 عالمات وضعجب يو. العمال يبتعد أنيعمل في أي وقت وأن هناك خطر، ويجب 

 حواجز أو حماية فر فيهااالمناطق التي ال تتو ب طول الناقلة علىالتحذير هذه
  .موضعية

17.B.05 يجب التفتيش على الناقلة التي آانت قد توقفت بسبب الطوارئ قبل إعادة 
  .تشغيلها وتحديد سبب التوقف الطارئ
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17.B.06آما يجب أن : سوى لألفراد المدربين فقط أال ُيسمح بتشغيل الناقلة  يجب
  .يتضمن التدريب تعليم التشغيل تحت الظروف العادية وأثناء الطوارئ

17.B.07  عوائق قد ة من أيوالتفريغيجب إخالء المنطقة التي تحيط بنقاط التحميل 
  . ينشأ عنها أخطار

17.B.08 ت الرآوب فوق الناقالُيحظر.  

17.B.09  الذين يعملون على الناقلة أو بالقرب منهايجب أن يكون األفراد:  

a .و, على دراية بمكان أجهزة اإليقاف المناسبة وآيفية تشغيلها  

b .استخدام على دراية بمواجهة األخطار المحتملة التي قد تنشأ عن الناقلة نتيجة 
  .الشعر الطويلو المصوغات والمالبس الفضفاضةآمواد 

17.B.10 يحدث أثناء  يجب أنبين بتتبع سير الناقلة والذيسمح فقط لألفراد المدرُي 
  . تشغيل الناقلة فقط

17.B.11  بكرة العلي غريبة  مادة أخرى ة السيور أو أيغطاءيجب تجنب وضع
  . الدوارمدارة أو سير الناقلةال

17.B.12 ُّالتي تتعامل مع المواد اللزجة التي  اإلزاريةمية أويجب تنظيف الناقالت السل 
  .مناآلتشغيل الدما يتطلب األمر لضمان تتراآم عن
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  18القسم 

  المرآبات العاملة بالمحرآات والطائرات. 18

 18.Aعام  

18.A.01 يجب على آل شخص يستخدم مرآبًة تعمل بمحرك، طوال وقت استخدامه 
على المشغل ويجب . تصريح ساٍر الستخدام المعدة/لهذه المرآبة، أن يكون لديه رخصة

ويؤدي التخلف عن . التصريح للسلطة الحكومية المختصة عند الطلب/خصةأن ُيقدم الر
  .القيام بذلك إلى اإليقاف الفوري للمرآبة المعنية عن العمل وفصل الُمشِغل من المشروع

18.A.02التفتيش، واالختبارات، والصيانة، واإلصالحات .  

a .حات من جانب يجب أن تتم عمليات التفتيش، واالختبارات، والصيانة، واإلصال
  .فرد مؤهل ووفقًا لتوصيات الشرآة الُمصنِّعة

b. ،يجب التفتيش على المرآبات قبل االستخدام األولي لها من قبل عامل ميكانيكي
ويجب توثيق التفتيش آتابيًا وأن ُيتاح هذا التفتيش . وأن تكون في حالة تشغيل آمنة

  .في موقع العمل

c .بة حين اإلتيان بها إلى أحد مواقع العمل التابعة يجب التفتيش على الشاحنات القال
، وأن تكون مطابقة للمتطلبات الواردة (USACE)لسالح المهندسين األمريكي 
 .ويجب توثيق هذا التفتيش في قائمة التفتيش .بهذا القسم قبل إدخالها الخدمة

d .يجب التفتيش على آافة المرآبات وفقًا لبرنامج صيانة ُمجدَول زمنيًا.  

e . يجب التفتيش على المرآبات المستخدمة بصفة متكررة للتأآد من أن األجزاء
والتجهيزات والملحقات التالية في حالة تشغيل آمنة وخالية من التلف الواضح الذي 

  :ُيمكن أن ُيسِبب عطًال أثناء االستخدام

   مكابح الخدمة، بما في ذلك وصالت مكبح المقطورة؛(1)

  ؛)كبح اليدم( نظام اإليقاف (2)

  ؛)المكابح( نظام اإليقاف عند الطوارئ (3)

   اإلطارات؛(4)

   أبواق التنبيه؛(5)

   آلية التوجيه؛(6)

   أجهزة الوصل؛(7)
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   أحزمة األمان؛(8)

   عناصر التحكم في التشغيل؛(9)

آأجهزة اإلنذار واإلضاءة االحتياطية، وطفايات الحريق، ( أجهزة السالمة (10)
  ؛ و)الخ..ألوليةوحقائب اإلسعافات ا

 الملحقات ومن بينها األضواء، وعواآس الضوء، وماسحات الزجاج األمامي، (11)
  .وأجهزة إذابة الصقيع حيث يلزم وجود هذه التجهيزات

f . يجب االحتفاظ بسجالت التفتيش، واالختبار، واإلصالح، والصيانة في الموقع
  .ويجب أن تكون متاحة عند طلب السلطة المختصة

18.A.03 يجب استبعاد المرآبات غير المطابقة لشروط التشغيل اآلمن على الفور من 
الخدمة، ويجب حظر استخدامها حتى يتم تصحيح األوضاع غير المأمونة، آما يجب 

  .إعادة التفتيش عليها قبل إدخالها الخدمة مرة أخرى

18.A.04الفترة  يجب أن ُتزود جميع المرآبات أو مجموعة المرآبات التي تعمل في 
  :ما بين الغروب والشروق بالمصابيح التالية

a .مصباحان أماميان، مصباح على آل من جوانب مقدمة المرآبة؛  

b . مصباح خلفي أحمر واحدة على األقل، وضؤ توقف أحمر أو آهرماني واحدة
  على األقل على ُآل من جانبي المؤخرة؛

c . ؤخرة؛ و على آل من المقدمة والم�أضواء إشارة توجيهية  

d. ثالث إشارات ضوئية للطوارئ، أو عالمات إرشاد عاآسة، أو جهاز إنذار
  .محمول له نفس الكفاءة

18.A.05أنظمة المكابح .  

a . يجب أن ُتزود آافة المرآبات، فيما عدا المقطورات أو المقطورات النصفية التي
ومكابح أو أقل، بمكابح خدمة )  رطل5,000( آجم 2,270يبلغ إجمالي وزنها 
  .توقف يدوي التشغيل

b . ،يجب أن تكون مكابح الخدمة ومكابح االنتظار آافية للتحكم في حرآة المرآبة
  .وإيقافها، وآبحها في جميع ظروف الخدمة

c . يجب أن يتم التحكم في مكابح الخدمة بالمقطورات والمقطورات النصفية من
  .المقعد الخاص بالسائق في المعدة المتحرآة الرئيسية

d . يجب تصميم أنظمة المكابح بكل مجموعة من المرآبات بحيث تعمل في تزامن
متقارب على جميع العجالت، وزيادة الجهد الكبحي المطلوب على أبعد عجالت 
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ويجب أيضًا أن يوفر التصميم استعمال المكابح بواسطة دوار المعدة . المؤخرة أوال
ن ذلك المرآبات ذات المقطورات وُتستثنى م. المتحرآة الرئيسية من الكابينة

  .المجرورة بواسطة وصالت قضيب جر معتمدة

18.A.06يجب أن تحتوي آل مرآبة تعمل بمحرك على  :  

a .عداد سرعة؛  

b .مقياس مستوى الوقود؛  

c . في حالة تشغيل؛) بوق(جهاز تحذير سمعي  

d .زجاج أمامي مزّود بماسحة زجاج مناسبة؛  

e .يع وإزالة الضباب؛جهاز مالئم إلذابة الصق  

f .مرآة أو مرايا مناسبة للرؤية الخلفية؛  

g . آبائن وأغطية آبائن ووسائل حماية أخرى لحماية السائق من العوامل الجوية
  واألجسام المتساقطة أو المتحرآة؛

h .أسطح غير زلقة على الدرجات؛ و  

I .آلة بدء التشغيل تعمل بالطاقة.  

18.A.07الزجاج األمامي وزجاج والنوافذ واألبواب من  يجب أن يكون الزجاج في 
  .ويجب استبدال أي زجاج متصدع أو مكسور. نوع زجاج السالمة

18.A.08المقطورات .  

a . يجب أن تكون آافة وسائل الجر المستخدمة في أية مجموعات من المرآبات
  .مالئمة من حيث الترآيب للوزن المجرور، ويجب أن يتم ترآيبها آما ينبغي

b . يجب توفير جهاز إقفال أو نظام سالمة مزدوج لكل آلية عجلة خامسة ونظام
  .قضيب جر لمنع حدوث انفصال طارئ بين المرآبات المقطورة والقاطرة

c . بواسطة سالسل أو ) الجارة(يجب أن تتصل آل مقطورة بالمرآبة القاطرة
ل المرآبات حال وستحول هذه السلسلة أو الكبل دون انفصا. آبالت السالمة واألمان

  .حدوث خلل في قضيب الجر

d . يجب تجهيز المقطورات المزودة بمكابح الطاقة بجهاز فصل ُيغلق المكابح على
  .نحو فعال في حال انفصال المقطورة عن المرآبة القاطرة
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18.A.09 . يجب أن تفي المرآبات الصناعية والتجارية بمتطلبات الوقاية والسالمة
  .B.16الواردة بالقسم 

18.A.10الشاحنات القالبة .  

a . يجب أن ُتزود آافة الشاحنات القالبة بأداة تثبيت لمنع حدوث انخفاض طارئ
  .للجسم أثناء إجراء أعمال الصيانة أو التفتيش

b .يجب تثبيت جميع أذرع المرفاع لمنع حدوث تشغيل أو تحرك َعَرضي لآللية.  

c .ُيمكن (رج الطرق السريعة بوسيلة يجب تزويد الشاحنات القالبة التي تسير خا
لتحديد ما إذا آان الصندوق ) رؤيتها بوضوح من موضع السائق أثناء النظر لألمام

  .القالب منخفًضا أم ال

d . يجب تنظيم مقابض السقاطات لألبواب الخلفية في آافة الشاحنات القالبة لحماية
  .المشغل

18.A.11موعات المرآبات التي تبلغ سعة  يجب تزويد آافة الحافالت والشاحنات ومج
أو أآثر، عند سيرها على الطرق السريعة العامة، )  طن1.5( آجم 1,360حمولتها 

  :بتجهيزات الطوارئ التي تفرضها قوانين الوالية، ولكن ليس أقل من

a . بوصة مربعة12( متًرا مربًعا 0.3راية حمراء واحدة ال تقل مساحتها عن  (
المات إرشاد عاآسة يجب أن تكون متاحة لالستخدام عليها عالمات قياسية وع

  .الفوري في حاالت التوقف الطارئ

b .اثنين من عوائق العجالت لكل مرآبة أو لكل وحدة من مجموعة مرآبات معينة.  

c . 2مطفئة حريق واحدة على األقل فئةA:10B:C)  يلزم وجود طفايتين على
  ).بلة لالشتعالاألقل ذات تقدير مناسب من أجل الشحنات القا

18.A.12 يجب التحكم في عادم المرآبة بحيث ال يتعرض المشغل، أو األفراد 
  .المرافقون، أو غيرهم من األفراد للخطر

18.A.13 يجب توفير حامل آمن لإلطارات، أو قفص، أو وسيلة حماية مكافئة 
ى الحواف واستخدامها عند نفخ اإلطارات أو ترآيبها، أو فك اإلطارات الُمَرَآبة عل

  .المجزأة أو الحواف المزودة بحلقات إقفال أو أجهزة مشابهة

18.A.14 يجب تجهيز آافة المرآبات العاملة بالمحرآات والتي تستخدم إطارات 
: مطاطية بحواجز الوقاية من الوحل، ويجب أال تتجاوز اإلطارات نطاق هذه الحواجز

من الحواجز عندما ال يسمح تصميم وُيمكن استخدام الرفارف الواقية من الطين بدًال 
  .تجهيزات المرآبات باستخدام الحواجز
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 18.Bقواعد التشغيل  

18.B.01المعدات العاملة بالمحرآات والتابعة لسالح / محظور على مشغلي المرآبات
، والتي ُتستخدم بمشاريع سالح المهندسين األمريكي )USACE(المهندسين األمريكي 

)USACE (المعدات العاملة /ا محظور على مشغلي المرآباتأو خارجها، وآذ
بالمحرآات والتابعة للمقاولين، والتي ُتستخدم في مشاريع سالح المهندسين األمريكي 

)USACE ( ــ تناول األطعمة أو المشروبات أو التدخين أو استخدام الهواتف المحمولة
ألذن أثناء سير ، أو سماعات الرأس، أو سماعات ا)ومنها هواتف التحدث عن ُبعد(

وقبل استخدام الهاتف المحمول، يجب على مشغلي المرآبات العاملة . المرآبة
أو مشغلي ) USACE(بالمحرآات التابعة لسالح المهندسين األمريكي 

المعدات العاملة بالمحرآات التابعة للمقاول والتي تعمل بمشاريع سالح /المرآبات
وال يمنع هذا .  آمن إليقاف المرآبةإيجاد مكان) USACE(المهندسين األمريكي 

  .من استخدام الهواتف المحمولة أثناء سير المرآبة) الرآاب(الشرط الراآب 

18.B.02يجب التدريب على مبادئ القيادة الوقائية  .  

8.B.03 16 يجب ترآيب أحزمة األمان وارتداؤها وفقًا لما ورد بـ.B.08 : تستثنى
  .الحافالت من هذا الشرط

18.B.04  يجب أن يكون المشغل متحكمًا في المرآبة دومًا وأن يكون قادرًا على
  .إيقافها تمامًا في نطاق مسافة إيقاف آمنة

18.B.05 يجب أال يتم قيادة المرآبات بسرعات تتجاوز حدود السرعة القصوى 
الُمعلنة مع االهتمام الشديد بحالة الجو والمرور ونقاط تقاطع الطرق، وعرض الطرق 

  .ها، ونوع المرآبة العاملة بالمحرك، وأية ظروف قائمة أخرىوطبيعت

18.B.06 يجب خفض قوة إضاءة الكشافات األمامية عند االقتراب من مرآبات 
  .أخرى

18.B.07 يجب إضاءة الكشافات األمامية منذ غروب الشمس حتى الشروق في حالة 
ألخرى غير المواتية، وجود ضباب أو دخان أو سقوط األمطار، أو في األحوال الجوية ا

وفي أي وقت آخر عند غياب الضوء الكافي لرؤية المرآبة، أو في حالة عدم وجود 
  .على الطريق)  قدم500( م 150ضوء آاٍف ُيَمِكن المشغل من الرؤية على بعد 

18.B.08 يجب أال يتم قيادة المرآبة على منحدر والتروس غير ُمعشَقة أو بينما يكون 
  .القابض محرًرا

 18.B0.09معابر السكة الحديدية والجسور المتحرآة.  

a . عند االقتراب من أحد معابر السكك الحديدية أو الجسور المتحرآة، يجب قيادة
المرآبات بالسرعة التي تسمح بالتوقف قبل بلوغ أقرب شريط سكة حديد أو حافة 

  .قنطرة، آما يجب أن تواصل المرآبة السير إذا آان الطريق خاليًا فقط
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b . يجب أن تتوقف المرآبات التي تنقل األفراد، أو المواد المتفجرة أو المواد القابلة
لالشتعال أو المواد السامة، عند معابر السكك الحديدية أو الجسور المتحرآة، آما 

يجب أال تواصل السير حتى يصبح الطريق خاليًا، إال عند معبر السكة الحديدية أو 
َقَبة بواسطة فرد مرور أو المزودة بإشارة مرور ُتصدر القنطرة المتحرآة الُمرا

  .إشارة إيجابية للمرآبات المقتربة آي تواصل السير

18.B.10 يجب أال يتم إيقاف المرآبات بأي طريق، أو بممر ملحق به، أو ترآها 
ُمعطَلة به، أو بأية منطقة بطريقة ُتعِرض المرآبة أو المرآبات أو المعدات األخرى، أو 

  .راد الذين يستخدمون هذا الطريق أو يعبرونه أو المنطقة للخطراألف

18.B.11 يجب عدم ترك المرآبات حتى يتم إيقاف الُمحِرك وإخراج مفتاح التشغيل 
، وتحرير فرملة االنتظار، ووضع آلية نقل )ما لم تمنع القوانين واللوائح المحلية ذلك(

ويجب آبح . سي أو وضع االنتظارالحرآة في وضع السرعة المنخفضة أو الوضع العك
العجالت األمامية، أو إعاقة حرآتها بإحكام عندما تتوقف المرآبة على مكان مرتفع أو 

  .طريق منحدر

18.B.12 يجب أن تحمل المرآبات، التي تنقل حموالت تبرز من جوانب المرآبة أو 
 بوصًة 12 متًرا مربًعا، أو 0.09من مؤخرتها، راية حمراء ال تقل مساحتها عن 

مربعًة، عند طرف البروز أو بالقرب منه؛ ويجب استخدام ضوء تحذيري بدًال من الراية 
ويجب أن يتأآد السائقون من أن . الحمراء ليال أو عندما تعوق الظروف الجوية الرؤية

  .أو العواآس الضوئية/الحمولة ال تحجب أضواء المرآبة و

18.B.13 بالتواجد ما بين المرآبة القاطرة  يجب عدم السماح للعمال والموظفين
  .والمقطورة إال عند تثبيت المقطورة بالقاطرة أو فكها

18.B.14 يجب عدم تحريك أية مرآبة أو مجموعة من المرآبات تنقل حموالت 
ضخمة حتى يتم تزويد السائق بالتراخيص الالزمة، واألوزان المناسبة للمرآبات 

  .بةوالطريق المخصص لسير المرآ, والحمولة

18.B.15 يجب على مشغلي المرآبات أخذ االحتياطات المالئمة الواردة بـ 
08.B.04ويجب أن يقوم .  في حالة الرجوع للخلف أو عند تغير اتجاه المرآبة

المشغلون بالتفتيش على المنطقة الواقعة خلف مرآباتهم لمعاينة األخطار المحتملة قبل 
  .عدم االستعانة بفرد اإلشارة أو المراقبالرجوع بالمرآبات للخلف، وذلك في حالة 

18.B.16 يجب إظهار الرايات الحمراء خالل النهار، وإظهار عواآس الضوء أو 
المشاعل أو األضواء الكهربائية خالل الليل، عند تعطل الحافلة أو الشاحنة أو مجموعة 

  .الشاحنة المقطورة أو عند إيقافها على طريق سريع أو على أحد جوانبه

18.B0.17تحميل المرآبات .  

a . يجب على سائقي الشاحنات والمرآبات المشابهة مغادرة الكابينة أثناء تحميل
المرآبة حين يكونوا عرضة لخطر ناتج عن األحمال المعلقة أو معدات التحميل 

  .العلوية، ما لم يتم حماية الكابينة آما ينبغي
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b .ة األمامية للسائق، أو رؤيته يجب أال يتم تحميل المرآبة بطريقة تحجب الرؤي
  .ألي من الجانبين، أو بطريقة تعوق التشغيل اآلمن للمرآبة

c .يجب أن يتم توزيع الحمولة أو رصها أو ربطها أو تثبيتها على آل مرآبة .
سقوط األتربة أو الصخور أو /ويجب تغطية األحمال في حالة تعرضها لخطر تطاير

تح األبواب الخلفية دون استخدام وسيلة إيجابية ويجب أال يتم ف. الحطام أو المواد
تحول دون سقوط األجسام من على ظهر المرآبة ويمكن أن يتم ذلك فقط بموافقة 

  .السلطة الحكومية المختصة

 18.Cنقل األفراد  

18.C.01يجب أال يتعدى عدد الرآاب بمرآبات األفراد عدد المقاعد .  

18.C.02 في نقل األفراد بنظام جلوس مثبت  يجب تزويد الشاحنات المستخدمة
ويجب توفير ساللم أو . بطريقة آمنة وبوابة خلفية بمؤخرة المرآبة ودرابزين سياجي

  .درجات للصعود والهبوط

18.C.03يجب وقاية آافة األدوات والمعدات وترتيبها وتثبيتها حين نقلها مع األفراد .  

18.C.04ميه خارج جسم المرآبة؛  غير مسموح ألي شخص بالرآوب وذراعيه أو قد
أو في وضع الوقوف على متن المرآبة؛ أو على األلواح المتحرآة الموجودة على 

الرفارف الجانبية؛ أو فوق الكبائن، أو على أسقف الكبائن، أو على مؤخرة الشاحنة، أو 
  .على الحمولة

18.C.05روف  يجب إحاطة آافة المرآبات التي تقوم بنقل األفراد بغطاء واٍق في ظ
  .آما يجب حماية الرآاب من العوامل الجوية القاسية .الطقس البارد أو العاصف

18.C.06 باستثناء ( يجب أال يتم نقل المواد المتفجرة، أو المواد القابلة لالشتعال
  .أو المواد السامة بالمرآبات التي تنقل األفراد) إمدادات الوقود العادي

18.C.07ت التي تنقل األفراد حتى يتحقق السائق من أن  يجب أال يتم قيادة المرآبا
آافة األشخاص جالسون بأماآنهم، وأن الدرابزينات السياجية واألبواب الخلفية بمؤخرة 

  .المرآبة في موضعها الصحيح أو أن األبواب مغلقة

18.C.08ممنوع رآوب أية مرآبة أو النزول منها أثناء تحرآها .  

18.C.09انظر >  .ت قبل عمليات التزود بالوقود وأثناءها يجب إيقاف آافة المرآبا
16.A.14  

 18.D   مرآبات جميع أنواع األراضي)ATV(  

18.D.01 . يجب أن يكون بحوزة آل مشغل لمرآبة جميع أنواع األراضي)ATV (
رخصة قيادة سارية المفعول، وأن يكون قد اجتاز دورة تدريبية معتمدة على مرآبات 
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 أن يجتاز المشغل آما يجب .قبل تشغيل المرآبة) ATV(جميع أنواع األراضي 
) ATV(االختبار التحريري المعلوماتي حول مرآبات جميع أنواع األراضي 

واختبارات مهارات التشغيل قبل السماح له بتشغيل مرآبات جميع أنواع األراضي 
ATV) ( بأحد مشروعات سالح المهندسين األمريكي)USACE.(  

18.D.02 تجاوز الحمل الموصى به من قبل الشرآة المصنعة في أي  يجب أال يتم
  .وقت

18.D.03 يجب ارتداء قفازات وخوذة قائد الدراجة البخارية المعتمدة المزودة بواٍق 
للوجه بالكامل، أو نظارات واقية دومًا أثناء تشغيل مرآبة جميع أنواع األراضي 

(ATV) من الفئة I.  

18.D.04 أنواع األراضي  يجب استخدام مرآبات جميع)(ATVs خارج الطرق 
  ).ممنوع استخدامها على الطرق الممهدة(الممهدة فقط 

18.D.05 يجب قيادة مرآبات جميع أنواع األراضي )(ATVs أثناء ساعات النهار 
  .فقط

18.D.06 يجب استخدام مرآبات جميع أنواع األراضي ATVs) ( ذات األربع
  .(USACE)دسين األمريكي عجالت أو أآثر فقط بمشاريع سالح المهن

18.D.07 محظور تواجد رآاب على متن مرآبات جميع أنواع األراضي )ATVs (
  .Iمن الفئة 

18.D.08 يجب تزويد آافة مرآبات جميع أنواع األراضي ATVs) ( بجهاز ُيصدر
   خلفية وأضواء التوقفومصابيح) بوق(إشارة تحذير 

18.D.09 غلين على متن المرآبة، ويجب حماية يجب االحتفاظ بنسخة من مرجع المش
  .هذا المرجع من العوامل الجوية

 18.D.10 يجب نفخ اإلطارات حتى تصل إلى معدالت الضغط الموصى بها من قبل
  .الشرآة المصنعة

18.D.11  يتم تزويد آافة مرآبات جميع أنواع األراضي )ATVs ( بخافض
  ).A(بل  ديس85الصوت، الذي ُيبقي مستويات الضوضاء تحت 

18.D.12 يجب تزويد آافة مرآبات جميع أنواع األراضي ATVs)  ( بمانعات
  .الشرر

18.D.13   يجب تزويد آافة مرآبات جميع أنواع األراضي من الفئةII بالهياآل 
  .(ROPS)الواقية عند االنقالب 
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18.Eالطائرات   

18.E.01فئة المناسبة،  يجب تسجيل آافة الطائرات غير الحربية وتوثيقها في ال
وصيانتها وفقًا لمقاييس الصالحية للمالحة الجوية التي تضعها إدارة الطيران 

في حالة استخدام هذه الطائرات خارج نطاق الواليات المتحدة، وما ( .(FAA)الفدرالي
 الخاصة بتسجيل ER 95-1-1لم ُيحظر استخدامها بموجب الئحة أخرى مثل 

قًا لمقاييس السلطة المعنية األجنبية أو الدولية المناظرة، الطائرات وتوثيقها وصيانتها وف
ُيمكن أن تحل هذه المعايير محل معايير الصالحية للمالحة الجوية التي تضعها إدارة 

  ).FAA( الطيران الفدرالي

18.E.02 يجب أن يحمل آافة الطيارين المتعاقدين أو قائدو الطائرات المؤجرة شهادة 
وعلى جميع قائدي . ألقل موضح بها تقدير استخدام اآلالتالتجاري على ا الطيار

) (FAAالطائرات غير الحربية حيازة تقديرات تتوافق مع الئحة إدارة الطيران الفدرالي 
  .التي تحكم قيادة الطائرات وتنفيذ العمليات المتضمنة

18.E.03 يجب تزويد آافة الطائرات غير الحربية بجهاز اإلرسال واالستقبال 
  .سلكيالال

18.E.04 يجب أن تتم آافة عمليات الطائرة غير الحربية طبقًا لقواعد إدارة الطيران 
  .التي تحكم إدارة العملية المحددة) FAA(الفدرالي 

 عمليات الحمولة -) 133 الجزء CFR 133) FAR 14من األمثلة على ذلك، (
مشغلو  -) 135 الجزء CFR 135) FAR 14الخارجية للطائرة الهليوآوبتر؛ 

 CFR 91) FAR 14طائرات األجرة والمشغلون التجاريون للطائرات الصغيرة؛ و
  .) القواعد العامة لتشغيل والطيران-) 91الجزء 

18.E.05  يجب تنفيذ آافة عمليات الطائرات الحربية طبقًا لقوانين ولوائح وزارة النقل
)DOT/( وزارة الدفاع)DOD ( من قوانين الجيش 95آالسلسلة )AR 95 .(  
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  19القسم 

  الوحدات العائمة والعمليات البحرية. 19

 19.Aامع  

19.A.01 الوحدات العائمة واعتمادهاالتفتيش على    

a .جب أن تحصل جميع الوحدات العائمة الخاضعة للوائح وقوانين خفر السواحل ي
 واعتماد حديثة صادرة عن خفر  وفحصلى شهادات تفتيشع) USCG(األمريكية 
   األمريكية السواحل

)USCG (يجب وضع نسخة من شهادات التفتيش والفحص  وبل دخول الخدمةق
يجب أن تتاح نسخة من نماذج و .واالعتماد في مكان ظاهر فوق ظهر المرآب

،والتي تم إصدارها للمرآب في )USCG( التابعة لخفر السواحل األمريكية 835
  .سخة بالمرآبآما يجب أن تتوفر نالعام السابق، للسلطة المختصة 

b .والقوارب المعلقة )صنادل الجرف (افة الكراآاتآ التفتيش علىجب أن يتم ي 
  واعتماد خفر السواحل األمريكيةتفتيشوالتي ال تخضع ل عند مؤخرة المراآب

)USCG ( لتي لم يتم تصنيفها من ِقبل المكتب األمريكي للشحناأو) ABS(  في
 للمساحينعتمد من االتحاد الوطني محري ب بشكل سنوي من ِقبل مساح ضع العملو

   البحريين
)NAMS ( البحريين المعتمدينالمساحينأو جمعية ) SAMS ( ولديه خبرة خمس

سنوات على األقل في مجال الوحدات والمعدات والتجهيزات البحرية، وأما بقية 
 بشكل سنوي من ِقبل شخص  والتفتيش عليهاالوحدات البحرية، فسيتم فحصها

آما يجب أن ُتوضع نسخة من الفحص،  التفتيش وجب أن يتم توثيق عملياتي .مؤهل
الفحص بمكان ظاهر فوق ظهر المرآب باإلضافة إلى  التفتيش وأحدث تقارير

 التفتيش جب أن يكوني .تزويد السلطات المختصة بنسخة أخرى عند الطلب
 أدنى، آحدَقِيَم، الفحص مالئًما لالستخدام المتوقع للوحدات العائمة آما يجب أن ُيو

) NFPA(تماسكها الهيكلي ومطابقتها لمقاييس االتحاد الوطني للوقاية من الحرائق 
  .، الخاصة بالحماية من الحرائق والخاصة بالمرآبات التجارية والترفيهية302

c . فحص واعتماد أي وحدة عائمة عند إحضارها إلى موقع العملالتفتيش ويجب ،
مؤهل للتأآد من سالمة وضع التشغيل الخاص بها قبل على أن يقوم بذلك شخص 

  دخولها إلى الخدمة

d .على وضع تشغيل  الحفاظيجب أن تضمن الفحوصات واالختبارات الدورية 
  .آمن

e . الفحص داخل الموقع آما يجب إتاحة هذه التفتيش ويجب الحفاظ على سجالت
  .السجالت للسلطة المختصة

f .التي توجد في وضع غير آمن من الخدمة مع حظر يجب إخراج الوحدات العائمة 
  .استخدامها إلى أن يتم تصحيح هذا الوضع غير اآلمن
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19.A.02 مؤهالت األفراد.  

a . الضباط وأفراد الطاقم رخًصا سارية حديثة من خفر  دىليجب أن يتوفر
والتي يجب وضعها في مكان ظاهر فوق ظهر  ،)USCG(السواحل األمريكية 

ير ذلك من الوثائق صحيحة االعتماد طبًقا لمتطلبات خفر السواحل  أو غ،المرآب
  ).USCG(األمريكية 

b . يجب أن يحصل الُمَشِغلون الحكوميون على ترخيص أو اعتماد يتفق مع
  . 385ER-1-91المتطلبات الموضحة في 

أو توثيق ضباط وأفراد طاقم الوحدة العائمة من ِقبل خفر السواحل /جب ترخيص وي
  :ند تعرض الوحدة لواحد أو أآثر من المعايير التاليةع) USCG(كي األمري

طبًقا ) USCG( المرآب واعتماده من ِقبل خفر السواحل األمريكي التفتيش على) 1(
  الفحص واالعتماد؛ التفتيش و، اتفاقيةL، الملحق EP 1130-2-500لـ 

 المجاري المائية عمل المرآب في المعتاد داخل أو بالقرب من إحدى القنوات أو) 2(
في العمليات التي تقيد مالحة المراآب األخرى أو تؤثر فيها والتي يوجب القانون 

  ؛ أو162-156تجهيزها بهواتف السلكية بنطاق تردد 

  .عند اشتراك الوحدات العائمة في نقل النفط أو المواد الخطرة بكميات آبيرة) 3(

c .لسواحل األمريكية جب تصديق مراقبو الرادار التابعين لخفر اي)USCG (لى ع
فحصها، التفتيش عليها والتراخيص الخاصة بكافة ُمَشِغلي مراآب الجر التي لم يتم 

متر   8والربان، والمرشدين المالحيين العاملين على المراآب المزودة برادار بطول
جب أن يصدر التوثيق من ِقبل منشأة تدريب معتمدة من خفر ي .أو أآثر)  قدم26(

  ).USCG(احل األمريكي السو

d . والذين ال تتوافق  لتابعين للحكومةايجب أن ُيمًنح ُمَشِغلي الوحدات العائمة
رخيًصا واعتماًدا يتوافق ت b02.A.19)1(وحداتهم مع المعايير الواردة في الفقرة 

 ُمؤهل يتم موظف أو عامل أو موظفوسيتولى . ER 385-1-91مع متطلبات 
) USACE( البحري بسالح المهندسين األمريكي تعيينه آمسؤول الترخيص

  .مسؤولية إصدار التراخيص واالعتماد

19.A.03االحتياطات الخاصة باألحوال الجوية القاسية .  

a .ي األحوال التي قد تتعرض فيها الوحدات العائمة للخطر نتيجة لسوء األحوال ف
ة، والعواصف والرياح  بما في ذلك أحوال الطقس القاسية المحلية والمفاجئ�الجوية 

 يجب وضع خطط لرفع أو تأمين الوحدات �الشديدة واألعاصير والفيضانات 
يجب أن تكون هذه الخطة جزًءا من تحليل مخاطر و .وإجالء أطقمها عند الطوارئ

  :العملية آما يجب أن تشتمل على العناصر اآلتية آحد أدنى
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 أن يحتمل الجوية القاسية والتي وصف أنواع المخاطر التي تشتمل عليها األحوال) 1(
 الوحدات ووصف الخطوات التي سيتم اتخاذها لتوفير الحماية من هذه لهاتتعرض 
  المخاطر،

مع استخدام عدد الساعات المتبقية للعاصفة حتى (اإلطار الزمني لتنفيذ الخطة ) 2(
توقع بهما تصل إلى موقع العمل إذا استمرت في الهبوب بالسرعة واالتجاه اللذان تم ال

، بما في ذلك الوقت الذي تم تقديره لنقل الوحدة إلى المرفأ اآلمن بعد بدأ )آمرجع
  الحرآة،

والمسافة والوقت الالزمين لنقل المعدات ) المواقع اآلمنة(اسم الموقع اآلمن ) 3(
  آمن،موقع والتجهيزات إلى 

ر ذاتية الدفع، التي سيتم استخدامها لنقل أي وحدة غي) المراآب(اسم المرآب ) 4(
  وأنواعها وسعاتها وسرعتها ومدى توفرها، و

المد والجزر النهري الذي سيتم خالله نقل الوحدات العائمة بعيًدا /قراءات مقياس) 5(
  .عن السدود والهياآل النهرية، وما إلى ذلك، إلى أن تبلغ المناطق اآلمنة

درتها على تحمل األحوال قائمة بالمعدات والتجهيزات المستخدمة في المشروع وق) 6(
  الجوية المعاآسة، و

  .وسيلة تأمين المعدات والتجهيزات التي لن يتم نقلها) 7(

b . يجب أن يسبق الحرآة الموسعة للوحدات البحرية وقاطراتها تقييم للتقارير
واألحوال الجوية من ِقبل شخص مسؤول للتأآد من إمكانية تحقق الحرآة اآلمنة 

  .للوحدة والقاطرة

c . تقييم للتقارير واألحوال الجوية من ِقبل العمليةيجب أن يسبق أوامر العمل أو 
شخص مسؤول للتأآد من توفر أوضاع العمل اآلمنة وضمان وجود مالذ آمن 

  .لألفراد

d . ن نوع م(يجب ارتداء وسائل الطفو الشخصيةI  أوII  أوIII  أوV ( المعتمدة من
لكافة األفراد الذين يعملون على سطح ) USCG(ِقبل خفر السواحل األمريكية 

المرآب ممن يتعرضون ألحوال الطقس القاسية، بغض النظر عن بقية وسائل 
  .السالمة المستخدمة األخرى

e . ع م من المراآب بأحجام وقدرات حصانية مناسبة، العدد الكافييجب توفير
 في آافة األوقات تصميم وتجهيز وإعداد آل منها للقيام بمهام الجر، على أن تتوفر

في مواجهة المد والجزر،  ل من الوحدات ذاتية الدفع وغير ذاتية الدفعآتحريك ل
  .وضد التيار، والرياح في األحوال الجوية القاسية

f . يلتزم المقاولون الذين يعملون في المواقع البحرية المكشوفة بمراقبة النشرات
 لدراسة المحيطات والغالف الجوي الجوية البحرية التي تصدر عن اإلدارة الوطنية
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)NOAA ( باإلضافة إلى استخدام الخدمات التجارية المحلية للتنبؤ بالطقس حسبما
  .يكون ذلك متوفًرا

g .عند مداخل القنوات أو المجاري المائية المفتوحة أو لن تعمل الوحدات العائمة 
 أن تتجاوز تلك المكشوفة التي تتعرض لتغيرات معروفة في حالة البحر بحيث يمكن

  .التغيرات صالحية الوحدة لإلبحار

19.A.04التخطيط للطوارئ .  

a .جب إعداد خطط االستجابة للطوارئ البحرية آالحرائق، وحاالت الغرق ي
واالنغمار بالمياه، وأحوال الطقس القاسية، أو انتشال أحد األفراد من المياه، أو 

  E.01انظر القسم > . الخالحوادث المشتملة على المواد الخطرة، 

b . لكل العمليةيجب إعداد قائمة المهام، التي توضح المهام الخاصة ومرحلة أداء 
فرد من أفراد الطاقم في مختلف حاالت الطوارئ، آما يجب وضعها في أماآن 

  .ظاهرة في جميع أنحاء المرآب

c .أثناء هامهام/جب أن يتم إعطاء آل فرد من أفراد الطاقم وصًفا مكتوًبا لمهامهي 
حاالت الطوارئ، آما يجب أن يكون أفراد الطاقم على دراية بهذه المهام وبإشارات 

  .الطوارئ الخاصة بالمرآب

d . انتشال أحد "و" القارب/هجر السفينة"يجب أن تشتمل اإلجراءات الخاصة بـ
  .على تعليمات حشد األفراد" األشخاص من المياه

e .ة الوحدات العائمة التي لها طاقم منتظم أو التي جب إجراء التمارين التالية بكافي
 ثناء آل وردية من الوردياتأيسكن بها األفراد، على أن يكون ذلك بشكل شهري 

ن تتم التمارين أ) USACG(ا لم تقتضي لوائح وقوانين خفر السواحل األمريكية م(
ن انتشال القارب، تمارين الحريق، أو تماري/مارين هجر السفينةت ):على فترات أقل

  .أو إنقاذ بعض األفراد

ساعة من بدأ الصعود 24 يجب إجراء المجموعة األولى من التمارين في غضون ) 1(
  .و بدأ العملأعلى سطح المرآب 

عند تشغيل أفراد الطاقم أو تسكينهم أثناء الليل، يجب أن يتم إجراء آل مجموعة ) 2(
اء المجموعة األولى من التمارين رابعة من التمارين أثناء الليل؛ ويجب أن يتم إجر

  .الليلية في غضون األسبوعين األولين من الصعود على سطح المرآب

يجب أن تشتمل التمارين، إن أمكن ذلك، على آيفية التعامل مع مضخات النزح أو ) 3(
إجراءات اإلغالق الصحيحة، واحتواء النظام، (تمزق األنابيب أو تصدع جسم السفينة 

ما (وآيفية التعامل مع التسرب أو التصدع بجسم السفينة أو أجزاء منه ) وما إلى ذلك
المقصورات التي يجب تأمينها، وآيف يمكن التعامل مع فقد الطاقة، مجراف السحب 

  .)لالنتقال إلى المياه الضحلة، الخ
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f . يجب أن يتم إجراء تمارين انتشال األشخاص من المياه أو تمارين اإلنقاذ على
 شهرية داخل أحواض القوارب، الهويس، السدود أو غيرها من المواقع األقل بصفة

  .التي تتطلب تواجد معدات وتجهيزات اإلنقاذ البحري

g .يجب تشغيل األنظمة الخاصة باإلضاءة وتوليد القدرة عند الطوارئ آما يجب 
 على األقل بصفة شهرية لضمان سالمة  وفحصهاتلك األنظمةالتفتيش على 

  .التشغيل

يجب تشغيل مولدات الطوارئ التي ُتدار بمحرآات االحتراق الداخلي تحت حمل ) 1(
  .لمدة ساعتين شهرًيا على األقل

يجب اختبار البطاريات المختزنة ألنظمة اإلضاءة وتوليد القدرة عند الطوارئ ) 2(
  .مرة آل شهرين آحد أدنى

h . ئ، بما في ذلك  أنظمة الطوارالتفتيش علىيجب تسجيل آافة تمارين وعمليات
أي أوجه للقصور ُلوِحظت على المعدات والتجهيزات مع اإلجراءات التصحيحية 

  .التي تم اتخاذها، في السجل الخاص بتلك المرحلة

19.A.05 متطلبات التجهيزات والمعدات.  

a .جب توفير المصدات الواقية لمنع وقوع الضرر أو إحداث الشرر ولتوفير أماآن ي
ظفين الذين يتعرضون لحاالت تشتمل على التضييق الناتج عن آمنة للعمال والمو

 بين المصدات الواقية جب توفير الخلوص الكافيي .المعدات والتجهيزات العائمة
جب أن ي .لتوفر مساحة لألفراد الذين قد يعلقون بين المعدات والتجهيزات العائمة

يث يمكن دفعها ُيؤخذ في الحسبان وضع آتل أمان عائمة على سطح المراآب بح
إلى المياه بسهولة لحماية األشخاص الذين سقطوا في المياه لتجنب االنسحاق بين 

  .المراآب

b .جب أن تكون الفؤوس وغيرها من معدات وتجهيزات القطع التي تستخدم عند ي
الطوارئ مشحوذة ومتوفرة في أماآن يسهل الوصول إليها بجميع مراآب الجر 

 لبقية الوحدات العائمة آخطوط األنابيب العائمة بالنسبةو .لتستخدم آوسائل تخليص
والصنادل والرافعات العائمة، يجب توفير معدات وتجهيزات القطع المستخدمة عند 

  .الطوارئ في أماآن يسهل الوصول إليها

c . يجب أن يتوفر بكافة المراآب وسيلة لإلشارة إلعطاء اإلشارات التي تنص
  .لُمَطَبقة في المياه التي تعمل بها المرآبعليها القواعد المالحية ا

d . التحكم التي تتطلب التشغيل عند الطوارئ أنظمةيجب أن توضع آافة � 
آموقفات المراجل، وصمامات األمان، ومفاتيح القدرة، وصمامات الوقود، وأجهزة 

 بحيث ال يتم تشغيلها عن طريق الخطأ ولكن �اإلنذار، وأنظمة إطفاء الحريق 
  .سهل الوصول إليها عند الطوارئبحيث ي
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e . يجب أن تكون المصابيح الكهربائية المستخدمة داخل أو حول الصنادل التي
تعمل بالبنزين أو النفط أو غيرها من المواقع البحرية التي يحتمل فيها وقوع خطر 

  .الحريق أو االنفجار من النوع المضاد لالنفجار

f .وصيانتها بكافة الوحدات العائمة التي لعامةا اإلنذار  أنظمةيجب أن يتم ترآيب 
يحتمل فيها أن يبعد أحد الرآاب أو أفراد الطاقم عن مجال إبصار أو سمع أي 

  .شخص آخر

 أن يتم تشغيلها من المصدر أنظمة اإلنذار العامةيجب في حال استخدام ) 1(
 شحن متواصل بطيء (الكهربائي األساسي مع وجود بطاريات بديلة بشحن نضيض

 يوفر الطاقة الالزمة بشكل تلقائي عند حدوث عطل )يكفي إلبقاء البطارية معبأة
  .بالنظام الكهربائي

يجب أن يوضع على آافة أسطح الوحدات عدد آاٍف من وسائل اإلشارة بحيث ) 2(
آل منها بشكل واضح برغم وجود الضوضاء المعتادة في أي نقطة رؤية /يمكن سماع

  .فوق سطح الوحدة

ب أن يكون هناك ربط بين آافة وسائل اإلشارة بحيث يمكن تشغيلها من نقطة يج) 3(
  .استراتيجية واحدة على األقل فوق آل سطح من األسطح

h . يجب توفر وسائل اإلنذار ضد الدخان بجميع أماآن المعيشة بالوحدات العائمة؛
ن نفس ويجب أن يتم تزويد هذه الوسائل بالكهرباء، إذا آانت موصلة بأسالك، م

  .المصدر الذي ُيغذي وسائل اإلنذار الكهربائية

I . يجب أن تتمتع آافة األبواب بقابلية الفتح من الجهتين وأن تكون مزودة بوسيلة
  .تأمين إيجابية في وضع الفتح أو اإلغالق

j . يجب أن يتم تمييز فتحات النجاة ومخارج الطوارئ على آال الجانبين باستخدام
مخرج "على األقل، وينص على )  بوصة1( سم 2.5ارتفاعه الحروف، بخط يبلغ 

  "ال ينبغي وضع أي معوقات هنا �طوارئ 

k . يدير مضخة ) محرك، توربين، موتور(يجب أن يتمتع أي محرك رئيسي
  . تحكم تبعد عن مواقع المحرك الرئيسيأنظمةالتجريف بالقابلية للتوقف بواسطة 

l .جودة على الشاطئ بموصل تأريض لمنع فرق يجب أن ُتَزَود مقابس القدرة المو
  .الجهد بين الشاطئ والمرآب

m . يجب أن يتم توفير الدوائر المزودة بحماية أجهزة قطع الدائرة عند حدوث عطل
أماآن / فولت في دورات المياه240 أو 120أرضي في األنظمة الُمَؤَرضة 

ف، الجانب الخارجي، أو االستحمام، مطبخ السفينة، أماآن الماآينات، السطح المكشو
  .بالقرب من أية أحواض
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n . وحيثما آان ذلك مناسًبا، ينبغي أن يتوفر بالمراآب مقصورات صامدة للمياه يسهل
أي بوجود أبواب يمكن غلقها بإحكام (التعرف عليها وُتحَفظ بمبعد عن تسرب المياه 

  .لماءعلى أن تبقى جميع المنافذ في حالة صامدة ل) وتعمل بكامل قدرتها

o .تروس الونش بالشكل الكافييجب حماية آافة .  

 .يجب ترآيب مفتاح إيقاف التشغيل عند الطوارئ بالقرب من منطقة التشغيل) 1(

يجب أن ُتَزَود صناديق التروس الخاصة بالونش بمحرك َزحَلفي يدوي ليسمح ) 2(
  .بتحريك األسطوانات يدوًيا

19.A.06يح اإلشارة وأن ينفذ العمليات طبًقا  يجب على المقاول أن يعرض مصاب
 الخاصة بوزارة الجيش وخفر السواحل األمريكية والتي تحكم استخدام للوائح والقوانين

المصابيح واإلشارات النهارية المستخدمة في مراآب الجر مع القاطرات التي ال يمكن 
ت، عرض اإلشارات عليها، ومراآب الجر التي تسحب السفن المنكوبة والكراآا

والمراآب التي تعمل في مد الكبالت أو األنابيب أو في عمليات الحماية التي تجري تحت 
الماء أو على الشاطئ، والمصابيح التي ُتستخدم مع خطوط أنابيب التجريف، واإلشارات 

 قدم والمربوطة أو الراسية في 65النهارية التي تستخدمها المراآب التي يزيد طولها عن 
مائية أو القنوات، والمرور بمراآب الوحدات العائمة التي تعمل في أحد المجاري ال

القنوات الصالحة للمالحة، آما هو موضح بتعليمات قائد خفر السواحل األمريكية 
M16672.2الداخلية -، وقواعد المالحة؛ الدولية)COMDTINST M16672.2( ،

المالحة  (CFR 84-89 33و) المالحة الدولية (Aق ـ الملحCFR 81 33أو 
  .وما يقبل التطبيق) الداخلية

19.A.07تنطبق بنود قانون التلوث النفطي  . منظومات الوقود وعمليات نقل الوقود
، بما دخل عليه من تعديل، على عمليات الوحدات العائمة على النحو 1990لعام 

  المناسب

a .صهاريج يجب أال يتم ترآيب أنابيب البيان الزجاجية أو محابس قياس المستوى ب
CFR 46 ما لم تكن مطابقة للمتطلبات التي تنص عليها أو أنابيب الوقود 

10-58.50.  

b .يجب عمل الترتيبات : يجب ترآيب صمام إغالق عند وصلة صهريج الوقود
الالزمة لتشغيل هذا الصمام من خارج المقصورة التي يقع الصهريج داخلها ومن 

ر القوارب عند أو فوق السطح خارج مقصورة المحرك ومن خارج حواجز عنب
  .الخارجي للمرآب

c . يجب ترآيب صمام إغالق عند الطرف الذي به المحرك من خط الوقود ما لم
يجب عمل الترتيبات الالزمة لتشغيل  .أو أقل)  قدم6 (تر م1.8يبلغ طول األنبوب 

هذا الصمام من خارج حواجز عنبر القوارب، عند أو فوق السطح الخارجي 
  .للمرآب

e . الخاصة بمحرآات البنزين )الكاربوراتيرات(الُمكربنات يجب أن ُتَزَود آافة 
  .بمحبس لالشتعال الخلفي أو مانع للهب



EM 385-1-1 
2003 شرين الثاني ت  3 

 295

f . عدا المكربنات المقلوبة، بِمقَطرة، بها ستار تالمكربنايجب أن ُتَزَود آافة ،
و للهب، والتي يتم تفريغها بصورة مستمرة عن طريق الشفط من َمشَعب السحب أ

  .بواسطة خزان للمخلفات

g . بأرصفة مرتفعة حاويات وصهاريج الوقود ومواد التشحيميجب أن ُتحاط 
 NAVFACوحواجز الحتواء محتويات الصهريج حال حدوث تسرب طبًقا لـ 

DM-22 ،يمكن االستعاضة عن األرصفة المرتفعة  .مرافق الوقود البترولي
  ية ـع متطلبات خفر السواحل األمريكق مـوافـرى تتـوالحواجز باستخدام وسائل أخ

)USCG ( 46المنصوص عليها في CFR الصهاريج البحرية ، 64، األجزاء
  .مناولة وتخزين الصهاريج المحمولة، 98.30، والمحمولة

h . يجب أن تتم عمليات نقل زيت الوقود إلى الوحدات العائمة طبًقا لبنود لوائح
 األجزاء CFR 33، وCFR 46، و)USCG(وقوانين خفر السواحل األمريكية 

فحصها، يتم تطبيق التفتيش عليها ووبالنسبة للمراآب التي لم يتم . 156أو / و155
 CFR 33لوائح وقوانين خفر السواحل األمريكية المنصوص عليها في

 والخاصة بأدوات توصيل الوقود واحتواء CFR 155.320 33 و156.120
 الوقود المزودة بآلية للتنفيس عند يلزم استخدام صهاريج .صرف زيت الوقود

  .CFR 156.120 33 من (2) أو (1)استخدام الوصالت القارنة المذآورة في 

19.A.08الممارسات اآلمنة .  

a .التي تمتد عبر المجاري المائية فيما بين اإلعاقة حبال/يجب أن يتم تمييز آبالت 
  .بشكل واضحالوحدات العائمة أو فيما بينها وبين المرساة 

b . يجب أن يتوفر فرد للحراسة في جميع األوقات بكافة الوحدات العائمة التي بها
 .أماآن لسكنى األفراد وذلك ليوفر الحراسة ضد الحرائق وليقوم بدور فرد الحراسة
ويمكن االستعاضة عن فرد الحراسة باستخدام نظام أتوماتيكي الآتشاف الحرائق 

  . وعند الطوارئوأنظمة التحذير عند اندالع الحرائق

c . ويجب اتخاذ التدابير المناسبة لمنع تراآم الوقود والشحم على أرضيات وأسطح
  .المراآب والجوانب الداخلية منها

d .العاملين بالوحدات العائمة  والموظفين والعمالُتحظر السباحة على آافة األفراد 
ناء أداء مهامهم، إال إذا وغيرها من المواقع البحرية، باستثناء الغطاسين المعتمدين أث

  .اقتضت الظروف ذلك لمنع حدوث اإلصابة أو الوفاة

e . يمثل أي شخص يوجد في المياه حالة تشبه حالة انتشال شخص من المياه وال بد
  .من اتخاذ اإلجراء المناسب

f . آإجراٍء إلغالق التشغيل في شبكات األنابيب والمشاياتعند ترآيب الحواجز ،
 وذلك لسهولة التعرف على � آالمقابض الناتئة �سائل إيجابية يجب استخدام و

 مشتملة على اسم من قام بترآيبها وفحصها �يجب تمييز آافة الحواجز  .وجودها
  . آما يجب عمل تقارير عنها قبل الترآيب وعقب فكها�وتاريخ الترآيب 
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g .آما سيتم سيتم تأمين األحمال  .يقتصر التحميل على السطح على السعة اآلمنة
توفير الكوابح والحلقات لتأمين المعدات والتجهيزات غير الثابتة خالل الطقس 

  .القاسي

h . سيتم توفير وحدات الدرابزين السياجي والمتاريس والحبال الواقية حول الفتحات
الموجودة بسطح المرآب، واألسطح المرتفعة، والمواقع المشابهة التي قد يسقط أو 

يجب أن تتوافق وحدات الدرابزين السياجي والحبال الواقية  .فوقهاينزلق األفراد من 
في المناطق التي ال يعد  .المشدودة مع متطلبات وحدات الدرابزين السياجي القياسية

ترآيب وحدات الدرابزين السياجي عملًيا أو ال يوفر األمان، يجب تزويد األفراد 
شي السقالية، وأسطح المراآب  غير المحمية، والممامصاطبالذين يعملون على ال

أعلى من )  بوصة1.8( قدم 6وغيرها من األسطح التي يتجاوز ارتفاعها 
المستويات السطحية أو األرضية القريبة، بأنظمة آبح السقوط الكاملة المناسبة مع 

ال ينطبق هذا الُمتطلب على صنادل اإلرساء أو مساحات ( .ضرورة ارتدائهم لها
دل المزودة برافعات حيث قد يسبب ترآيب الدرابزين أسطح العمل في الصنا

  .) السياجي خطر على السالمة

i . يجب توفير الحواجز واألفاريز أو غيرها من الهياآل لمنع اللوادر األمامية
والبولدوزرات والشاحنات والجرافات الخلفية والجرافات المجنزرة ومعدات 

  .وحدات العائمة من السقوط في الماءوتجهيزات التشغيل المشابهة التي تعمل على ال

j .جب التخلص من مخاطر النتوء والتعثر، وتمييزها بعالمات تحذيرية، أو ي
  .تمييزها باللون األصفر الخاص بالسالمة

k .يجب وضع حمولة السطح المحمولة في صنادل الوقود على حشوة الرفد.  

l .ة واحدة، يجب تثبيتها سوًيا عند استخدام اثنان أو أآثر من الوحدات العائمة آوحد
بشكل آمن لمنع وجود فتحات بينها أو يجب أن يتم تغطية أو إحاطة هذا الفتحات 

  .حال وجودها

m . فحصها قبل التفتيش عليها ويجب تحديد آافة نقاط التثبيت بوضوح آما يجب
 يجب قطع نقاط التثبيت التي ال تبدو في حالة هيكلية .وضع األحمال أو شد الكبالت

يجب إجراء  .أو سدها عن طريق اللحام للحيلولة دون استخدامها/جيدة، وإزالتها و
  .قبل شد الكبالت" إشارات زوال الخطر"الفحوصات البصرية وإعطاء 

n . يجب اتخاذ التدابير الالزمة لحماية األشخاص الذين يستقلون وسائل نقل مائية
  .من العوامل الجوية

 19.A.0906  انظر القسم> .األماآن المحصورة.I  

a .يجب إجراء عملية مسح لكل وحدة عائمة لتقصي وجود األماآن المحصورة. 
 :الوحدة العائمة/يجب االحتفاظ بقائمة لكل األماآن المحصورة على ظهر المرآب

، يجب )مثل الصنادل(وبالنسبة للمراآب التي ال يتوفر بها أماآن لحفظ هذه القائمة 
  .العملاالحتفاظ بها داخل موقع 
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b .داخل الوحدات اتطلب تصريًح تاإلشارة إلى جميع المساحات المحصورة التي 
  .العائمة بعالمة أو لوحة إعالنية، أو أي وسيلة مشابهة

19.A.10  عند احتمال تداخل أو إتالف العمليات البحرية للمرافق أو اإلنشاءات
سح لتحديد المرافق أو األخرى، بما في ذلك تلك التي تكون تحت الماء، يجب إجراء م

اإلنشاءات الموجودة بمنطقة العمل، وتحليل احتمال التداخل أو حدوث التلف، واقتراح 
  .الخطوات التي يجب اتخاذها لمنع آل من التداخل أو التلف

19.A.11التهوية .  

a . يجب بالنسبة لجميع المراآب التي تعمل بالمحرآات أو القوارب التي تعمل
 الداخلي من النوع المزود بنظام إشعال الشرارة الكهربائي أو بمحرآات االحتراق

التي بها محرآات إضافية من هذا النوع داخل آبائن أو مقصورات أو مساحات 
  .للعادم لتهوية غرفة المحرك وقاع السفينة) مراوح(محصورة أن تزود بمروحة 

b .رة على تهوية يجب أن يتوفر على األقل جهازي تهوية مزودان بمراوح لها القد
غرف الماآينات ومقصورة خزان الوقود، بما في ذلك الجوانب الداخلية من السفينة، 

وذلك لدفع أي غازات قابلة لالشتعال أو االنفجار، ويستثنى من ذلك المراآب التي 
ُبِني الجانب األآبر من قاعها بحيث يكون مفتوًحا أو مكشوًفا للهواء الجوي في آافة 

  ى مالحظة عدم انطباق هذا المتطلب على محرآات الديزليرج>  .األوقات

c . التي لم يتم  بالمرآب، من تلك  للمقصورات أخرىمساحاتيمكن تهوية أية
  .تناولها في هذا القسم، بصورة طبيعية

d . يجب أن يتم تهوية جميع أماآن المعيشة بما في ذلك مطبخ السفينة بصورة آافية
  .ذا المكانوبطريقة تتناسب مع استخدام ه

e . في اللنشات والقوارب البخارية التي بها وحدات قدرة تعمل بالديزل دون أن
تكون مزودة بمراوح، يجب أن تتم التهوية بواسطة السحب الطبيعي عبر قنوات 

جب أن تزود ي .دخول وخروج مفتوحة باستمرار تمتد داخل قاع اللنش أو القارب
  .معدنية أو رؤوس العادمقنوات فتحات الدخول والعادم بأغطية 

f . والزوارق التي بها محرآات )قوارب المسح(في اللنشات والقوارب البخارية ،
احتراق داخلي مثبتة على السطح، آالمولدات والمضخات الهزازة، والتي ليس بها 
مراوح، يجب إبعاد أنابيب العادم عن أماآن تواجد األفراد لتقليل تسرب أول أآسيد 

  .كان العملالكربون إلى م

g .متطلبات الَمنَفس وأجهزة التهوية.  

h . يجب ترآيب وصيانة أجهزة مراقبة أول أآسيد الكربون الخاصة بالعمليات
أماآن الطاقم، وُقمرة القيادة، (البحرية واالحتفاظ بها في جميع األماآن المأهولة 

  .خليفي األماآن التي تم بها ترآيب أو تشغيل محرآات االحتراق الدا) الخ
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 وسيتم وضعها Iسيتم تصنيف المراوح بالنسبة للمواقع الخطرة من التصنيف ) 1(
  G.11 القسم انظر > .بمبعد عن مناطق االنفجار المحتملة بمسافة عملية

  .من قاع المقصورة)  قدم1تر م0.3يجب أن يمتد مدخل الَمنَفس ليتراوح بين ) 2(

مراوح أنظمة التهوية التي تخدم أجزاء يجب توفير الوسائل الالزمة إليقاف آافة ) 3(
الماآينات آما يجب توفير الوسائل لغلق المداخل، وأجهزة التهوية، والمسالك األخدودية 

والمساحات الحلقية الموجودة حول األنفاق وغيرها من الفتحات الموجودة خارج هذه 
  .المساحات في حال حدوث حريق

h .تهوية غرفة المحرك وأجزائه الداخلية يجب أال يتم تشغيل المحرآات حتى يتم 
  .للتخلص من بخار الوقود

19.A.12 يجب االحتفاظ بأحدث المعلومات التي ينشرها خفر السواحل األمريكية 
)USCG ( 8طولها بخصوص وسائل المالحة المساعدة على ظهر المراآب التي يبلغ 

  .أو أآثر)  قدم26(متر 

19.B المداخل  

19.B.0119 يًضانظر أا > . عام.A.07h  

a . بشكل صحيح، وحمايتها والحفاظ عليها بمعزل الدخوليجب تأمين آافة وسائل 
  21انظر القسم >  .عن مخاطر االنزالق والتعثر

b . ،يجب توفير األسطح غير االنزالقية بكافة أسطح العمل وأوجه درج السلم
في الجهة وساللم السفينة، واألرصفة والمماشي السقالية والممرات، وخاصة 
  . المعرضة للعوامل الجوية من المداخل المطلة على سطح المرآب

c . ،يجب توفير قضبان اإلمساك على جوانب األدوار العلوية من زوارق القطر
توضع قضبان اإلمساك  .وسفن التموين، واللنشات عدا في حال وجود الدرابزين

  . بوصة من سطح المرآب قدر اإلمكان42على ارتفاع يقارب 

d .أو مسطحة  المرّقاتال يجب استخدام الساللم الحبلية أو الكبلية مزدوجة 
ويجب عند استخدام تلك الساللم  . أآثر أمًنادخول إال عند عدم توفر وسيلة اتالدرج

  . أال تكون مرتخية وأن تكون مثبتة بالشكل الصحيح

19.B.02أو إلى خارجها/ االنتقال إلى داخل المراآب.  

a .وسائل آمنة للصعود على سطح الوحدة العائمة أو مغادرتها مع يجب توفير 
  .ضرورة حماية هذا الوسائل لتجنب سقوط أو انزالق األفراد من فوقها

b . يجب توفير الدرج، الساللم، المعابر المنحدرة، ساللم المراآب أو مرفاع األفراد
  .أو أآثر) بوصة 19( سم 48عند آافة نقاط دخول األفراد بفواصل يبلغ ارتفاعها 
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c . يجب أن تتمتع آافة المعابر المنحدرة المخصصة إلدخال المعدات والتجهيزات
والمرآبات إلى داخل المراآب أو بينها بالمتانة الكافية، وأن ُتحاط بألواح جانبية 

  .وأن ُتصان بشكل جيد

d .يجب أن تكون ساللم المراآب والمعابر المنحدرة:  

طراف من نقطة واحدة على األقل عند آل جانب باستخدام ُمَثَبتة عند أحد األ) 1(
  الحبال أو السالسل لمنع االنقالب،

مسنودة من الطرف اآلخر بحيث يتم دعم تلك الساللم والمعابر وأحمالها المعتادة ) 2(
  في حال انزالقها من فوق رآائزها،

  ِنعة، وموضوعة بزاوية ال تزيد عن الموصى عليها من ِقبل الشرآة الُمَص) 3(

وتعد المرتكزات المحملية من العناصر (مزودة بدرابزين سياجي قياسي ) 4(
انظر >  ).االختيارية بناًءا على مدى نفعها ومقدار الخطر الذي قد يكون موجوًدا

  B.21مالقس

19.B.03االنتقال داخل المرآب .  

a .رج أو يجب أن تتم عمليات االنتقال الرأسي بين مختلف األسطح عن طريق الد
  .الساللم المائلة المستديمة

b .بالمرور من المقدمة إلى المؤخرة، فوق، أو  والموظفينيجب أال ُيسمح للعاملين 
  .حول األحمال الموجودة على السطح ما لم يكن هناك ممر آمن

c . عند تحميل الشحنات أو المواد فوق سطح الصنادل والقوارب المسطحة
دم الحواف الخارجية آممرات للعبور ما لم يكن والعوامات، الخ، يجب أال تستخ

  ).قدم 2( متر 0.6هناك خلوص يبلغ 

d . يجب أن يتم تحديد حموالت المرآب بحيث يكون االنتقال والممرات المستخدمة
يجب عدم استخدام األسطح والممرات لالنتقال إذا آانت  .أعلى من خط الماء

  . المستمرة عدا في حاالت الطوارئمغمورة في المياه أو معرضة لألمواج الشديدة

19.B.04مدخل الطوارئ .  

a . يجب أن تحتوي آافة المراآب، عدا التي يسهل ارتقاؤها من الماء، على األقل
على سلم محمول أو ثابت بطول مناسب باإلضافة إلى ما سوى ذلك من األدوات 

  .آسقالة جاسون المعلقة وذلك إلنقاذ من يسقط من األفراد في المياه

b . والتجمع، والنوم، وتناول العمل المعتادةيجب توفير وسيلتي نجاة داخل أماآن ،
 أفراد أو أآثر، يجب 10وبالنسبة لألماآن التي يتواجد بها  .الطعام بالوحدات العائمة

أن تكون وسيلتي الخروج بالمرور عبر فتحات األبواب ذات الحجم القياسي إلى 
  .مسالك خروج مختلفة
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c .حفاظ على وسائل الدخول في وضع آمن وفعاليجب ال.  

19.B0.05الحرآة على خطوط األنابيب العائمة .  

a . يجب أن ُتَجَهز جميع خطوط األنابيب العائمة التي ُتستخدم آطرق لالنتقال
  .بممرات ودرابزين من جانب واحد على األقل

b . كون آحد أدنى ويجب أن ت)  بوصة20( سم 50يجب أن يكون عرض الممرات
انظر >  ).PFDs(و الشخصية ـائل الطفـداء وسـآما يلزم ارت .مثبتة بخط األنابيب

  I.05 القسم

c . أي عند عدم إعداد خطوط األنابيب (عند عدم وجود الممرات والدرابزين
، يجب أن ُتحاط خطوط األنابيب بحواجز عند طرفيها لمنع مرور )آطريق لالنتقال
  .األفراد عليها

19.C والقوارب البخارية والزوارق اللنشات  

19.C.01متطلبات الطاقم .  

a . عامل مؤهل في الظروف التالية لتقديم المساندة فيما موظف أو يجب أن ُيَعين
  :يتعلق بالمهام الخاصة بسطح المرآب

  عند القيام بجوالت ممتدة من موقع العمل بما في ذلك الجوالت الليلية،) 1(

   خطورة عند ترك اُلمَشِغل لعجلة القيادة أثناء السير،عندما تمثل ظروف المالحة) 2(

  عندما تتطلب العمليات التي يتم تنفيذها، غير عمليات الربط، التعامل مع الحبال،) 3(

  عند العمل أثناء الليل أو في األحوال الجوية العاصفة، أو ) 4(

  .عند الَقطر) 5(

b . أظهر، آما يرى قائد العامل المؤهل بأنه أي شخص الموظف أو يمكن وصف
تمكنها من أداء مهام /تمتلك القدرة البدنية والعقلية التي تمكنه/ يمتلكأنها/المرآب، أنه

  . بها بكفاءةُتَكَلف/سطح المرآب التي ُيَكَلف

19.C.02 األفراد والحمولة متطلبات.  

a . واألحمال بكافة األفراديجب أن يتم إيضاح أقصى عدد يمكن نقله بأمان من 
بما في ذلك  (األفرادويجب أال يتجاوز عدد  .شات والقوارب البخارية، والزوارقاللن

 .المتوفرة على ظهر المرآب) PFDs(عدد وسائل الطفو الشخصية ) أفراد الطاقم
  . بوصة لكل راآب18يجب أن يتوفر باللنشات والقوارب البخارية مقاعد بعرض 
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b .كشوف، وأن يتمتع بالثبات يجب أن يتوفر بكل قارب مساحة آافية، وسطح م
لحمل الحمولة والعدد المسموح به من الرآاب بأمان مع أخذ العوامل الجوية وحالة 

  .المياه التي سيسير فيها القارب في االعتبار

c . 20يجب أن تتوافق اللنشات والقوارب البخارية والزوارق التي يقل طولها عن 
 تتطلب الطفو المستوي  التيH-8 وCFR part 183/ABYC H-5 33ع م مقد

  .عقب االنغمار أو اإلغراق بالمياه

d . يجب أن تجهز آافة اللنشات ذات الكبائن المفتوحة أو القوارب البخارية التي
  ".بمفاتيح إيقاف" حصان 20تزيد قدرة محرآاتها عن 

19.C.03الحماية من الحرائق .  

a .لحريق التي يلزم تواجدها فيما يلي ذآر للحد األدنى ألعداد وتصنيفات طفايات ا
  :بكافة اللنشات والقوارب البخارية، بما في ذلك القوارب ذات المحرآات الخلفية

 

b . بالنسبة لكافة اللنشات والقوارب البخارية التي يوجد بها وحدات قدرة تعمل
بالبنزين أو الغازات البترولية السائلة أو التي يوجد بها معدات وتجهيزات في 

المقصورات أو األماآن المحصورة يجب أن تكون مجهزة بطفايات الكبائن أو 
أو أي نوع ) CO2(حريق داخلية أتوماتيكية تحتوي على غاز ثاني أآسيد الكربون 

يجب أن يكون تصميم وترآيب  .آخر من طفايات الحريق التي تتميز بنفس الفاعلية
لبات التي تنص أنظمة إطفاء الحريق الثابتة الخاصة بالمراآب مطابًقا للمتط

  .CFR 25.30-5 46عليها

19.C.04جب أن يقوم ُمَشِغل اللنش أو القارب البخاري بإعداد خطط ي .طط الطفو خ
الطفو التي تحتوي على المعلومات التالية عندما يكون العمل الذي سيتم القيام به في مكان 

  .وُيَتَوقع أن يمتد لفترة زمنية تتجاوز أربع ساعات بعيد

a .الموديل أو الُمَعِرف المحلي/النوع(ت المرآب بيانا(  

b .األفراد الموجودين على متن المرآب  

c .التي سيتم تنفيذهاالعملية   

d .وقت المغادرة المتوقع، والطريق، ووقت العودة.  
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e . يجب توفير وسائل االتصال الكافية(وسائل االتصال(  

19.C.05 للسلطة الحكومية المختصة ما  يجب أن يقدم آافة مشغلي القوارب البخارية
  .يدل على اجتيازهم لدورة معتمدة في التعامل مع القوارب عندما يطلب منهم ذلك

19.Dأعمال التجريف   

19.D.01  قبل صيانة أو إصالح خطوط الضخ، الشفط، أو الصرف الواقعة أسفل خط
فوق ) (حبذراع الس(الماء، أو داخل جسم الكراآة، يجب أن يتم رفع سلسلة القواديس 

عمل هذا البند جنًبا إلى جنب مع التأمين المعتاد آلالت ي .وتأمينها بشكل إيجابي) خط الماء
ما يجب ترآيب ألواح سد أو آبح بخطوط الشفط أو الصرف حسبما يكون ذلك آ .الرفع
  .مناسًبا

19.D.02  يجب أن ُتظِهر خطوط أنابيب التجريف العائمة أو المحمولة على حامالت
 مناسبة أثناء الليل وفي فترات إعاقة الرؤية طبًقا للوائح وقوانين خفر السواحل بأضواء

  .CFR 88.15 33و) USCG(األمريكية 

19.D.03يجب أن يتم تقديم مخطط  . خطوط أنابيب التجريف المغمورة والعائمة
  .لتصميم خطوط األنابيب إلى السلطة الحكومية المختصة لقبولها قبل تجميع خط األنابيب

a . يجب أن تستقر خطوط األنابيب المغمورة بقاع القناة في حال قطع تلك الخطوط
لقناة مالحية وأثناء آونها مغمورة؛ يجب أال يتجاوز ارتفاع قمة خط األنابيب أو أي 
  .خطاف تثبيت له عن االرتفاع الالزم للمشروع لقناة المالحة التي توجد بها األنابيب

ابيب القابلة للطفو أو شبه القابلة للطفو، يتأآد ُمَشِغل عند استخدام خطوط األن) 1(
الكراآة من أن خط األنابيب يبقى مغموًرا بالكامل وعند القاع؛ وإذا استلزمت الضرورة 

رفع خط األنابيب، يجب ترك الخلوص المناسب والحفاظ عليه آما يجب تمييز امتداد 
  .خط األنابيب بالكامل بالشكل الكافي

ز موقع امتداد خط األنابيب بالكامل باستخدام العالمات، والعوامات، يجب تميي) 2(
  والمصابيح، والرايات آما يقتضي خفر السواحل األمريكية

) USCG (وآما تم التصديق عليه من ِقبل السلطة الحكومية المختصة.  

  . بشكل متكرر لضمان ثباتها والتفتيش عليهايجب فحص األنابيب المغمورة) 3(

  .إزالة آافة خطاطيف التثبيت وملحقاتها عند رفع األنابيب المغمورةيجب ) 4(

b .يجب  .يطلق اسم خط أنابيب عائم على أي خط أنابيب غير مثبت بقاع القناة
  .تمييز خطوط األنابيب العائمة، ومن بينها خراطيم الصرف المطاطية، بوضوح

c . القناة آما لن يسمح لن ُيسَمح بتأرجح خطوط األنابيب بين سطح المياه وقاع
  .بامتدادها بصورة نصف مغمورة
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19.D.04 يجب تصميم الكراآات بحيث ال يؤدي أي خلل أو تمزق بمكونات مضخة 
ويجب أن تتوفر بيانات أو  .التجريف، بما في ذلك أنبوب التجريف، إلى غرق الكراآة
  .خطط تدعم هذه الخاصية للممثل الحكومي عند الطلب

  
19.D.05م عملية تحريك وصرف الكراآات، وصنادل الدعم، وسفن  يجب أن تت

التموين المساعدة، وزوارق القطر، والمعدات والتجهيزات الثقيلة وتغيير مواقعها من ِقبل 
  .شخص مؤهل على أن يكون ذلك تحت اإلشراف المباشر للشخص المسؤول

  
19.D.06 وإنزال  يجب أن توفر الكراآات القادوسية وسيلة وعملية آمنتين لرفع
  . األفراد

  
19.D.07 يجب أن تحتوي أية آراآة بها مضخة تجريف تحت خط الماء على إنذار 

  .زيادة الماء داخل قاع الكراآة أو واجهة إيقاف
  

19.D.08 بوسيلتين إيجابيتين آحد أدنى عندما "الصناديق الحجرية" يجب تثبيت أغطية 
  .تعمل الصناديق تحت ضغط إيجابي

  
19.D.09صريف طمي األعماق مواقع ت.  

  
a  .ويتم توفير الماء البارد أثناء  .يجب توفير آمية آافية من مياه الشرب .مياه الشرب

 من هذا 2ويجب أن تتطابق أوعية الشرب المحمولة مع القسم  .فترات الجو الحار
  .المرجع

  
b  .يجب توفير مرافق المراحيض بجميع مواقع تصريف طمي  .مرافق المراحيض

  . من هذا المرجع2يجب أن تتوافق مرافق المراحيض مع متطلبات القسم  .األعماق
  
c  .يجب أن يحصل مراقب منطقة  .المتطلبات الطبية ومتطلبات اإلسعاف األولي

  التصريف على شهادة في اإلسعاف األولي واإلنعاش القلبي الرئوي 
)CPR.(  قطعة يتوافق مع26يجب توفير طقم إسعاف أولي من ANSI Z308.1 في 

  .يجب حماية طقم اإلسعاف األولي من العوامل البيئية .موقع العمل في آافة األوقات
  
d. أماآن اإليواء بموقع تصريف طمي األعماق.  
  
يجب توفير أماآن إيواء بموقع تصريف طمي األعماق، آما ينص على ذلك القسم )  1(

06J.01يجب أن  .المخاطر البيئية، آوسيلة لحماية األفراد من العوامل الجوية القاسية و
يكون مكان اإليواء بحجم يوفر مساحة آافية إليواء طاقم التصريف المحدد، ويستوعب 

أو التبريد، ومبردات المياه، وآافة المعدات والتجهيزات الالزمة /أجهزة التكييف و
، ويسمح )عند إمكان ذلك(لمراقبة درجة الحرارة ومستويات أول أآسيد الكربون 

  .للعمليةافة المعدات والتجهيزات الواقية الشخصية الالزمة بتخزين آ
  
يجب أن يتم تثبيت آافة أماآن اإليواء الخاصة بموقع تصريف طمي األعماق آما  ) 2(

  . من هذا المرجع4، بالقسم A.03.04تنص على ذلك الفقرة 
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عماق يجب توفير اإلضاءة بكافة أماآن اإليواء الخاصة بمواقع تصريف طمي األ)  3(
  . من هذا المرجع7، بالقسم A.01.07آما تنص على ذلك الفقرة 

 
يجب أن تكون آافة األنظمة الكهربائية مطابقة الشتراطات القانون الوطني  ) 4(

يجب أن تكون آافة األسالك الكهربائية المرنة من النوع الذي يتحمل العمل  .للكهرباء
 األسالك البالية، أو المرقعة، أو المشبعة يجب إخراج آافة .الشاق أو من األنواع األقوى

يجب أن ُتَجَهز آافة القوابس بأجهزة قطع . بالبترول أو المتهرئة من الخدمة واستبدالها
يجب أن تتميز آافة مكونات وأجهزة  ).GFCI(الدائرة عند حدوث عطل أرضي 

  .األنظمة الكهربائية بصحة القطبية، والتواصل والمقاومة األرضيين
  
 عند وجود التدفئة باالشتعال، يجب أن تتوافق هذه التدفئة مع متطلبات الفقرة  )5(

09.D من هذا المرجع9، بالقسم .  
  
 يجب أن ُتَجَهز آافة أماآن اإليواء بمواقع تصريف طمي األعماق بمطفأة حريق  )6(

  .B:C 40ذات معايرة
  

19.Eالقوارب المسطحة والصنادل   

19.E.01الرآوب على ظهر القوارب المسطحة أو  غير مسموح ألي شخص ب
ينبغي أن ُتَجهز  .الصنادل ذات الحمولة عندما تكون مقطورة من قبل وحدة عائمة أخرى

القوارب المسطحة التي تقوم بإفراغ حمولتها في مياه المحيطات المفتوحة بأجهزة فتح 
  .تعمل عن بعد لمنع انتقال األفراد بين المراآب

19.E.02لمقاول بوضع تحليل للمخاطر الخاصة بنقل األفراد بين  يجب أن يقوم ا
مراآب الجر والقارب المسطح أثناء العمل في مياه المحيطات المفتوحة قبل وبعد انتهاء 

  .عمليات التفريغ

19.E.03 يجب أن يحدد المقاول العوامل الجوية وأحوال البحر المعاآسة العامة 
حظر خاللها قطر القوارب المسطحة وصنادل التي ُي) آالتيارات(والخاصة بموقع العمل 

  .الشحن

19.E.04 يجب أن يكون لكافة الصنادل والقوارب المسطحة معدالت حمل آمنة يتم 
  .تحديدها سنوًيا من ِقبل المكتب األمريكي للشحن

19.E.05 ،يجب التحقق من آفاية منافذ التفريغ بالنسبة لمراآب الجر، والصنادل 
مود أمام أآثر الحموالت وأعتى حاالت البحر التي يمكن التنبؤ والقوارب المسطحة للص

  .بها بشكل معقول

19.E.06 يجب أن يتم استخدام الوسائل الشخصية للحماية من السقوط على آافة 
القوارب المسطحة والصنادل المفتوحة لوقاية األفراد الذين ينتقلون بين مؤخرة المرآب 

ادوس أو السقوط من جانب المرآب إلى الهياآل ومقدمته من مخاطر السقوط داخل الق
  . قدم أو أآثر6الواقعة إلى األسفل بمقدار ) الرصيف، المراآب(
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19.Fأهوسة المالحة والمرور عبر األهوسة   

19.F.01 ،يجب أن يتم حظر التدخين، واستخدام معدات وتجهيزات اللهب المكشوف 
 قدًما من المراآب 50س في نطاق أو غيرها من مصادر اإلشعال داخل إنشاءات الهوي

التي تحتوي على مواد قابلة لالشتعال أو مواد خطرة أثناء مرور المراآب داخل 
  .الهويس

19.F.02 يجب أال يتم تمرير المراآب الترويحية التجارية والترفيهية داخل غرفة 
  .الهويس مع مراآب أخرى تحتوي على حمولة خطرة، أو قابلة لالشتعال أو غير آمنة

a . يجب أال ُيسمح بالمرور المتزامن عبر الهويس لمرآبين أو لمرآبي جر يحمالن
حموالت خطرة تحتوي على أبخرة قابلة لالشتعال، أو يجب أال ُيسمح بالمرور 

المتزامن عبر الهويس لمرآب آخر أو مرآب جر يحمل حموالت غير خطرة مع 
جود ازدحام في النهر مرآب أو مرآب جر يحمل حموالت خطرة وذلك عند عدم و

  .عند مشارف الهويس

b . عند ازدحام المجاري النهرية المؤدية إلى الهويس، يجب أن ُيسمح بالمرور
المتزامن عبر الهويس للمراآب أو مراآب الجر سالفة الذآر، مع استثناء المراآب 

  :الترفيهية، بشرط

يخرج قبل تأمين أول مرآب أو مرآب جر يدخل وآخر مرآب أو مرآب جر ) 1(
  دخول أو خروج المراآب األخرى؛

  عدم التسرب من أي مرآب أو مرآب جر يحمل حمولة خطرة؛ و) 2(

  .موافقة جميع الربابنة المشارآون على االستخدام المشترك لغرفة الهويس) 3(

يتم تمرير المراآب التي تحمل حمولة قابلة لالشتعال أو شديدة الخطورة بمعزل عن س
دستور القوانين من  49 باب ،171م وصف المواد الخطرة في الجزء ت .بقية المراآب
؛ آما تم تعريف المواد القابلة لالشتعال بالقانون الوطني للحرائق الصادر عن الفدرالية

  ).NFPA(التحاد الوطني للوقاية من الحرائق ا
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  20لقسم ا

   مكيفة الضغطجهزةالمعدات واأل 20

20.Aام ع  

20.A.01 عام- واالختبارشعمليات التفتي .  

a .ر أدائها قبل دخولها اختبا مكيفة الضغط وجهزة المعدات واألالتفتيش على يجب
  .عديل التي تخضع لهاتالخدمة وبعد عمليات اإلصالح وال

b .على المؤقتة أو المحمولة  مكيفة الضغط جهزة المعدات واألالتفتيش على يجب
 المعدات الدائمة بشكل سنوي تيش علىالتففترات بينية ال تزيد عن ستة أشهر ويتم 

ذلك ما لم تقتضي قوانين الوالية أو القوانين المحلية إجراء التفتيش على األقل، و
  .على فترات أقصر

c .ما مطابًقا ل قبل دخولها الخدمة يةوعية الضغطاأل أن يكون التفتيش على يجب
ألمريكية للمهندسين لجمعية ا التابع ل"األوعية الضغطيةو  المراجلقانون" هقتضيي

 أثناء يةوعية الضغطاأل التفتيش على يجب أن يكون، و)ASME(الميكانيكيين 
لمجلس الوطني التابع ل" المجلس الوطنيب التفتيش قانون" هقتضييما مطابًقا ل الخدمة

  .لمفتشي المراجل واألوعية الضغطية

d .قانونقتضي ي  حسبماين مؤهلأفراد بواسطةيتم إجراء الفحوص واالختبارات س 
لمجلس الوطني لمفتشي ا أو )(ASMEلجمعية األمريكية للمهندسين الميكانيكيين ا

  .المراجل واألوعية الضغطية

20.A.02 االختبار الهيدروستاتيكي.  

a . في  غير المشتعلة يةألوعية الضغطل الهيدروستاتيكي ختبارالقيام بااليجب
  :ة أو القوانين المحلية غير ذلكاألحوال التالية ما لم تقتضي قوانين الوالي

  حال آون األوعية مثبتة؛ (1)

   مؤقًتا؛جها من الخدمةإخراعند استخدام األوعية بعد  (2)

  ؛ القيام بأي إصالحات أو تعديالتعقب (3)

  ؛ل ثالث سنواتآ (4)

   بجسم الوعاء، أو أو تدهور ظهور صدأعند (5)

  .قيام باختباره الالتفتيشي حالة الوعاء أثناء عندما تقتض (6)
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b .المتطلبا األوعية غير المشتعلة التالية من هذتستثنى :  

 15( آيلو باسكال 100األوعية المصممة آي تحتمل ضغط بحد أقصى ال يتعدى  (1)
  ،)رطل للبوصة المربعة

أو أقل وضغط بحد )  مكعبقدم ٥ (3 م0.14األوعية ذات الحجم الداخلي البالغ  (2)
  ) رطل للبوصة المربعة100(ل  آيلو باسكا700أقصى 

 آيلو باسكال 700 الضغط التي تحتوي على مياه تحت ضغط ال يتعدى صهاريج (3)
 درجة 200 (مئوية درجة 93ودرجة حرارة ال تتعدى )  رطل للبوصة المربعة100(
  ).هرنهايتف

والمزودة بخط دائم للشحن بالهواء  الضغط التي تحتوي على مياه صهاريج (4)
ودرجة )  رطل للبوصة المربعة15( آيلو باسكال 100غط ال يتعدى ضوتتعرض ل

  ).هرنهايت درجة ف200 (مئوية درجة 93حرارة ال تتعدى 

  .9انظر القسم >   الحريقطفايات (5)

مثل خزانات الضغط  �  والتفتيشلفحصلأبواب المزودة ببالنسبة لألوعية  (6)
التي  للصهاريجارات الهيدروستاتيكية االختبإجراء ، يتم )الُمَنِظم(المملوءة بالزيت 

التفتيش على ب، ويتم القيام  التي بدا عليها التدهوروأ أو التعديالت خضعت لإلصالحات
 الآتشاف وجود تدهور الحالة الخارجية آل عامين والحالة الداخلية آل أربعة أعوام

  .باألوعية

20.A.03 يتم يجب أن  :تهاعلمراجعند طلب  واالختبار التفتيش سجالت يجب إعداد
  .الوعاء قبل تشغيل الجهازب الخاصة التحكم مفاتيحوضع شهادة بجوار 

20.A.04 اختبارات سالمة البنية أو التسرب باستخدام الغازات إجراءحظر ي 
 الصهاريج الكبيرة التي تستخدم  اختبارعدا عند  على سبيل المثال،الهواءآ ،المضغوطة
 معهد البترول قاييس مبالتوافق مع (POL) تشحيمالنفط والزيوت ومواد ال لتخزين

  .(API)األمريكي 

20.A.05  مفاتيح عند "ال تستخدمها �خارج الخدمة "وضع الفتة مكتوب عليها يجب 
التحكم الخاصة بأي من المعدات أو األجهزة مكيفة الضغط ويحظر استخدامها حتى يتم 

  . غير اآلمنالوضع تصحيح

20.A.06 فراد األ بواسطة المعدات واألجهزة مكيفة الضغط  تشغيل وصيانةيجب
  . دون غيرهمالمؤهلين والمتخصصين

20.A.07الضغط ة يجب أال يتعدى ضغط التشغيل الطبيعي للمعدات واألجهزة مكيف 
  .ضغط التصميم
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20.A.08 األمان إال في حالة وسائل أو أجهزة أو تعطيل أي من فصل يتم اليجب أ 
ات ضبط فورية، وال يتم ذلك إال بعد التخلص من الضغط القيام بإصالحات أو عملي

  .ئيةكهرباقدرة الوفصل ال

20.A.09 جهزة التي لمعدات واألا آمنة قبل إصالح واضبط تفريغ إجراءات اتباع يجب
  . تحت الضغطتعمل

20.A.10  يجب أن تكون آليات التفريغ من صمامات أمان وصمامات التصريف
  .ال تمثل خطورة على األفراد  بحيثوصمامات التنفيس موجهة

20.A.11 على الرئيسية   الصمامات وأدوات التحكميجب أن يكون وضع أو تجهيز
  . يجب أن تتوفر وسيلة آمنة للوصول إليهاوأبالتشغيل من المستوى األرضي شكل يسمح 

20.A.12 األجهزة مكيفة الضغطآافة المعدات و مع توفير مقياس ضغط يجب.  

20.A.13 بكافة المعدات ضغط ال صمامات األمان وصمامات تصريفر  توفييجب
  .األجهزة مكيفة الضغطو

a .على درجة ال تزيد عن الخاص باألمان الضغطتصريفوصى بضبط صمام ي  
يجب أال يزيد ضبط صمام تصريف الضغط : العملعلى من مستوى ضغط أ% 10

ها للوحدة الخاص باألمان بأي حال من األحوال عن أقصى درجة ضغط مسموح ب
  .المستقبلة أو للجهاز

b .وصمام الضغط  أو جهاز توليد يوعاء الضغطالال يوضع صمام بين يجب أ
يف والهواء صرتال األمان أو يبين صمام وأيف الضغط صراألمان أو صمام ت

  .الجوي

c .صمامات األمور المتعلقة بضبط وإعدادات  ميكانيكي مدرب يتولىجب أن ي
  . الصمامات بعد ضبطهايجب أن ُيحكم غلق:األمانتصريف الضغط الخاصة ب

d . عندما تسجل قراءة مقياس الضغط مقدار أآبر من الحد األقصى المسموح به
يجب على الفور  للعمل دون أن يعمل صمام األمان أو صمام تصريف الضغط،

ي حالة التحقق من خالل الفحص من أن الصمام ال ف : مقياس الضغط التفتيش على
يف صر القيام بضبط أو استبدال صمام تلحينتم استبعاد الجهاز من الخدمة يعمل، ي

  .الضغط أو صمام األمان

20.A.14قدرةنظام أنابيب ال  قانون يجب أن يستوفي نظام األنابيب متطلبات ،ANSI 
B31.1.  

20.A.15  مكيفة الضغط المعرضة لاللتفاف أو  تم تزويد المعدات اليدويةييجب أن
  . عاملي االستجابةها بإمكانية غلق أوتوماتيكي أو نظام تحكمتحريرالدوران عند 
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20.A.16 رباط أمانعن طريق السريع الترآيب يتم تأمين وصالت .  

a .تكون أربطة األمان من زوج من مشابك الخراطيم المعدنية التي تتصل عن ت
 أطرافيتم توصيل مشابك الخراطيم المعدنية بيجب أن  :طريق رباط مرن

  . السريعالترآيبخراطيم المنفصلة عن وصالت ال

b .ال و : آبالت قوية أو سالسل أو أسالكعبارة عن األربطة المرنة يجب أن تكون
  . السريع آأربطة أمانالترآيب استخدام األسالك أو الدبابيس من خالل وصلة قبليُُ

20.A.17 وأذرع تم تجهيز جميع األسطوانات مكيفة الضغط وأذرع التشغيلجب أن يي 
أو صمامات قابضة  مَُُرِحلةمعدات دعم األحمال بصمامات فحص غيرها من االمتداد أو 

يتم يجب أن و . الضغطجهازلمنع التحرك في حالة تعطل أو آليات قفل ميكانيكي إيجابية 
  . الصانعساييق أجهزة الضغط بأجزاء جديدة على مستوى مأجزاءاستبدال 

20.Bضغوطالم  أنظمة الهواء  والغاز  

20.B.01 المعايير  

a . وعية باأل القانون الخاصبالتوافق مع  مستقبالت الهواء صنعيتم يجب أن
التابع للجمعية األمريكية للمهندسين الميكانيكيين   غير المشتعلةيةالضغط

)ASME(.  

b .واختبارها ،يجب أن يتم صنع آافة صمامات األمان المستخدمة، وترآيبها 
التابع   غير المشتعلةيةوعية الضغطباأل القانون الخاص وصيانتها بالتوافق مع

  .)ASME( للجمعية األمريكية للمهندسين الميكانيكيين

20.B.02مايتها وحوصول إلى األوعية ال.  

a .على  متصلة بها والمعدات ال)الكمبريسور( الهواء  أجهزة ضغطيجب أن توضع
 التشغيل والصيانة غراضألأجزاء المعدات وضع يسمح بالوصول اآلمن إلى آافة 

  .واإلصالح

b . مع  اإلشارة والتحكم وسائل األمان آالصمامات وأدوات صنعيتم يجب أن
تسمح بتعطيلها عن العمل بواسطة أي مؤثر ال ترآيبها وجعلها على وضعية 

  .خارجي بما في ذلك العوامل الجوية

20.B.03 لمواسير  الضغط الذي تتحمله خراطيم الهواء وامقدار تحديد يجب
م  الصانع ويجب أال يتمن ِقبل والمكونات األخرى )الفالتر(المرشحات والصمامات و

  . من الخدمةالمعيبةم يطااستبعاد الخريجب  .مقدارخطى هذا الت

20.B.04 الخراطيم أعلى الساللم والدرجات والسقاالت أو الممرات تمديدال يتم يجب أ 
  . خطر التعثرلتجنبحتى 
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20.B.05 المضغوط المستخدم في أعمال التنظيفالهواء .  

a .استخدام الهواء المضغوط في إزالة األتربة عن األيدي والوجه أو ُيحظر 
  .المالبس

b .إال في حالة  األخرىالتنظيفأغراض ستخدم الهواء المضغوط في  ُياليجب أ 
الوسائل مراعاة مع ) طل للبوصة المربعة ر30 (يلو باسكال آ200  إلىخفضه
 .استخدام التجهيزات والمعدات الواقية الشخصيةالرقائق ومن تطاير حماية لة للالفعا
 رطل للبوصة 30( آيلو باسكال 200 بالـ خاصالمتطلب ال ا هذينطبقال و

 الناتجة عن الدلفنةالقشور تنظيف عند التعامل مع األشكال الخرسانية و) المربعة
  . األخرى التنظيف المشابهةأغراضو

20.B.06 جميع خطوط يجب أن تزود، آالحفارات المجنزرةألدوات والمعدات  افي 
خط  أمان عند وسيلةب)  بوصة0.5( سم 1.3النقل الهوائية التي يزيد قطرها الداخلي عن 

  . الخرطومتلف أو الخط الفرعي لتقليل الضغط في حالة اإلمداد

20.B.07ماتنِظ الُم  

a . غ في جميع أجهزة ضغط الهواءة التفريداترآيب منظم سرعة مستقل عن أيجب 
 المتزامنة حرآاتي أو المائالحث الكهربب باستثناء األجهزة التي تعمل )الكمبريسور(

  .بائًياآهر

b . يجب أو توربين، كرح يدار بم)الكمبريسور(ء ضغط الهواجهاز إذا آان 
  . التفريغأداة عند تشغيل التسريعترآيب أداة تحكم ثانوية للمنظم لمنع 

20.B.08 ا عن أداء  أتوماتيكًي)الكمبريسور (توقف جميع أجهزة ضغط الهواءيجب أن ت
 لضغط العمل عند قبل أن يتعدى ضغط التفريغ الحد األقصى المسموح به وظيفتها

  .الجهازأضعف أجزاء 

a .التشغيل وسيلة يجب تصميم، بالكهرباءة األتوماتيكية تدار ليإذا آانت تلك اآل 
 يتسبب في لتتحول إلى وضعي ائاالتصال الكهرببنصهر ت أو نغلقت بحيث ال وبنائها

  .استمرار جهاز الضغط في عمله

b .آبديلإنذاريمكن استخدام مجرى هواء جانبي و .  

20.B.09اتخاذ التدابير الالزمة إلبعاد المواد القابلة لالشتعال والغازات السامة جب ي 
 من الدخول في عوادمبخار أو الالن أجهزة الضغط ولمنع الماء وعواألبخرة والغبار 
  . أو لتجنب ضخ الجهاز لهذه الموادمنافذ جهاز الضغط

20.B.10 ضغط ال الهواء إلى جهاز أنبوب دخول يتم ترآيب أي صمامات في يجب أال
  . الهواء الجوي المتصاصمدخلب المزود

20.B.11 يجب أن يكون حجم مجموعة مواسير تفريغ الهواء من جهاز الضغط إلى 
  .جهاز ضغط الهواءبتقبل الهواء على األقل في مثل حجم فتحة التفريغ مس
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20.B.12 المعدات من  وحدة ترآيب صمام حابس بين مستقبل الهواء وآليجب 
 ترآيب صمام حابس عند آل مخرج مع المشغل  في متناولنقطةعند  ة الثابتالمستفيدة

  .هبيمكن ترآيب خرطوم هواء 

20.B.13يجب ترآيبم حابس بين جهاز الضغط والمستقبل،  في حالة ترآيب صما 
  . بين جهاز ضغط الهواء والصمام الحابسنابضيةصمامات أمان 

a .أنابيبيجب أن تكون سعة صمامات األمان آافية لتحديد الضغط الموجود ب 
  .المواسيرب العمل الخاصضغط من  أعلى %10تفريغ الهواء عند نسبة 

b .الصمامات البوابية من  آنوع من التفضيلسة أن تكون الصمامات الحابيجب: 
 يتم ترآيبه بحيث يكون الضغط أسفل يجب أني حالة استخدام صمام آروي، ف

  .التكاثف منعالقاعدة وبحيث ال ي

20.B.14 توسيعها عند القيام ب أنظمة الغاز والهواء المضغوط في يجب اتخاذ التدابير
  . المضادةتوالذبذبالنبضات  لمع االستعدادأو تضييقها 

20.B.15الوسائل التي تساعد غيرها من  بالمحابس أو نابيب يجب تزويد شبكات األ
  .على إزالة السوائل من الخطوط

20.B.16الجيوب الزيتية المحتملة تفريغ الهواء إلزالة أنابيبترآيب أن يتم  جب ي.  

20.B.17ومواضعها ترآيب مستقبالت الهواء .  

a . ول إلى المصارف وصت الهواء بحيث يمكن اليتم ترآيب مستقباليجب أن
  .وفتحات اليد وفتحات الدخول

b . بتفتيش يمكن القيام لحيز خلوص آاٍفمع ترك يجب دعم جميع المستقبالت 
  .خارجي آامل ولتفادي تآآل األسطح الخارجية

c .صعب يال يوضع في مكان أ سطح األرض وتحتهواء الدفن مستقبل  ُياليجب أ
  .الوصول إليه

d .التفريغ أقصر ما يمكن أنبوبكون ي  بحيث المستقبليجب وضع.  

e . الزيوت لتسهيل تكثف الرطوبة وأبخرة بارديجب وضع المستقبل في مكان.  

20.B.18بكل مستقبل هواء وذلكعند أخفض نقطةف يصرت يجب ترآيب صمام ال  
  .وماءمن زيت تراآم ي للتخلص مما

20.B.19فيصرت الصمامات إلى جانبية  يمكن ترآيب محابس أتوماتيك.  

20.B.20  يجب القيام آما ف الخاص بمستقبل الهواء يصرتيتم فتح صمام اليجب أن
 لمنع تراآم السوائل الزائدة في  بشكل آاٍف على الدوامبصرف محتويات المستقبل

  .لستقِبالُم
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20.B.21 صمام  األدوات حتى يتم غلق ال أو إصالحال يتم القيام بأعمال تغييريجب أ
  . للمعداتذي يقوم بإمداد الءالحابس في خط الهوا

20.B.22 يمكن استخدام الماء بالصابون أو أي محلول مناسب غير سام وغير قابل 
  .جهازلالشتعال لتنظيف ال

20.B.23  يتم تصميم الخراطيم ووصالت الخراطيم المستخدمة في توصيل يجب أن
 تتعرض انذل والضغط اليناسب الخدمةبشكل  المستفيدة بهالهواء المضغوط إلى المعدات 

  .امله

20.Cواألنظمة مراجل ال  

20.C.01  التابع للجمعية  واألوعية الضغطيةقانون المراجل موادتطبيق يجب 
والتفتيش  وتشغيل وصيانة بناءفي عمليات  )ASME( األمريكية للمهندسين الميكانيكيين

  . واألوعية الضغطيةية البخارالمراجل على

20.C.02 التفتيش.  

a. األمان التي تؤثر على تشغيل وسائلأن جميع من لتأآد ل يجب إجراء التفتيش 
 أن تعزل عن مصدر  فيهع ال يمكنض قد تم ترآيبها في مويقاد اإل ومعداتاتتجهيز

  .اتصمامأحد الالحرارة عن طريق غلق 

b . أو آبيرةهيكلية صالحات إل خضعت التي المراجل التفتيش علىيجب إعادة 
،  شهًرا12 وهي ها على الشهادةفي التي حصلت  الفترةالتي تم تغيير موقعها خالل

  .شهادة جديدة قبل رجوعها إلى الخدمة من جديدآما يجب تعليق 

20.C.03 للخدمة أو عند عودتها للخدمة بعد إجراء إصالحات مرجل عند دخول أي 
 مراجل بشكل مستمرر مشغل  توافيجب األمان الخاصة بها، وسائللدوائر التحكم أو 

حتى تؤدي أدوات التحكم العديد من دورات العمل وحتى تدخل المعدات الخدمة بشكل 
  .آامل

20.C.04ذات نوعية عدا ال مراجل الافة بكسدادات القابلة لالنصهار يجب توفير ال
  .المائياألنبوب 

a .التفتيش عند سدادات القابلة لالنصهارجب استبدال الي.  

b .يجب، التفتيشات نوب بين  القابلة لالنصهارالسداداتي األمر تجديد  يستدععندما 
ويذآر الخاصة بالسدادات المستبعدة والجديدة  الحاالت تناولإعداد تقرير مكتوب ي

 التفتيش علىقدم ذلك التقرير للمسؤول عن ُيعلى أن  الحراري ها ورقمموديلها
  .مرجلال

20.C.05 بس قياس اعمدة مياه وأنبوب بيان زجاجي ومح بأمراجل تزويد آافة اليجب
  . معمل اختبار معترف به على المستوى الوطنيتم اعتمادها من ِقبلالمستوى 

a . ابيب البيان الزجاجية وأعمدة المياهن أحمايةيجب.  
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b . في الوصالت المؤدية إلى أعمدة المياه، يجب أن محابس اإلغالقعند استخدام 
  . المعتمدةالسد وأتكون من نوعية اإلغالق 

20.C.06 المعتمدة من ف البخار يصرأو صمامات تمحابس ب مراجل الآافة تزويد يجب
ف يصرت ويجب إعداد خط ؛ على المستوى الوطنيترف بها معامل االختبار المعِقبل

  .البخار بحيث يالحظ عامل التشغيل أي حالة تسرب قد تحدث

20.D سطوانات الغاز المضغوطأ  

20.D.01متطلبات  لابصري وفًقفحص لسطوانات الغاز المضغوط أ ن تخضعأ جب ي
49 CFR Parts 171-179 وCGA Pamphlets C-6 and C-8.  

20.D.02  يكتب أن ولوًنا معيًنا سطوانات المملوآة للحكومة جميع األيجب أن تحمل
 Mil-Std سطوانات الغاز المضغوطأ ألوان كودل اعليها اسم الغاز الموجود بداخلها وفًق

101B.  

20.D.03التخزين .  

a .سطوانات في مواقع جيدة التهوية تحزين األيجب.  

b .؛ةنفصل مةسطوانات التي تحتوي على نفس الغاز في مجموع تخزين األيجب 
 .سطوانات الفارغة أنها فارغة وتخزن بنفس الطريقةكتب على األُيآما يجب أن 

c .القابلة لالشتعال أو السوائل  فصلها عن المواد يجبسطوانات، ن األعند تخزي
مثل الخشب والورق ومواد التعبئة (القابلة لالحتراق والمواد سريعة االشتعال 

أو عن طريق حاجز )  قدم40 (تر م12بمسافة ال تقل عن )  والشحومزيوتوال
  . ال تقل عن ساعةمدتهمقاوم للنار 

d.المؤآسدة عن سطوانات التي تحتوي على األآسجين أو الغازات  فصل األجب ي
 20 (تر م6 التي تحتوي على غازات وقود بمسافة ال تقل عن  المخزنةسطواناتاأل
 . ال تقل عن ساعةمدتهأو عن طريق حاجز مقاوم للنار ) قدم

e .عالمة بارزة على المناطق التي تحتوي على مخزون من الغازات وضع جبي 
   .الخطيرة

20.D.04تم فيها تخزين أو استخدام أو التعامل حظر التدخين في األماآن التي يجب  ي
  .سطواناتأمع 

20.D.05 سطوانات من التلف المادي والتيار الكهربائي واالرتفاع أو  حماية األجبي
سطوانات عن  تزيد درجة حرارة األاليجب أو :االنخفاض الشديد في درجات الحرارة

54º 130 (مئوية درجةºهرنهايت درجة ف.(  

20.D.06أو (سطوانات التي تحتوي على األوآسجين واألسيتيلين ألحظر نقل اجب  ي
  .ةمحصورإلى األماآن ال) أي من غازات الوقود
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20.D.07وآبسوالت الصماماتةسطوان صمامات األ .  

a .تخزين أو عند نقلها أو ال ما تكون في وضع عندةسطوان غلق صمامات األيجب
  .استخدامها أو عندما تكون فارغة

b .عند تخزين في مواضعها  والت صمام األسطوانةيجب أن تكون آبس
  .عند غياب الُمَنِظمسطوانات أو عند نقلها أو األ

20.D.08حوامل  عن طريقسطوانات الغاز المضغوط المستخدمة أ آافة ثبيت تجب ي
  . ثابتة أو محمولة أو ناقالت يدويةمتينة

20.D.09رافعة أو  ستخدامبا تي ُتنقلسطوانات الغاز المضغوط الأ نقل جب أن يتم ي
 أو شبكات أو أحواض القادوس المسطحة داخل حماالت معلقة مرفاع أو أداة رفع أخرى،

  .ات أو السالسل أو المغنطيسالقات تنقل بشكل مباشر عن طريق المعيجب أالو

20.D.10 األوقاتافة في آعمودي أسطوانات الغاز المضغوط في وضع تيثب تيجب ، 
ال توضع في أ  يجبثنى من ذلك أسطوانات األسيتيلين حيثيستو (باستثناء عند رفعها
 التخزين األفقية المعتمدة لنقل األسطوانات وضاعيسمح باللجوء ألو :)اوضع أفقي إطالًق

  .باستثناء أسطوانات األسيتيلين

20.D.11  في وضعية تشغيل عندما أو العجلة الخاصة بهالصمام مفتاح يكون يجب أن 
  .ةيتم استخدام األسطوان

a .ببطء فتح الصمامات جبي.  

b .السريع الخاصة بأسطوانات غاز الوقود غالق  يتم فتح صمامات اإلاليجب أ
  . لفة1/2-1  منألآثر

20.D.12وهو ا صممت من أجلهفي األغراض التي استخدام األسطوانات فقط جب ي 
  . الغازات المضغوطةأنواع محددة مناحتواء 

20.D.13  األسطواناتتعبئة بإعادة وحدهملمؤهلون يقوم األفراد ايجب أن .  

20.D.14ف أو تلف اضعإ األسطوانات بطريقة ال تتسبب في مناولة جب أن يتم ي
  .األسطوانة أو الصمام

20.D.15ويتم آسر  مفتوح نقل األسطوانات التي بها تسرب إلى موقع معزولجب ي ،
  .ء ببطتسربالصمام ويسمح للغاز بال

a.  بمبعد عن ذلكوجميع مصادر االشتعالد جعل آافة األفرايجب .  

b .ةمعطوب" وضع الفتة على تلك األسطوانة مكتوب عليها يجب"  

20.D.16 في نفس مختلفةغازات األسطوانات التي تحتوي على  تفريغ يتمال يجب أ 
  .قربة من بعضها البعضالوقت على م
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20.D.17زات سامة فقط  يجب أن تتم عملية تفريغ األسطوانات التي تحتوي على غا
  . المؤهلللفرد ة المباشراإلدارةتحت 

20.D.18والشحومزيوتتها عن الملحقا يجب إبعاد أسطوانات األآسجين و .  

a .والمنظمات والخرطوم  القارنة والوصالتها إبعاد األسطوانات وصماماتيجب 
ها بأيدي أو تتم مناولتال آما يجب أ أو المواد الشحمية الزيوت عن والترآيبات
  .زيوتقفازات بها 

b .شحم أو تي بها أو المالبس الالزيتيةال يتم توجيه األآسجين نحو األسطح يجب أ 
  .الحاوياتالخزانات أو غيرها من  أو الوقودخالل زيوت 

20.D.19مشتملة مات ضغط غاز الوقود واألآسجين نِظ سالمة ُمعلى حفاظ يجب ال
  .  وذلك أثناء استخدامهاعلى أدوات القياس بها
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  21لقسم ا

   السقوطضدالدخول اآلمن والوقاية . 21
21.A عام  

21.A.01  مناطق العمللكافة توفير الدخول اآلمن يجب .  

a. رأسي قطع عند وجود أفراد أو رافعة أو معبر منحدر ،سلم وأ ،توفير درج يجب 
  .أو أآثر في طريق الدخول)  بوصة19(سم 48  يبلغأو أفقي 

b. ألعمال  في ا من المعدنصنوعة الدخول الموسائلم استخدا يجب أال يتم
  .ائيةاتصالها بموصالت آهربوجود احتمال  أو في حالة ائيةالكهرب

c .ترك هذه الوسيلة يجب  وسيلة دخول واحدة بين مستوياته، لإلنشاءندما يكون ع
 ي حالة القيام باألعمالف :للعمال والموظفينالحر   للسماح بالمرور من العقباتخالية

  . أخرىوسيلة دخولتوفير يتم يجب أن المرور الحر، تحد من في منطقة 

d . أن تكون يجب  دخول أو أآثر بين مستوياته، ي وسيلتاإلنشاء على يحتويعندما
للعمال لمرور الحر بشكل دائم لتوفر اعلى األقل متاحة  منهما هناك وسيلة واحدة

  .لموظفينوا

21.A.02  والخاص المختصة  السلطة تعتمدهالذي ، مخاطرالتحليل يجب أن يصف
  : النقاط التالية، استخدام وسائل الدخولا يتم فيهالتي عمليةبال

a .وتها وصيانتهاوبني تصميم وسائل الدخول ،  

b . الخاصة بتوفير االحتياطية  اإلجراءات ومن بينها ، والفكالترآيبإجراءات
عند القيام بهذه العمليات على ،  أو الفك عمليات الترآيب السقوط أثناءضدالوقاية 

 أو )أقدام 6( متًرا 1.8 من ارتفاعات تصل إلى ُتَعرض العمال للسقوطارتفاعات 
  .أآثر

21.A.03  بحيث تستطيع تحمل العمليةهذه ل المخصصةتصميم وسائل الدخول يجب 
  .دون إخفاق على األقل للحمل المستهدف أضعاف الحد األقصى ةأربع

21.A.04 للحمل المستهدفأآثر من الحد األقصىب تحميل وسائل الدخول  يتميجب أال  
عند تحميل و :المقدرة التي ُصنعت من أجلهاأآثر من السعة بأجله أو من  صممت الذي

  عن دبنسبة تزيتنحرف يجب أال هذه الوسائل، فإن األسطح المعدنية واأللواح الخشبية 
  .من طول السطح الممتد1/60

21.A.05  من ذي ُبنيت الغرض البناء على الدخول ى عرض منافذمدتحديد يجب 
 :األفراد وحرآة لإلمداد بالموادآافيًا لتوفير ممرًا آمنًا هذا العرض  ويجب أن يكون ،أجله

  في جميع الحاالت ما عدا)وصةب18  (م س46 عن عرض منافذ الدخول يجب أال يقل
  D.03.21نظر ا > .حالة الساللم
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06.A.21  منشورة  الخشبية التي تحمل األحمال من ألواح خشبيةقوائماليجب أن تكون 
  ).٢بوصة/ قدم� رطل mCMPa) 1,500 3.1تتحمل ضغط بدرجة 

a .ذآر أحجام  مع استثناء حالة (اسمية جميع األبعاد ذات مقاسات يجب أن تكون
-PS 20 مقياس المنتج الحرمقاييس الخشب األمريكي اللين، وورد بما آ) تقريبية

 المكتب لمنشورة من قبلوا ،)NBS(صة بالمكتب الوطني للمقاييس الخا 70
 فإن ذآر أحجام تقريبية،عند : التابع لوزارة التجارة األمريكيةللمقاييسالوطني 

تفي هي التي  الموضحة فقط األحجام ذات المسويةغير أو األلواح الخشبية الخشنة 
  .بالحد األدنى من المتطلبات

b . وخالية ،مستقيمة األلياف المنشورة، إلى حد ما،  الخشبيةتكون األلواحيجب أن 
 ، والعقد غير السليمةالمتعارضة، واأللياف والتصدعات، والتجريح، ،من التشققات

 ة، أو أيوالتمدد الدالة على التعفن عالماتالو ،أو العقد المتجمعة في مجموعات
  .المادةمتانة  أخرى تقلل من حاالت

21.A.07  لتوزيع ين ة آافيمتان ذات مقاس وواألساسات الدعم وائمقتكون يجب أن
  . بشكل آمنالحمل

a . منع وممهد بحيث يثابت أساس على موضوعه  الدعم قوائمتكون يجب أن
  .اإلزاحة الجانبية

b . البراميل والصناديق والطوب مثل  ر الثابتة،استخدام األجسام غييجب أال يتم
  .م آدعائالخرسانية أو الكتل المتقلقل

21.A.08 متعامدة )األعمدةأو السيقان  و أالقوائمآ (يجب أن تكون القوائم الرأسية 
  .وتثبت بشكل آمن لمنع التمايل أو اإلزاحة

21.A.09  اختيار األلواح الخشبية والمصاطب الخاصة  وأ وإنشاءتصميم يجب أن يتم
قد  الذي المنتظمالحمل ألشخاص أو توزيع المقدر لعدد ال إما استناًدا إلى ،بوسائل الدخول

  :لجداول التاليةوفًقا ل تقييًداأآثر أي ما آان  �تتعرض له 
  

21.A.10 التغطية بألواح خشبية  

a . سقاالت خشبية آ التي سيتم استخدامها آافة ألواح األرضيات المؤقتةاختيار يجب
ون كت  ويجب أن.مستقلة معترف بها تفتيشوآالة التصنيف التي تضعها قواعد وفقا ل

  × سم5 المنشورة ذات األبعادأللواح الخشبية الصلبة ا ل مسموح بهامتداداتأقصى 
 9 × بوصة 2( سم 22.5 × سم  5أو) اسمي) ( بوصة10 ×  بوصة2( سم 25

  :آالتالي) تقديري ()بوصة
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) بوصة 9 ×  بوصة11/4( سم 22.5 ×  سم3 الذي أبعاده بالنسبة للوح الخشب،
وأقصى حمل مستهدف لها  سمك آامل ولها رضها عن ذلكاأللواح التي يزيد عأو 
  ).قدم.4 (ا متًر1.2  امتداد لهاأقصى، يجب أن يكون مربعالقدم لل رطًال 50هو 

b .استخدام األلواح الخشبية والمصاطب المصنعة بدًال من األلواح الخشبية يجوز 
وفًقا ت لوحداا المتدادات تلك الحد األقصى ويجب أن يكون .المنشورةالصلبة 

وفًقا للتقديرات  مستهدف حمل أقصىلى إ لتوصيات الشرآة المصنعة واستناًدا
  . 1-21  الجدولالمذآورة في

c.ويتماالرتخاء، أو التقلقل، أو اإلزاحة  لمنع األرضيات المؤقتة ألواح تتثبي  يجب 
 توفير آما يجب أو االنحراف الشديد، منع االرتداد تثبيت تلك األلواح لدعم أو
  A.04.21  نظرا>  .النحرافل نتيجة األلواح ترحيل الوسطى لمنع الروافد

d .بحيث تكون حوافها قريبة من بعضها األرضيات المؤقتة ألواح عوض يجب 
يمكن أن يسقط فراغات  ةأيبحيث ال توجد : دخول السطحآافة أجزاء البعض عبر 

  . أو الموادمعدات والتجهيزاتفراد أو الاألمنها 

e .دعائمه بمسافة مع يجب أن يتم تحضين آل لوح األلواح الخشبية، حضين تعند 
  ). بوصة12( سم 30ال تقل عن 

f . طحة، ا متسأرضية األلواح الخشبية بعضها البعض لتشكل أطراف تتاخمعندما
 ترتكزوأن  ،للقطبالمنتصف تكون عند خط يجب أن  التعاشقيةفإن الوصلة 

  .لةعلى حوامل منفصاخمة المتاألطراف 

21.A.11  األرضيات المؤقتة ألواح توازي الدخول حماية علوية  لمنافذتوافرتيجب أن 
وذلك عند القيام بأية أعمال فوقها أو عند تعرض األفراد )  بوصة2(سم  5  بسمكصلبة

  .ألخطار أجسام متساقطة

21.A.12  مزدوجة  المسامير ويجب أال يتم استخدامدق المسامير إلى نهايتها يجب
  .رج على األسطح أو الدرابزين السياجي أو درابزين الَدأسالر

21.A.13  بطريقة آمنةصيانتهاالدخول بشكل يومي ويجب تفتيش منافذ .  
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a . الثلوج والشحوم والطين ومن الجليد  خالية  الدخولدائًما الحفاظ على منافذيجب
 التعثر أو مخاطر وتتسبب في ،ق المرورو تعمعدات قد مواد أو ةوالمخلفات أو أي

  . غير آمنة بشكل أو بآخرالمنافذتجعل 

b . مادة صنفرة لضمان سالمة استخدام تكون منافذ الدخول منزلقة، يجب عندما
  .السير عليها

c . الموجودة في منافذ الدخول أو تمييزهاالنتوءاتأو  المعوقات  آافةإزالةيجب  
 حادة أو مدببة أو قد  إذا آانتالنتوءات وأ ويجب تغطية المعوقات: بشكل واضح

  .تتسبب في تهتكات أو آدمات أو تآآل، وذلك باستخدام مادة واقية

d . العطب  أو ، وملحقاتها، التي أصابها التلف الدخولمنافذاستخدام يجب أال يتم
  .استبدالها إصالحها أو إلى أن يتم

21.A.14 القديمة  المصطبةاإلبقاء على ، يجب التاليند نقل المصاطب إلى المستوى ع
الستقبال األلواح الخشبية الجديدة  الحوامل في موضعها بدون لمسها لحين وضع

  .للمصاطب

21.A.15 السقوطمنلحماية ا .  

a . درابزين بواسطةخطر السقوط والعمال المعرضين لحماية الموظفين يجب 
والوسائل ,  شبكات األمان,األرضيات المؤقتة,  اإلمساك مصاطب,جي قياسياسي

  :التالية الحاالت فيأو ما يماثلها وذلك , ية للوقاية من السقوطالشخص

يسقط أو مصاطب العمل التي من الممكن أن ) باستثناء الساللم( الدخول في منافذ (1)
  ,أآثرأو )  قدم6( متًرا 1.8 عات تبلغمن على ارتفاواإلداريون  منها فوقها العمال

  أو العملياتاآلالت المياه أو دة علىالموجو الدخول أو مصاطب العمل منافذفي (2) 
  ,الخطرة

ات تصل على ارتفاعأن يسقط منها العمال والموظفون  يمكن في الممرات التي (3)
  .أو أآثر)  قدم4(متًرا 1.2  إلى

b .الجوانب المكشوفةمن جميع يجب وقاية آافة الفتحات األرضية للدرج والسلم ، 
  بإحكام؛مثبتقياسي رابزين سياجي  وذلك عن طريق د,فتحة المدخلباستثناء 

تزويدها ببوابة لمنع أي شخص من ويجب أن تكون فتحات الدخول مجانبة أو 
  .24نظر القسم ا .الدخول في الفتحات

c.متًرا 1.2 يتراوح ارتفاعها بينتزويد المصاطب التي ، يجب  باستثناء السقاالت 
 االتجاهين أقل في آالا األفقي ، ويبلغ الحد األدنى لبعده) قدم6 إلى 4( متًرا 1.8و

آافة الجوانب على قياسي يتم ترآيبة بدرابزين ، ) بوصة45( سم 115من 
الوسائل الشخصية للحماية لمصطبة أو يقوم العمال باستخدام ل المفتوحة واألطراف

  .السقوطمن 
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21.A.16 لتدريبا  

a. دريب للتالموظفين المعرضين لخطر السقوط العمال و يجب أن يخضع آافة
 ، الدخوللمنافذ اآلمن االستخدام: تم تأهيله في مجاالت مختصشخص بواسطة 

  :ومن بينها ،المخاطر المرتبطة باستخدامهاو ،وأنظمة الحماية من السقوط

  ، منطقة العملداخلطبيعة مخاطر الدخول والسقوط  (1)

 نظمول و الدخمنافذ ك وصيانة واستخدام وفكترآيب وإلنشاءاإلجراءات السليمة  (2)
  ,الحماية من السقوط

  لدخول وأنظمة الحماية من السقوط،مستهدفة لمنافذ ا أقصى سعات ِحملية (3)

  ,المطابقة المذآورة في هذا القسمجميع المتطلبات  (4)

 أعمال السقفالقيود المفروضة على استخدام التجهيزات الميكانيكية أثناء أداء  (5)
راءات السليمة للتعامل مع التجهيزات والمواد  االنحدار، اإلجمنخفضةعلى األسقف 

  .وتخزينها، وإنشاء الحماية العلوية

b.  فهم تلك مجدًدا حسب الضرورة للحفاظ على   والعماللموظفيناتدريب يجب
  .الموضوعات

c . الموظفين والعمال وذلك بواسطة  تدريب بإثباتيقوم صاحب العمل يجب أن
وتاريخ التدريب،   اسم الموظف المتدرب،حديديتم فيه تللشهادات الكتابية، سجل 

 .بالتدريب القائموتوقيع 
  

21.B ناالدرابزين السياجي ودرابزين الدرج القياسي  

21.B.01  يتكون الدرابزين السياجي القياسي من قضبان انزالق علويةيجب أن) Top 
rail(،وقضبان انزالق وسطى ) Mid Rail(، ،ودي ارتفاعه العميبلغ وأن  وأعمدة

قضيب االنزالق لمن السطح العلوي )  بوصة3 - +/ بوصة42( سم 7.5 -+/ سم 105
 أنظمة تزويد  يجب.المعبر المنحدررج أو الَد،  المصطبة، األرضية مستوىالعلوي إلى
المفتوحة في األطراف / الجوانبآافة السياجي القياسية بمرتكز محملي على الدرابزين
 أو أو العمل تحت المصطبة المرفوعة لألشخاص بالمرورسمح  ُي ُيطلب أو التيالمواضع

  . األشخاص والمواد من السقوط من المصطبة المرفوعةعندما يستدعي األمر وقاية

  

21.B.02  تصميم أنظمة الدرابزين السياجي بحيث تفي بالمتطلبات التاليةيجب:  

a .سم 5 في نطاق) رطل 200(آجم 90ال تقل عنقوة  أن تكون قادرة على تحمل 
 أي نقطة بطول في سفلي، الحافة العلوية، وفي أي اتجاه خارجي أو من) بوصة 2(

  .إخفاقالحافة العلوية دون 
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b . البند  القوة المذآورة فييتم تسليطعندما aيجب أال،منحدراتجاه  أعاله ب  
 39( سم 97.5ن عقل ي السياجي إلى ارتفاع للدرابزينتنحرف الحافة العلوية 

 .العمل/الممشىمستوى أعلى ) بوصة

c .يجب أن تكون قضبان االنزالق الوسطى) mid rail(الشباك  والحواجز و
 المماثلة قادرة على  واأللواح الصلبة والقوائم اإلنشائية الوسطى العموديةوالقوائم
 نحو  أومنحدر في أي اتجاه  مسلطة)رطل 150(  آجم68ال تقل عن قوة  تحمل
  . أخرىقوائم ةقضيب االنزالق السفلي أو أيطول ب نقطة ةأيعند  الخارج

21.B.03مكن االستعانة باإلرشادات التالية ي.  أبعاد مكونات الدرابزين السياجي القياسي
. B.02.21في لكي تفي بالمتطلبات المذآورة  السياجي الدرابزينفي تصميم أنظمة 

المكونات وفقًا تلك لكامل والتجميع النظام الوًال عن تصميم ؤ صاحب العمل مسويعد
  .B.02.21للقسم 

a . الخشبيللدرابزينبالنسبة :  

خشبي منشور لوح من ) Top Rail(أن تتكون قضبان االنزالق العلوية يجب  (1)
  ، على األقل) بوصة4 × بوصة 2(  سم10 × سم 5بأبعاد 

خشبي منشور لوح من ) Mid Rail(أن تتكون قضبان االنزالق الوسطى يجب  2)(
  ، و على األقل) بوصة6 × بوصة 1(  سم15 ×سم 2.5بأبعاد 

 بوصة 2(  سم10 × سم 5خشبي منشور بأبعاد لوح أن تكون األعمدة من يجب  (3)
  .من المراآز)  قدم8( متًرا 2.4 على األقل، وال يزيد التباعد عن ) بوصة4 ×

.b النسبة للدرابزين األنبوبيب:  

 سم 3.8ى عن ق العلوية والوسطقضبان االنزالأال يقل القطر االسمي ليجب  (1)
  و) 40أنبوب جدول ) ( بوصة1.5(

وأال يزيد التباعد )  بوصة1.5( سم 3.8يجب أال يقل القطر االسمي لألعمدة عن  (2)
  ). قدم8 (ا متًر2.4عن 

c .ات اإلنشائية الحديديةبالنسبة للدرابزين:  

 )Top and mid rail(ى تكون قضبان االنزالق العلوية والوسطيجب أن ) 1(
 على ) بوصة3/8 ×  بوصة2 × بوصة 2( سم 1 ×  سم5× سم  5 زوايا عبارة عن
  األقل و

    سم1 ×  سم5 ×  سم5 زوايا األعمدة عبارة عنتكون يجب أن ) 2(
 8( متًرا 2.4وأال يزيد التباعد عن   على األقل،) بوصة3/8 ×  بوصة2 ×  بوصة2(
 .من المرآز) قدم

21.B.04  أنظمة الدرابزين السياجي لمنع إصابة ة أسطح تسوييتم يجب أن
  . تمزق المالبسوللوقاية من  التهتكوالعمال باالختراق أ/ينالموظف
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21.B.05 قضبان االنزالق العلوية والوسطى.  

a . المسافة ما بين قضبان االنزالق وسط قضبان االنزالق الوسطى في يجب وضع
  .رالمنحدعبر لم أو اَدرجال وأ المصطبة  أوالعلوية واألرضية

b. األعمدة الطرفية فوق الوسطى وقضبان االنزالق العلوية أطراف تبرز  يجب أال
  .خطرة نتوءات يشكلإال إذا آان ذلك البروز ال 

c.  األلياف الطبيعية أو الصناعية في صناعة قضبان حبال استخدام يجب أال يتم
 علويكي آقضيب انزالق يمكن استخدام الحبل السلو :الوسطى أو االنزالق العلوية

 في ) بوصة3( سم 7.5انحراف ال يزيد عن لتوفير قوة الشد إذا تم ضبط أوسط أو 
، إذا آانت )رطل 200( آجم 90وتحت حمل يبلغ المنتصف، من خط  أي اتجاه

إذا تدلى الحبل السلكي و ،) قدم8( متًرا 2.4مسافة بين أعمدة الدعم ال تزيد عن ال
  .باستخدام مادة عالية الرؤية)  قدم6( متًرا 81.في فواصل ال تزيد عن 

06.B.21  ألواح القدم)Toe Boards(.  

a .تكون ألواح القدم يجب أن ت)Toe Boards (ذات   منشورةمن ألواح خشبية
 4(  سم10 على األقل) ( بوصة4 ×  بوصة1( سم 10 ×  سم2.5أبعاد تبلغ 
  .يماثلهاأو ما ) في وضع رأسي) اسمي) (بوصة

b .ألواح القدم ب تثبيت يج)Toe Boards ( تزيد مسافةال أوفي أماآنها بإحكام 
  . مستوى األرضيةفوق) بوصة 1/4( مم 6.4 ها عنخلوص

c . صنع ألواح القدم يجب)Toe Boards (سواء مادة متينة  ةالخشبية من أي
  .للُبعدآحد أقصى ) بوصة 1( سم 2.5عن تزيد مصمتة أو ذات فتحات ال 

d.كز المادة بارتفاع يصعب عنده على لوح القدم  عندما ترت)Toe Board ( توفير
من األرضية إلى قضبان االنزالق حواجز تمتد أو  ألواح  توفيرعندها يجب، الحماية
  .)Top and mid rail (الوسطى والعلوية

07.B.21  شديد  إضافية للدرابزينات السياجية التي يقع عليها ضغط متانةتوفير يجب
آتل خشبية وذلك من خالل استخدام أو تعامل الموظفين والعمال مع المواد، بسبب نقل 
  .التكتيف، أو بأية وسائل أخري ، بين األعمدةمسافات التباعد تقليل أآثر ثقًال،

21.B.08 درابزين الدرج  

a.  السياجيالدرابزين  مماثلة لبنيةبنية القياسي ذا رج درابزين الَديجب أن يكون 
ال يحتوي على قضيب انزالق وحائط أو حاجز ب مثبًتا  حالة آونهالقياسي إال في

  .أوسط

b .الجانبينآال القمة ومستوية في رج  درابزين الَد أسطحكونيجب أن ت.  

c. يجب أن يحتوي درابزين الَدرج على مقابض يدوية آافية يمكن للفرد اإلمساك 
  .بها للوقاية من السقوط
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d.  خطرة بحيث ال تحتوي على نتوءات  درابزين الدرجأطرافبناء يجب.  

e.  75 وال يقل عن ) بوصة37( سم 94عن رج ارتفاع درابزين الَديجب أال يزيد 
 موطئ الدرجة بمحاذاةمن السطح العلوي للدرابزين إلى سطح )  بوصة30(سم 

  . المنحدرالممر أو باتجاه سطح ةدرجالقائم سطح 

f . ويجب أال يقل  ،) سم94( بوصة 37قضبان الَدرج عن ارتفاع يجب أال يزيد
موطئ إلى سطح قوائم الَدرج من السطح العلوي لنظام )  سم91.5( بوصة 36عن 

  .الدرجة

 21.B.09 خلوص تبلغ حوالي  والقضبان بمسافة الدرجتدرابزينا يجب تزويد جميع 
 .وأي جسم آخر أو القضبان  بين درابزين الدرج تقريًبا) بوصة3( سم 7.5

21.Cاية األفراد ضد السقوط وشبكات األمان  أنظمة حم 

21.C.01  سقوط آبح  أنظمة(الوسائل الشخصية للوقاية من السقوط استخدام يجب
استخدام  أو ، متالزمة أو سواء مرتبطة بشكل مستقل) تحديد الموقعوأجهزةاألفراد 

لمتطلبات األعمال التالية وعند عدم القدرة على الوفاء باشبكات األمان عند أداء أعمال آ
 .a04.A.22 المذآورة في

a.  المحصورة ماآنأو األلخزانات  واالصوامعووالحاويات  القواديسالعمل في 
  .األخرى

b . والقوائم وحديد اإلنشاءاتالعمل في المنحدرات الخطرة.  

c .أو تفكيكها؛ شبكات األمانترآيب   

d . الخرسانية؛تسليحالربط قضبان   

 .eغير األخرى  أو المواقع تأرجحة،والسقاالت الم الربان،لعمل من آراسي ا
  ؛) قدم6( متًرا 1.8 ارتفاعات أعلى من علىالمحمية 

f .مداخل المناجم العمل في فرقستخدمها تلعمل في القواديس والمصاطب التي ا 
 والتي تبلغ مدخل المنجمعندما ال يسد القادوس أو القفص الفتحة الواقعة بين جوانب 

  . إال إذا توافرت األقفاص)قدم1 ( متًرا0.3

g .الحافة األماميةسطحأعمال وأ   

21.C.02 على أساس نوع  التجهيزات الشخصية الواقية من السقوط  اختياريجب أن يتم
 ونوع وموقع التثبيت، وطول شريط ,المستخدم ووزن وحجم وشكل , وبيئته،العمل
 F.05انظر القسم  > .التعليق

03.C.21 أحد األفراد على سقوط عند منع سقوطآبح ال ةأنظم يجب أن يكون عمل 
  :التاليالنحو 
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a .1.800(  آجم820عند أو العامل  على الموظف آبحأقصى قوة من  الحد 
   ؛ يشمل الجسم آلهأحزمة طقم مع استخدامها ما يتمعند) رطل

b . متًرا 1.8 بحيث ال يمكن للموظف السقوط حرًا أآثر من جهزةتكون ميجب أن 
 المادية ألي من المخاطر ضأسفل أو التعر مستوى الوصول إلى وال)  قدم6(

  .األخرى

c . السرعة التي يتحرك القصوى إلبطاءمسافة ال والحد من ،تماماإيقاف الموظف 
  و ؛) قدم3.5( متًرا 1ها الموظف إلى ب

d .الطاقة الَصدمية المحتملة للسقوط الحر لعامل  آافية لتحمل ضعف متانة تتضمن
أو مسافة السقوط الحر التي يسمح بها )  أقدام6( متًرا 1.8مسافة لأو موظف 

  . أو أيهما أقل،النظام

04.C.21  تحديد الموقعأجهزة يجب أن تكون نظم:  

a .2( متًرا 0.6 بحيث ال يمكن للموظف السقوط الحر لمسافة أآثر منجهزةم 
  ؛)قدم

b . مل الَصدمي الحعلى تحمل ضعف على األقل،  ة،تثبيت قادرمثبتة بنقطة
ما ه أي,)رطل 3.000( آجم 1360أو المحتمل للسقوط الحر للعامل أو الموظف 

  .ثرأآ

05.C.21  أنللتأآيد على أشرطة التعليق من باثنين الجسم وأطقميجب تزويد أحزمة 
 يكون الشريط هو عندماعلى األقل بشريط واحد في آل األوقات، أو متدلي الشخص 

 عملية تشطيب الحوائط والصخور أمثل عملية تقشير الداعم األساسي للعمليات 
  .الخرسانية المرتفعة

06.C.21 وتفتيش وضبط واستخدامإحكام في الشرآة المصنعة اتباع توصيات يجب  
 ويجب أن يحصل: بالتجهيزات الشخصية الواقية من السقوطواالعتناء استبدال واختبار و
تعليمات ال  على من السقوط الواقيةصيةتجهيزات الشخال هاستخداموالعامل قبل الموظف 
  .المحتملة في تلك العملية  السقوطتلك التوصيات ومخاطرالخاصة ب

07.C.21 بواسطة العامل يجب أن يتم تفتيش األجهزة الشخصية الواقية من السقوط 
 يجب أن يقوم شخص مختصو .في حالة تشغيل آمنة أنها للتأآد من عند آل استخدام
أو عندما تخصص هذه األجهزة على األقل  تجهيزات مرة آل ستة أشهر البالتفتيش على
  .على الفور التي بها عيوباستبدال التجهيزات جب ي: ألعمال شاقة

21.C.08  العمال  من السقوط فقط لحماية  الواقيةتجهيزات الشخصيةالاستخدام يجب
، من الخدمةي لحمل َصدم تتعرضقد  تجهيزات ةإبعاد أييجب على الفور  و:الموظفينو
  .الموظفينالعمال وستخدم مرة أخرى لحماية ال ُتيجب أو
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21.C.09 النجاةحبال   

a . منفصلنجاةحبل بآل موظف يجب أن يعلق ، رأسية النجاة الحبالعند استخدام .  

b . النجاة األفقية التي حبال أو مصاطب العمل المشابهة ذات المعلقةعلى السقاالت 
 الربط األجهزة المستخدمة في يجب أن تكون، رأسية نجاة لحباقد يتم استخدامها آ

  .النجاةحبل اتجاهي  في اإلغالقل الحياة األفقية قادرة على حباب

c .األفقية تحت إشراف شخص النجاة حبال تصميم وترآيب واستخدام يجب أن يتم 
عن  ال يقلمعامل أمان ، ويحتفظ النظام ب السقوطآامل لكبحمؤهل آجزء من نظام 

  .اثنين

d . المستخدمة في عمليات تقشير النجاة يتم تصميم وصنع جميع حبال يجب أن
بطريقة معينة  التآآلالصخور أو في المناطق التي يتعرض فيها الحبل للقطع أو 

  .التطبيقاتبحيث تتحمل تلك 

10.C.21  التثبيت والربط خطاطيف  

a . يزات الشخصية ربط التجهتكون خطاطيف التثبيت المستخدمة في يجب أن
 ، أي خطاف يستخدم في دعم أو تعليق المصاطبمستقلة عن الواقية لكبح السقوط

لكل ) رطل 5.000( آجم 2.270قل ما ال ي على دعم ةكون قادرأن تو
  .مشمول بالربط عامل/موظف

b .ويجب مة؛حز الجسم عند مرآز ظهر مرتدي األحزمة تحديد نقطة ربط أيجب 
 القرب منباألحزمة  طقمعند مرآز ظهر مرتدي زمة طقم األحتحديد نقطة ربط 
  .طقم األحزمة أو أعلى رأس مرتدي ،مستوى الكتف

c . من السقوط بأنظمة الدرابزين الشخصية الواقية نظمة األربط يجب أال يتم
  .مرفاعات بالأوالسياجي 

d . من السقوط في المناطق المزودة األنظمة الشخصية الواقية عند استخدام
 حتى حافة سطح العامل/ حتى تسمح بحرآة الموظفيجب تجهيزها، اعاتبالمرف
  . فقطالعمل/ىمشمال

21.C.11 ترآيب شبكات األمان  

a .من أسفل أسطح العمل بشكل عملي قدر بالقرب ترآيب شبكات األمان يجب 
أسفل )  قدم25(  متًرا7.5 حال من األحوال عن ةزيد في أيت ولكن ال ،اإلمكان

 مع الحفاظ على مسافة خلوص آافية لمنع الشباك تعليق بيج .أسطح العمل
 تحديد مساحات الخلوص تلك عن يجبو : باألسفلالهياآل باألسطح أو االحتكاك

يجب أن ند استخدام الشبكات في الكباري، ع .الَصدميحمل الطريق اختبارات 
  . عوائقة بال أيالعمل/تكون منطقة السقوط من سطح المشي

b .آما يلي على سطح العملنتوء أقصىإلى الخارج من لشبكات يجب أن تمتد ا :  
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c .الشبكات   وضع حتى يتمأمانالقيام بالعمليات التي تتطلب شبكة أال يتم  يجب
  نظر ؟؟؟؟ بخصوص اختبار األحمالا .تت آفاءتهاوثُبها، اختبارو

21.C.12 بكات المخلفاتش.  

a . على شبكة أ يجب تثبيتها، ألفرادامخلفات مع شبكات أمان العند استخدام شبكات
  .ها وأداءتهاوبنياألفراد  تصميم شبكات يجب أال تعوق ولكنها األفرادأمان 

b . يجب أن يقوم شخص مختص بتحديد وتوثيق حجم، ووزن، وارتفاع سقوط
متانة  ذات حجم وبفتحات شبكية شبكة المخلفات يجب تزويدو: المخلفات المتوقع

   . عند دعمها بشكل جيدتسرب وبدون ة المتوقع الحتواء المخلفاتينآافي

21.C.13 حماية آما يجبالمخلفات، شبكات  إزالة المخلفات من شبكات األمان ويجب 
  . الناتج عن عمليات اللحام والقطع الملتهبالشبكات والمخلفات من الشرر والخبث

21.C.14 المخلفاتشبكات  شبكات األمان والتفتيش على  

a .من قبل شخص مختص المخلفات شبكات  شبكات األمان وىالتفتيش عل جبي
  .الشرآة المصنعةوفقًا لتوصيات و

b .عقب  وبعد الترآيب، وبعد ذلك أسبوعًيا على األقل، التفتيش القيام بعمليات يجب
،  نظام الشبكةتكاملعلى يمكن أن يؤثر أي حدث  وأاإلصالح أو  التبديلعمليات 
  .نتائج التفتيش توثيق آما يجب

c. استبعاد المكونات المعيبة من يجب و؛استخدام الشبكات المعيبةأال يتم  يجب 
  .الخدمة
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21.C.15 عمليات قطع أو لحام أعلى ب القيام توفير الحماية من اللحام في حالة يجب
  . ويجب زيادة تكرار التفتيش على قدر التلف المتوقع حدوثه للشبكات.الشبكات

21.C.16 ةواألدوات التي وقعت في شبكالمعدات  وع الخردةقط وإبعاد المواد جبي 
  . وعلى األقل قبل وردية العمل التالية, في أسرع وقت من الشبكةاألمان

21.D لساللما  

21.D.01  ما يلي آما يمكن مع ها  واستخدامهاالساللم وترآيبإنشاء يتوافق يجب أن
  .تطبيقه

a .الخاصة بالساللم المحمولةقوانين السالمة ، ANSI A14.1؛  

b. الساللم المعدنية المحمولة، ANSI A14.2؛  

c .الساللم الثابتة، ANSI A14.3و ؛  

d . معينةعملياتالساللم المصنوعة من أجل ، ANSI A14.4.  

21.D.02 الطول.  

a . ال يجب وضعها بطريقة  و،الساللم المحمولة ذات طول آاٍفآافة يجب أن تكون
  .ةر خطأوضاًعا  ألن يتخذوا العمالتضطر

b .على األقل ةمؤقتالمستخدمة آوسيلة وصول الساللم المحمولة  متديجب أن ت 
  .يول سطح الهبوط العفوق ) قدم3(متًرا  0.9مسافة 

 توفير أداة مسك جب، ي) قدم3( متًرا 0.9عندما ال يتسنى عمل امتداد بطول  (1)
  .السلموالهبوط على صعود ال العاملين فيلمساعدة ) خطافي آقضيب(

في جميع األحوال يجب أال يكون السلم طويال بحيث ينتج عن انحرافه تحت الحمل  (2)
  .انزالق السلم ذاتيا بعيًدا عن دعائمه

c .قدم20( أمتار 6 طول سلم الدرجات المحمول يجب أال يتجاوز.(  

d .جانبي، فإن لقضيبلحصول على طول معين عندما يكون التوصيل مطلوًبا ل 
المتانة لقضيب  من حيث مماثًال ،على األقل، اتج يجب أن يكون الجانبي النالقضيب

  .المادةجانبي من قطعة واحدة مصنوع من نفس 

e .أعلى قمة مستوى )  بوصة42 ( متًرا1.1 لمسافة يجب أن تمتد الساللم الثابتة
  .الدخول أو مصطبة الهبوط التي يقف عليها السلم
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21.D.03 العرض.  

a .عوارض /ذات درجات بين جوانب الساللم خلوصافة يجب أن يكون أدنى مس
  ). بوصة16(سم  40مفردة ) مرّقات(

b .الجانبية للساللم القضبان بين وصيجب أن يكون الحد األدنى لمسافة الخل 
  ). بوصة12( سم 30المحمولة 

21.D.04 والدرجاتالعوارض لمسافات بين المرقات وا.  

a . ،12( سم 30.48  موحد عند مسافةالتباعديكون أن يجب في الساللم المحمولة 
  . المرآزمن) بوصة

b . عن التباعدجب أال يقل ، ي)درجتين أو ثالث درجات(في حالة الساللم القصيرة 
  .خط المنتصفمن )  بوصة12( سم 30ن يزيد ع وال)  بوصة8( سم 20

c .عدة القايكون التباعد عند قسم يجب أن ملحق، ب المزود يلسلم المنصبا في حالة
خط من )  بوصة18( سم 45 يزيد عنال أ، و) بوصة8( سم 20 أقل من
 30ن يزيد عال أ بوصة و6ن عم التمدد سقيجب أال يقل التباعد عند و: المنتصف

  .خط المنتصفمن )  بوصة12(سم 

21.D.05  والعمال باالختراق أ/ينلمنع إصابة الموظفتسوية الساللم يتم يجب أن 
  .مزق المالبس توللوقاية من التهتكات

21.D.06 تحديد الهوية الفتات معتم إال غطاء أي تبطين الساللم الخشبية بأال يتم  جبي
  . الجانبيالقضيبمن فقط  واحد جانبوضع على وُتية تحذيرأو الالفتات ال

21.D.07 وذلك لتثبيت أداة إقفال  معدنية أو بذراع مباعدة تزويد آل سلم نقال جبي
  .لفية في وضع مفتوحاألقسام األمامية والخ

 21.D.08 نصب السلمعملية.  

a . ةأيأو  طرق المرور، المداخل، الطرق الخاصةوضع الساللم في ُتيجب أال 
أو بالمتاريس  تمت حمايتهاإال إذا أي عمل أخر  عن طريق يتم إزاحتها فيهاقع امو

  .الواقيات

b .سافة األفقية تكون الم على األرضيات بحيث  استخدام الساللم المحمولةيجب
 هذه بين رأسيةمن الدعامة العلوية إلى أسفل السلم ال تزيد عن ربع المسافة الالممتدة 
  .النقاط

c .زاويةب متراآبةالمزودة بقضبان المخصصة للعمليات ساللم ال استخدام يجب 
  .تكون فيها المسافة األفقية ثمن طول السلم

d .الساللممن أجل تثبيتطى وسفلية  علوية ووست الساللم بروابط تثبيتثبيت يجب  
  . في مكانها ولدعم األحمال التي ستتعرض لها الساللمبشدة
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e .توفر مساحة الساللم بحيث ) اتمرّق(عوارض  جميع درجات ووضع جبي
من الحافة الداخلية للمرقة إلى )  بوصة7( سم 17.5 ال تقل عنألصابع األقدام 
  .أقرب تداخل

f .متساوي إال إذا قضيبين ذي دعم  بواسطةذاتي الدعم  قمة السلم غير يجب وضع
  . دعم فرديةوصلةتم تزويد السلم ب

21.D.09 االستخدام.  

a .على الساللمتطلب رفع مواد ثقيلة أو إجهاد آبير ي عمل يتم القيام بأي يجب أال.  

b .عامال25 بها عمل ة منطق إلىعندما تكون الساللم هي الوسيلة الوحيدة للدخول  
للمرور ذهاًبا وإياًبا في نفس سلم الستخدم ُيعندما  ، أوا أو الخروج منهاوموظًف
  .عوارض المزدوجةاستخدام الساللم يجب ، الوقت

c .تزويد الساللم المحمولة بقاعدة مقاومة لالنزالقجبي .  

d .أثناء االستخدامتمديدهاأو أو تغيير موضعها  الساللم تحريك جب أال يتمي .  

e .موطئاستخدام قمة السلم النقال أو أعلى درجة به آدرجة يجب أال يتم .  

f .وبعد أي المرئية بها، الساللم الآتشاف العيوب بصفة يومية على  التفتيش يجب
  .هايؤثر على االستخدام اآلمن لقد حدث 

g .غير صالح " على الساللم المكسورة أو التالفة مكتوب عليها بطاقة وضع يجب
لحالة  تلك الساللم من الخدمة حتى تعود ستبعد وُت،شابهةأو آلمات م" لالستخدام

  .تتفق مع تصميمها األصلي

h .فقطعلى المهام المحددة لها استخدام الساللم االقتصار في  جبي.  

i . السلم في نفس الوقتبارتقاءألآثر من شخص يجب أال يسمح .  

21.D.10  الملحق  في المنصوص عليهامتطلبات بال الساللم الثابتة تفييجب أنJ.  

21.D.11 استخدام الساللم ذات القضبان الفردية، ومن الممكن استخدام جب أال يتمي 
  .في حالة موافقة السلطة المختصةالمحددة  األرجل في بعض المهام ثالثيةالساللم 

21.E رجلَدا  

21.E.01  أو أآثر) قدم20( متًرا 6إلى  يصل ارتفاعها التي اإلنشاءاتبالنسبة لكل  ،
  .رج أثناء البناء الَدتجهيز جبي

a. في حالة عدم ترآيب َدرج دائم بالتزامن مع بناء آل طابق، يجب توفير َدرج 
  .مؤقت على مستوى العمل
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b .يجب أن  والعملية في تحليل مخاطر رجالَدبدال من ستخدم ُت بدائل تناول جبي
  .تحصل هذه البدائل على موافقة السلطة المختصة

21.E.02 التصميم.  

a .في اتجاه )  بوصة30( سم 76 المؤقت بمهابط ال تقل عن رج تزويد الَدجبي
 رأسيعند آل ارتفاع درجة )  بوصة22( سم 56ال يقل عن عرض ب وتمتد التنقل،

  .أو أقل)  قدم12 (3.7يبلغ 

b .30   تتراوح بينرج بقياسات زوايايتم تنصيب الَدo50وo من األفقي درجة.  

c . وتكون موحداء القائمة من درجات السلم ذات ارتفاع تكون األجزيجب أن 
  .موحدت ذات عرض آالموط

21.E.03  يجب أن يتم ، ة المعدنية المسطحضاألحواعند استخدام مهابط وموطآت
 قمة حتىالمواد األخرى  وأالخشب  وأ بالخرسانة وحشوها في الموضع الصحيح تثبيتها

  .على األقلي آل سطح حوض

21.E.04 في مكانها بالمسامير الموطآت الخشبيةيجب تثبيت .  

21.E.05  ترتفع أآثر في مجموعات الدرجات التي بها أربعة أجزاء قائمة أو أآثر أو
آما يرد تعريفه  (ة قياسيساللم درابزين يجب أن تحتوي على ،)وصة ب30 (م س75 من
ينات الَدرج درابز متطلبات لالطالع على B.21نظر  ا> .رج قياسيةو درابزين َدأ) أدناه

  القياسية

a .آال كون يي ذوال)  بوصة44(متًرا  1.1يقل عرضه عن الذي رج لَدا في حالة
فضل أن وُي، على األقلواحد  قياسي درابزين َدرج، يجب تنصيب جانبيه مطوًقا

  .عند النزوليكون على الجانب األيمن 

b .يكون أحد يذوال)  بوصة44 ( متًرا1.1 يقل عرضه عن رج الذيبالنسبة للَد 
على األقل على الجانب واحد قياسي ساللم جوانبه مفتوحًا، يجب تنصيب درابزين 

  .المفتوح

c .آالي يكون ذوال)  بوصة44( متًرا 1.1ي يقل عرضه عن ذرج البالنسبة للَد 
  . قياسي على آل جانبساللم درابزين ترآيبه مفتوحًا، يجب يجانب

d .ن عقل يو)  بوصة44 (متًرا1.1 ي يزيد عرضه عن ذ الرجبالنسبة للَد 
 على  واحد على األقلقياسيدرابزين َدرج  ترآيب يجب ،) بوصة88(متًرا 2.2

  . آل جانب مفتوحلى قياسي عساللم ودرابزين مطوقآل جانب 

e .ترآيب، يجب  أو أآثر) بوصة88 (متًرا2.2  عرضه بلغي يذرج البالنسبة للَد 
قياسي عند آل جانب ساللم ودرابزين ق، مطو آل جانب عند قياسي درابزين َدرج

  .رجعند منتصف الَددرابزين َدرج قياسي  و،مكشوف

21.E.06 السلم بئر قياسي حول ساللم درابزين ترآيب جبي.  
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21.E.07 درابزين الساللم القياسي.  

a . 36( سم 90 القياسي عن الساللمدرابزين قل االرتفاع العمودي لييجب أال 
 مع متماشًيا ئ،إلى سطح الموطلنظام قضبان الَدرج وي من السطح العل) بوصة

  .ئدرجة عند الحافة األمامية للموطسطح قائم ال

b .وسطىانزالق توفير قضبان جبي ) Mid Rail(  قوائم  وةوشبكوحواجز
 Top (العلوياالنزالق  وسطى مماثلة بين قضيب قوائم إنشائيةوسطى عمودية أو 

Rail( الَدرج ودرجات.  

 عند ارتفاع متوسط بين )Mid Rail ( قضبان االنزالق الوسطىوضع جبي (1)
  .للَدرج ودرجات لنظام درابزين الساللمالحافة العلوية 

تمتد من قضيب االنزالق العلوي إلى أن  شبكة، يجبأو حواجز عند استخدام  (2)
  .الَدرج بين دعامات ة وبطول الفتحة الكاملالَدرجدرجات 

 48تزيد عن أال  العمودية الوسطى، فإن المسافة بينها يجب مالقوائعند استخدام  (3)
  ). بوصة19(سم 

وجد فتحات في ت بحيث ال ترآيبها جبي ، القوائم اإلنشائية األخرىعند استخدام (4)
   سم48 يزيد عرضها عن درابزين الساللمنظام 

  ). بوصة19(

21.E.08  ويجب أال ؛  بمصطبةرجالَدب الخاصةالبوابات  وأيجب تزويد فتحات األبواب
  ). بوصة20(  سم50 الباب من عرض المصطبة إلى اقل من أرجحيقلل ت

21.E.09  الحلزوني باستثناء استخدامها بشكل محدد أو رجالَديجب أال يسمح باستخدام 
  . غير عمليرج تقليديَدالعندما يكون توفير وذلك  ،آمدخل ثانوي

21.F الممرات والحَواِمل المنحدرة والمعابر  

21.F.01  والمصاطب مسطحة والممرات،  المائلة، المنحدرةالمعابريجب أن تكون 
 5 قدم لكل مسار 1 (5-لكل- 1 يتعدى االنحدارما تسمح به الظروف؛ وعندماقدر ب

  . المستعرضةبالعوارضد أسطح العمل يتزويجب أن يتم ، )أقدام

21.F.02 سمح التي ُيقناطر  والالحامالتآذلك  المرآبات المنحدرة ومعابر تزويد جبي
 تزويد جبيو . أو درابزين سياجي خارج الطريقمشىبمرور األشخاص عليها بم

 20 عن يقل طولها ال بأغطية واقية أو رفارف خشبية أو أفاريز للعجلة الطريق إنشاءات
  . على جوانب الممرمثبته وةوتوضع متوازي)  بوصة8(سم 

21.F.03 ة والقاطريه التي تمتد إلى منطقة عمل يجب تسطيح حوامل الروافع القنطري
ما أو تعبر من فوقها، ماعدا المناطق التي َترفع بها رافعة تعمل بين قضبان، بأخشاب 

أو المكافئ، على الطول الكامل لالمتداد بمنطقة )  بوصة2( سم 5متينة ال تقل عن 
  .العمل
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21.F.04 عند ،ل اآلمن الدخوللتأآد من بالعوارض المنحدرة مرات تزويد المجبي 
  .درجاتالاستخدامها بدًال من 

21.G األفراد ومرفاعاتصاعد م  

21.G.01 والتفتيشوالتشغيل  النصب، ورآيب أ والت، التصميم والبناءقاييسم 
  .واالختبار والصيانة

.aواختبار وتفتيشوتشغيل  نصب، ورآيب أ وت،تصميم وبناء أن يكون جبي 
 ANSIات الشرآة المصنعة ومقياس األفراد طبًقا لتوصي  مرفاعاتوصيانة

  .المعمول بها

 رفع األفراد الموجهة بالقضبان التي يتم ترآيبها أنظمة وإنشاءاتأن تكون يجب ) 1(
لـ  وفقًا الهدمالتغيير أو  وأ أعمال اإلنشاءأثناء ها خارج وأبشكل مؤقت داخل المباني 

ANSI A10.4 , السالمة الخاصة بمرفاعات األفراد؛متطلبات  

بة بشكل والمنصوإنشاءات رفع األفراد الموجهة بالحبال، وجب أن تكون أنظمة  ي(2)
 ANSI لـوفقًا الهدم التغيير أو  وأ أعمال اإلنشاءمؤقت داخل وخارج المباني أثناء 

A10.22, الخاصة بمرفاعات األفراد الموجهة بالحبال  السالمةمتطلبات مطابقة ل
 .وغير الموجهة

ظمة رفع األفراد غير الموجهة، التي يتم ترآيبها بشكل مؤقت يجب أن تكون أن) 3(
 ،السقاالت، ANSI A10.8أثناء أعمال اإلنشاء أو التغيير أو الهدم، مطابقة لـ 

الخاصة بمرفاعات العمال الموجهة بالحبال  السالمةمتطلبات  ،ANSI A10.22و
ع نقالي صغير يعمل ويمكن استبدال المرفاع المثبت على قاعدة بمرفا(وغير الموجهة 

  ).ANSI A10.22 ,4.2بالهواء أو المكافئ على أن يفي بمعايير 

 ،دائمةبمجرى دائم على قضبان دليليه  التي تعمل ،يجب أن تكون المصاعد (4)
قوانين , ANSI A17.1 ـ لوالخاصة باستعمال األفراد أثناء عمليات اإلنشاء مطابقة

 الصاعدة،والساللم تخدمة بين طابقين، المس والمصاعد الصغيرة ،المصاعدسالمة 
  .والممشيات المتحرآة

b . بناءمرجع الشرآة المصنعة متضمًنا النسخة من يجب أن يتوفر بموقع العمل، 
 ونسخة من والترآيب أو النصب، والتشغيل، والتفتيش، واالختبار، والصيانة

  .المعمول بها ANSIمقاييس 

c . المعمول بها والواردة المتطلبات ب دمصاعد األفرا واتعا مرفتفييجب أن
  .اآلالت والتجهيزات اُلَمميكنة ,16القسم ب

21.G.02  مرفاعات األفراد  قبل استخداميجب الحصول على موافقة مهندس معتمد
تحت إشراف مهندس معتمد أن يتم نصبها  ويجب المستخدمة في بناء األبراج القنطرية،

  .مؤهل في ذلك المجال
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  22القسم 

  مصاطب العمل . 22
22.A  عام  

22.A.01 ها واختبارها تيش عليفالتيجب إقامة مصاطب العمل المصنعة واستخدامها و
وتوصيات الشرآة المصنعة آما هو  ANSI A10.8وصيانتها وإصالحها طبًقا لـ 

و طبًقا لإلرشادات الصادرة عن معهد أعمال أ تعليمات التشغيل مرجعموضح في 
 مرجع(جب توفير نسخة من توصيات الشرآة المصنعة ي .السقاالت والدعم والصب

 في أو اإلرشادات الصادرة عن معهد أعمال السقاالت والدعم والصب) تعليمات التشغيل
  .موقع العمل

22.A.02 للوصول المعمول بهامتطلبات ال أن تتوافق مصاطب العمل مع يجب 
   .21 في القسم ضد السقوطالحماية و

a . 21المتطلبات الخاصة بالقسم يجب أن تنطبق آافة.A  على مصاطب العمل
  .الوصول إليهاووسائل 

b .القياسي الخاص بمصاطب العمل  ودرابزين الدرج أن يتوافق الدرابزينيجب 
، آما يجب أن تتطابق األجهزة الشخصية 21مع المتطلبات الواردة في القسم 

  . C.21 بالقسم  مع المتطلبات الواردةسالمة وشبكات الضد السقوطللحماية 

c . مصاطب عمل مع المتطلبات الواردة في آ الساللم المستخدمة تتوافقيجب أن
  .D.21القسم 

22.A.03  تحديد آافة يجبتطلب العمل في مناطق مرتفعة، ت عمليةقبل البدء في أي 
مخاطر، والتي ال السقوط في تحليل ضد والحماية بالوصول الخاصة التدابير االحتياطية

  .العملية ه بهذالمختصة السلطة قبلها من تم قبول

22.A.04  التالية عند اختيار مصاطب العمل وتجنب المحظوراتينبغي اتباع التسلسل 
  .المناسبة

a. أو األرضيات المؤقتة لكافة األعمال ، أو المصاطب،يجب توفير السقاالت 
مون مأباستثناء األعمال التي يمكن إنجازها بشكل آمن من األرض أو موضع 

  .مشابهة

b .استخدام الساللم بصفتها مصاطب عمل فقط عندما يتعلق األمر باستخدام يجوز 
  . المواد الخفيفةتناول اليدوية الصغيرة أو األدوات

c . والسقاالت أحادية الميل أو المزودة بدعاماتالساللم الحبلية استخدام محظور .  

d .عملينبغي عدم استخدام أجهزة نزول الطوارئ آمصاطب .  
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22.A.05 مصاطب العمل أو نقلها أو تفكيكها أو استبدالها تحت إشراف يجب نصب 
  . مختصشخص

 22.A.06من   تمامًاقريبة إقامة مصاطب العمل أو استخدامها في منطقة أال تتمجب ي
خطوط الطاقة أو الموصالت الكهربائية إلى أن يتم عزل هذه الخطوط أو الموصالت، أو 

  E.11 انظر القسم > . غير المقصودالتالمسأو جعلها آمنة ضد   الطاقة عنهافصل

22.A.07ها فوق مصاطب العمل أو بي األماآن التي يتعين على األفراد العمل  ف
 يبلغ قطر الواحدة فتحات سلكيةحتوي على  ي-مانع شبكيالمرور أسفلها، يجب توفير 

بين  -يماثلهاو ما أ18قم  ر للسلكالمقياس األمريكي القياسيب) وصةب 0.5  (م م 12.5
  . والدرابزين السياجي ومده ليغطي الفتحة بأآملها)Toe Boards (ألواح القدم

22.B عام-السقاالت   

22.B.01 القدرات.  

a .في المذآورة أن تفي السقاالت ومكوناتها بالمتطلبات يجب ANSI A 10.8- 
اف الحد األقصى دعم أربعة أضععلى  قادرة، وأن تكون متطلبات سالمة السقاالت

  . على األقل دون حدوث خللالمتوقعللحمل 

b .مثل( لعزم االنحناء التي قد تتعرض أن تكون مكونات نظام السقاالت يجب :
قادرة على توفير عزم ) موازنة آمرات ذراع االمتداد المزودة بسقالة معلقة وأثقال

  .مقاومة يصل إلى أربعة أضعاف عزم الميل على األقل

22.B.02 لتصميما.  

a. أنواع مختلف المستخدمة في إنشاء لوازمأن تتوافق أبعاد القوائم وال يجب 
  .ANSI 10.8مصاطب العمل أو السقاالت مع األحجام الموضحة في جداول 

b .صممة  التي يتم إنتاجها بمعرفة المصانع ُمواألجزاءجب أن تكون السقاالت ي
 حدوث تعارض بين مقياس ندع : المعمول بهاANSI لمقياس ًاقصنعة طبوُم

ANSI  فيما يتعلق بتصميم السقاالت التي يتم إنتاجها بمعرفة المصنع المرجعوهذا 
  .ANSIأو تصنيع هذه السقاالت، يتعين تعميم مقياس 

22.B.03 عمودية أن تكون السقاالت مستوية وجبي.  

22.B.04  عدية تستند على ألواح قا) بخالف السقاالت المعلقة(يجب أن ترتكز السقاالت
  .مناسب على سنادات أو أساس آخر

22.B.05  بألواح   أو تغطيتها العمل الخاصة بمصاطب العملتسوية أسطحيجب
  .خشبية
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22.B.06 التغطية باأللواح الخشبية.  

a . سم 30حد أقصى ب (متراآبةمصاطب العمل  ل األلواح الخشبيةتكونيجب أن 
  .كالتحر منأو أن تتم حمايتها ))  بوصة12(

b .إلى الدعامات الطرفية الخاصة بهاواح الخشبية للسقاالت فوق األل أن تمتد يجب 
بخطاطيف  زودةمما لم تكن األلواح الخشبية ) ( بوصة6( سم 15ما ال يقل عن 

  .) بوصة12(سم  30زيد عن توال ) مماثلة ةليأو وس) الحرآة(إعاقة 

c .ألواح القدم ن تمتد األلواح الخشبية على السقاالت من جب أي)Toe Board( 
ما لم يتم  اجهة المبنى أو المنشأةمن و)  بوصة14( سم 35إلى ما ال يزيد عن 

 السقوط؛ ضدشخصية الحماية ال قياسي أو استخدام أنظمة درابزين سياجيترآيب 
 سم 7.5  عنبالنسبة للسقاالت المزودة بأذرع االمتدادويجب أال تزيد تلك المسافة 

  ). بوصة3(

d .آما يجب الزائد لتجنب االرتداد أو الميل تثبيتها دعم األلواح الخشبية أو بيج ،
   .أو اإلزاحةاالنحراف  أو لتفككدعمها من أجل تجنب اتثبيتها و

e . عند تغيير اتجاه السقالة بشكل آبير، يتعين أن يتم بسط األلواح الخشبية الخاصة
  .للقلقلةبالمصطبة تجنًبا 

لخشبية التي تواجه حامل الرآن عند إحدى الزوايا أوًال، ثم  بسط األلواح ايجب (1)
للحصول على سناد آمن لمسافة آافية، قطري  في وضع الموضوعمدها فوق الحامل 

  ، و، ولكن ليس لمسافة تتسبب في التعرض لمخاطر القلقلةبدرجة آافية

ايا بحيث يتم  االتجاه المضاد عند إحدى الزوفييجب بسط األلواح الخشبية الممتدة  (2)
  .األلواح الخشبيةها على الطبقة األولى من عليقمدها وت

22.B.07 تثبيت مصاطب العمل بشكل آمن على السقالةيجب .  

22.B.08 المداخل.  

a .مماثلة آمنة وصول أو وسيلة  وصول توفير سلميجب.  

b .بات  نظام السقالة، يتعين أن يتوافق السلم مع المتطلمبيت في يكون السلم عندما
  .الخاصة بالساللم

c .ُيحظر حظرًا تامًا الصعود فوق شكاالت التكتيف.  

22.B.09  عندما يتجاوز ارتفاع السقالة أربعة أضعاف الحد األدنى لبعد قاعدة السقالة
، يتعين تثبيت )بما في ذلك العرض الذي تضيفه أذرع االمتداد، في حالة استخدامها(

  .السقالة على الجدار أو المبنى

a.وضع الرابط الرأسي واألفقي األولين عند هذه النقطة؛ يجب   
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b .م8 عن تكرار الروابط الرأسية على فواصل ال تزيد يجب   
المسافة بين  أقل من أربعة أضعاف األعلىالرابط ارتفاع بحيث ال يبلغ )  قدم26 (
  .قمة السقالةو القاعدة ُبعد

c . 30(م  9اصل ال تزيد على على فووطرف آل يجب وضع الروابط األفقية عند 
  ).قدم

22.B.10  السيطرة إال إذا تمت على السقاالت شكاالت التكتيفاستخدام يجب أال يتم 
  .على تأثير القلقلة

22.B.11  ُيسمح باستخدام األنواع التالية من السقاالت في حالة تصميمها وترآيبها طبًقا
  :الخاصة بالسقاالت ANSI A10.8لمتطلبات 

a .المزودة بأذرع امتداد،السقاالت   

b . المعترضةرفيعةالكمرات الالسقاالت ذات ،  

c .لسقاالت المربعة الخاصة بالجدران المبنية بالطوبا (لسقاالت المعلقة داخلًياا(،  

d .،السقاالت المربعة للحوائط المبنية بالطوب  

e .سقاالت السفن،/ السقاالت العائمة  

f .  ربان،السقاالت  

g .فتحة نافذة،يبرز من مزودة بمرفاع السقاالت ال  

h . للنجارينالمخصصة  السناداتالسقاالت ذات.  

22.C السقاالت المعدنية واألبراج  

22.C.01 المصنوعة من معادن مختلفة مًعا ما لم لةيجب أال ُتستخدم مكونات السقا 
 الجلفاني لن يقلل من قوة أي من المكونات إلى مستوى الفعل مختص أن شخصيحدد 

  .B.01.22قل من المطلوب في القسم أ

22.C.02 شكاالت تثبيت آافة   توصيل أجزاء السقاالت المعدنية بشكل آمن وآذلكيجب
  .التكتيف

22.C.03 بكافة السقاالت ثبيته، ويتعين إلحاقه أو تللصعودج رَّيجب توفير سلم أو َد 
  .هالسقالة عند استخداما في قلقلةسبب تالمعدنية وإقامته بطريقة ال ت

22.C.04  ووصالت الربطالسقاالت المزودة باألنابيب.  

a . قوائمعلى  ووصالت الربطيجب أن تحتوي السقاالت المزودة باألنابيب 
 2( سم 5 بقطر اسمي  الفوالذية من المواسير أو األنابيبوشكاالت تكتيف مّداداتو
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أن تكون  أخرى، يتعين إنشائيةوعند استخدام معادن  :)القطر الخارجي) (بوصة
) القطر الخارجي(وينبغي أن يطابق حجم الحوامل  .مماثلةمصممة لحمل أحمال 

   .ANSI A 10.8 في المذآورةوالمسافة بين القوائم المتطلبات 

b .ووصالت الربط  أن تقتصر ارتفاعات السقاالت المزودة باألنابيب يجب
المسموح بها في ومستويات العمل الخاصة بها على تلك االرتفاعات والمستويات 

ANSI A 10.8. ما يتعين تصميم الرسوم والمواصفات الخاصة بالسقاالت آ
 في والمذآورةالتي تتجاوز الحدود المسموح بها ووصالت الربط المزودة باألنابيب 
ANSI A 10.8بمعرفة مهندس معتمد .  

c . بعة  بحيث تدعم أروالقاراناتيجب أن يتم إنشاء السقاالت المزودة باألنابيب
 ANSI A، وذلك آما هو موضح في المستهدفةحمال لأل  الحد األقصىأضعاف
  .أو آما تم تحديده بمعرفة مهندس إنشاءات محترف 10.8

d .بطول السقالة ويجب وضعها على آل من القوائم الداخلية المّدادات إنشاء يجب 
  .ويةاستوالخارجية على ارتفاعات م

 الوسطى ذات األنابيب الحاجزةقضبان ال واجيةالدرابزينات السيند استخدام  ع(1)
 :الخارجيةالمّدادات  على القوائم الخارجية قد يتم استخدامها بدًال من ووصالت الربط

 إلى مستويات أخرى، يجب ترآيب مّدادات الدرابزين السياجيإذا تم إزاحة أنظمة و
  .إضافية للتعويض

حيث تشكل أطواًال مستمرًة ويتم  ب متشابكة ومتراآبة يجب أن تكون المّدادات(2)
  . بكل قائمربطها

  . يتعين وضع المّدادات السفلية في موضع قريب من القاعدة قدر اإلمكان(3)

 من)  بوصة6 - قدم6( م 2يجب أال توضع المّدادات على مسافة أآبر من ) 4(
  .المرآز

e .الحوامل.  

  .يجب ترآيب الحوامل بشكل مستعرض بين القوائم) 1(

 ربط المّداد وصلة الداخلية على وصلة الربط أن تستند يجب بالقائم، وصلهاد نع) 2(
عند وصلها بالمّداد، يجب االحتفاظ بوصالت الربط بالقرب من القائم على قدر : مباشرًة
  .اإلمكان

يجب أن تمتد الحوامل إلى ما بعد القوائم والمّدادات وأن تكون متصلة بالكامل ) 3(
  .بوصلة الربط

f .ترآيب شكاالت التكتيف عبر عرض السقالة في أطراف السقالة، في آل يجب 
  .مستوي رابع رأسيًا على األقل، وُتَكَرر آل مجموع ثالث قوائم أفقيًا
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يجب أن تمتد شكاالت التكتيف بشكل قطري من القائم الخارجي أو المّداد في هذا ) 1(
  . د في المستوى التاليالمستوي وتتجه إلى أعلى حتى القائم الداخلي أو المّدا

  .يجب ترآيب روابط المباني بالقرب من شكاالت التكتيف) 2(

g .الطولية القطرية عبر صفوف األعمدة الداخلية شكاالت التكتيف ترآيب يجب 
 إلى  في آال االتجاهين بدايًة من القائم الطرفيتقريبًا 45oوالخارجية عند درجة 

  . للسقالةأقصى قمةأعلى وحتى 

  .بدًءا من آل قائم خامستلك الشكاالت ثما يسمح طول السقالة، يجب تكرار حي) 1(

 شكاالت التكتيف يكون الطول أقصر من االرتفاع، يجب مد التيفي السقاالت ) 2(
أعلى وحتى القوائم الطرفية إلى  بدايًة من قاعدة القوائم الطرفية قطريالطولية بشكل 

  .تى يتم الوصول إلى قمة السقالةالمقابلة ثم في االتجاهات المتبادلة ح

 بالقوائم، قد يتم توصيلها شكاالت التكتيف تحول الظروف دون ربط عندما) 3(
  .بالمّدادات

22.C.05 السقاالت ذات الهياآل المعدنية.  

a . يجب أن تتوافق المسافات بين األلواح األنبوبية اُلملحَّمة أو الهياآل مع األحمال
  .المطلوبة

b .متقاطعة أو أفقية أو شكاالت تكتيف باستخدام آما ينبغيالسقاالت  تدعيم يجب 
 من الجوانب،  القوائم الرأسية معًالتثبيت) هذه الشكاالت من آل مجموعةأو (قطرية 

 القوائم  ومحاذاة لتسويةًاب مناس شكاالت التكتيف المتقاطعةآما يجب أن يكون طول
ينبغي و . ومستوية ومشدودةعمودية ةالمنصوب بحيث تكون السقالة ًالقائيالرأسية ت
  .شكاالت التكتيف آافة وصالت تثبيت

c . موضوعة منبسطةيجب تثبيت سيقان السقالة على قواعد قابلة للضبط أو قواعد 
   .فوق أسطح طينية أو أساسات أخرى مالئمة لدعم الحد األقصى لألحمال المقدرة

d .أو مسامير وصلم مسامير يجب تثبيت أحد الهياآل على قمة اآلخر باستخدا 
  .ترصيص لتوفير المحاذاة الرأسية للسيقان

e .باستخدام مسامير أو ًاع مًاي، يجب تثبيت األلواح رأسرفع يمكن حدوث أينما 
  . مناسبة أخرىمماثلةوسائل 

f .المواصفات الخاصة بكافة السقاالت ذات الهياآل تحديد  وات تصميم الرسوميجب
فوق ألواح القاعدة بمعرفة مهندس )  قدمًا125(م  38والتي يزيد طولها على 

  .معتمد

  

  



EM 385-1-1 
2003 شرين الثاني ت  3 

 339

22.C.06 السقاالت المتحرآة يدوية الدفع.  

a .المثبتة في السقاالت المنزلقة  والعجالت المحوريةيجب تزويد آافة العجالت 
حرك ت، يتم ربطه بشكل محكم وآمن بالسقالة، لتجنب الإيجابي ثابتبجهاز إقفال 
  .غير المقصود

b .السقالةاستخدام أثناء  والعجالت المحوريةيجب إيقاف حرآة العجالت .   

c . القوة الالزم لنقل السقالة المتحرآة بالقرب من القاعدة قدر اإلمكان، تطبيق يجب
  .االحتياطية لتثبيت البرج أثناء النقل من موضع إلى آخر  التدابيرتوفيرويجب 

d .ومستوية ونظيفة فقطةطح ثابتيجب استخدام السقاالت المنزلقة على أس .  

e .السقاالت المتحرآة الحرة ثالثة  عملارتفاعات مصاطب يجب أال تتجاوز 
  .أضعاف أصغر أبعاد القاعدة

f . غير مسموح ألي شخص بارتقاء السقاالت يدوية الدفع ما لم يتم الوفاء بالشروط
  :اآلتية

 أو الحفر التجاويفن  درجات من المستوى وخلوه م3السطح األرضي في نطاق  )1(
  ؛المعوقاتأو 

نصف ) عندما تكون جاهزة لالنزالق(يمثل الحد األدنى لبعد قاعدة السقالة ) 2(
االرتفاع على األقل، وترآيب أذرع االمتداد، في حالة استخدامها، على آال جانبي 

  ؛السقاالت

   و العجالت بإطارات مطاطية أو إطارات مرنة أخرى؛زويدت) 3(

  .آافة المعدات والمواد أو إبعادها عن المصطبة قبل نقل السقالة تثبيت) 4(

22.D  خشبيةبقوائمالسقاالت المزودة   

22.D.01م 18جب إنشاء جميع السقاالت الخشبية التي يصل ارتفاعها إلى  ي  
جب تصميم السقاالت الخشبية التي يزيد ي :2-22  للجدولطبقًاأو أقل )  قدًما60 (

 لهذا ًاق مهندس محترف معتمد، ويجب إنشاؤها طببواسطة)  قدمًا60(م 18 نارتفاعها ع
  .التصميم

22.D.02 شكاالت التكتيف.  

a . في اتجاه مواٍز لجدار القوائم القطرية لمنع تحرك شكاالت التكتيفيجب توفير 
  . المبنى أو انحنائها

b . الت لسقاالكاملة ل الواجهة القطرية الكاملة عبر شكاالت التكتيفيجب ترآيب
ويجب تثبيت شكاالت التكتيف على القوائم  في آال االتجاهين؛ بقوائمالمزودة 
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 في سقاالت المهام المتوسطة القوائم الصف الداخلي من تثبيتيجب و .بالتوصيل
  .والشاقة بطريقة مماثلة

c . الداخلية والخارجية القوائم متقاطعة بين مجموعات شكاالت تكتيفيجب توفير 
  . مستقلةقوائممزودة بفي السقاالت ال

d .متقاطعة بشكاالت تكتيف قوائميجب تزويد األطراف الحرة للسقاالت المزودة ب.  

22.D.03 الوصالت.  

a.فوق بعضها، يجب تسوية األطرافبالتراآب الخشبية القوائم توصيل  عندما يتم  
  .عموديًا القسم العلوي على القسم السفلي يجب أن يرتكزو

b .ا م على جانبين متجاورين ويجب أال يقل طوله وصلة التراآب ألواحيجب توفير
 تراآب األطراف المتصلة بشكل متساٍو، آما يجب أن يكون، ) قدم4( م 1.2عن 

يجب  : للعمودالقطاعيةيجب أن تكون بنفس العرض وال تقل عن المساحة العرضية 
للقوائم  مساوي في أي اتجاه بالسند القيام قادرة على التراآبأن تكون وصلة 

  .المتراآبة

22.D.04 القطاعات األفقية والحوامل.  

a .يجب ترآيب القطاعات األفقية والحوامل على الحافة.  

b . القوائم بين لتراآب القطاعات األفقية والحوامل باوصليجب عدم.  

c . حد آ قائمينيجب أن تكون األخشاب المستعرضة طويلة بما يكفي لتمتد عبر
 لتمثل عنصر دعم للخشبة القائمبجانب تثبيت قاعدة التحميل  ب ويجب تقويتها،أدنى

  .المستعرضة

d . فوق )  بوصة3( سم 7.5يجب أن تكون الحوامل طويلة بما يكفي لتبرز بمعدل
   .األخشاب المستعرضة الخاصة بصفوف األعمدة الداخلية والخارجية لتوفير الدعم

e . باستخدام شريط فوالذيالقائمأحادية يجب تقوية آل حامل خشبي في السقاالت  
ي الحافة السفلب تثبيته، ويتم يماثلةأو ما )  بوصة2×  بوصة 3/16(سم  5× مم  5

  .مدى الطولب للحامل

22.D.05 بشكل البناء مستقلة بالقرب من جدار بقوائم وضع السقاالت المزودة يجب 
  . على قدر اإلمكانعملي

22.D.06بشكل آمنبالبناء بقوائمخشبية المزودة جب ربط أو وصل آافة السقاالت ال ي . 
 السقاالت على تثبيت، يجب ) قدمًا25(م  7.5 يتجاوز االرتفاع أو الطول وعندما

  . وأفقيًاًايرأس)  قدمًا25(م  7.5فواصل ال تزيد على 
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22.E السقاالت المعلقة  

22.E.01 ش أو التفتي (يجب تصميم السقاالت المعلقة وإنشائها وتشغيلها وفحصها
  . التشغيل الخاص بهامرجع في موضح واختبارها وصيانتها آما هو )عليها

22.E.02  عمليات التفتيش.  

a . الخدمة لتحديد توافق إدخالها أنظمة السقاالت المعلقة قبل التفتيش علىيجب 
  . ومواصفات الشرآة المصنعةالمرجعالنظام مع هذا 

b .حمل متوقع قبل تشغيلهاصى أقجب اختبار آل سقالة معلقة باستخدام ضعف ي. 
 B.01.22أنظر  >

c . تشغيًال آل مرفاع قبل آل مرة يتم ترآيبه فيها، وتشغيله على  التفتيشيجب
  .، طبًقا لمواصفات الشرآة المصنعةجهيزهبعد آل مرة يتم ترآيبه وإعادة تتجريبيًا 

d . في بداية  الخاصة بالسقاالت المعلقةوالتثبيت أنظمة التوصيل تيش علىفالتيجب 
  .آل وردية عمل

e .وحبال األلياف والحبال الصناعية ، آافة الحبال السلكيةتيش علىفالتجب ي 
 وتجهيزات معدات،والالمرفاعات،  ووسنادات التعليق، ، والمعالقات،األخرى
 والموصالت المرفقة بها، التثبيت ونقاط ، ومصاطب العمل، السقوطضدالحماية 

 منذ يوميًاو، قبل آل مرة يتم ترآيبها فيها،  األخرىدعمعالوة على آافة أجزاء ال
  .أثناء استخدام السقاالت ًايودور، ذلك الحين فصاعدًا

f .وسائل التحكم والمكابح الثانوية الخاصة بالمرفاعات التي تيش علىفالتجب ي 
 التفتيشجب إجراء ي : لتوصيات الشرآة المصنعةًاقتعمل بالكهرباء واختبارها طب

  .قلاأل على سنوًيا

واالختبارات على التحقق من أن جهاز بدء التفتيش يجب أن تشتمل إجراءات ) 1(
  .التشغيل الخاص بالمكابح الثانوية يعمل آما ينبغي

  .واالختبار في موقع العملالتفتيش يجب االحتفاظ بنسخة من أحدث تقرير حول ) 2(

g . قع العمل أثناء عمل الذي تم إجراؤه في موالتفتيش يجب االحتفاظ بسجالت
  .الوحدة في هذا الموقع

22.E.03  مصطبة العمل المعلقة لألفراد المدربين على استخدام بصَرحُييجب أن 
  :جب أن يتضمن التدريب ما يليي .استخدامها فقط

a . الذي تصدره الشرآة المصنعة وفهمه، وآذلك اليدوي  التشغيل مرجعقراءة
 بهذا األمر وفهمها، أو التدريب على محتويات هذه قراءة أية قواعد وتعليمات متعلقة

  . أحد األشخاص المؤهلينبواسطةالوثائق 



EM 385-1-1 
2003 شرين الثاني ت  3 

 342

b . والتحذيرات والتعليمات الموجودة ) الشعارات(قراءة آافة اإلعالنات المصورة
  .الجهازعلى 

22.E.04تطلب ت : آحد أدنى4 بمعامل سالمةجب تزويد آافة أجزاء السقاالت المعلقة  ي
  . آحد أدنى6م عامل أمان حبال الدع

22.E.05 حبال الدعم.  

a . الرأسي لذراع االمتداد، ويجب أن المنتصفيجب ربط حبال الدعم عند الخط 
  . مباشرًةيتم الربط أعلى ماآينة الرفع

b. طولها الكلي؛ ويجب أال تميل السقالة ب ًاي رأسيجب أن تتخذ حبال الدعم  وضعًا
  .للتحرك لتغيير المسار األصلي متوسطةقاط بأية نالمثبتة حبال الدعم ال و

c .يتم ًة بعرى ذات حجم مناسب وود مزمثبتة أطراف حبال الدعم التكونجب أن ي
يجب لحام و :مماثلةباستخدام وصالت جدل على شكل عين أو وسائل تثبيتها 

  .األهتراءاألطراف الحرة لهذه الحبال بالنحاس أو تأمينها لتجنب 

d .الحد المناسب، الجر الحبل السلكي المستخدم بمرفاعات جب أن يبلغ طولي 
 نقطة للتنقل دون أن يدخل طرف الحبل أدنيبحيث يمكن للمشغل أن يهبط إلى 

 نقطة هبوط،  آافيًا للوصول ألدني الحبل السلكييكون ال وعندما :السلكي المرفاع
  .كي الحبل السلإفالت  من لمنع المرفاع االحتياطيةيجب اتخاذ التدابير

e .ة لحبال سائب، يجب ربط األطراف البأسطوانة لفافة ةفي المرفاعات المزود
 لفات من أربعالتعليق باستخدام وسائل إيجابية بأسطوانات الرفع، ويجب أن تظل 

  .الحبل على األقل على أسطوانة الرفع دائمًا

f .روف التي ية أو الظئاييجب أن تكون حبال الدعم قادرة على مقاومة المواد الكيم
  .تتعرض لها

g .القيام بأية أعمال لحام أو حرق أو برشمة أو أعمال لهب مكشوف على محظور 
  .أية مصطبة معلقة بحبل ألياف أو حبل صناعي

h .حظر ُي :حبال إنقاذ أو تعليقآ استخدام الحبال المعيبة أو التالفة أال يتمجب ي
  .الحبال السلكية  إصالح

22.E.06 آافة أجهزة دعم السقاالت المعلقة، مثلشروط التالية في يجب أن تتوافر ال :
 ذراع االمتداد، أو خطاطيف اإلفريز، أو مالزم األسوار المنخفضة، أو أية آمرات

  :مماثلةتجهيزات 

a . ؛مماثلةمصنوعة من الفوالذ المطاوع، أو الحديد المطاوع، أو مواد  

b .؛قواعد التحميلمدعومة ب  
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c .درة على تحمل قوة رد الفعل الناتجة عن تشغيل مرفاع مستندة على أسطح قا
   والسقالة باستخدام الحد األقصى للحمل المقدر؛

d .ضد الحرآة باستخدام قضبان شد يتم ترآيبها في الزوايا القائمة المواجهة مثبتة 
جب أن ي : من المبنىًايفي جزء سليم إنشائتثبيتها ، ويجب ًانللمبنى آلما آان ذلك ممك

  . قضبان الشد بقوة مكافئة لقوة حبل الرفعتتميز

22.E.07 آمرات ذراع االمتداد.  

a . وأن تكون ءاتنشااإليجب أن تكون آمرات ذراع االمتداد مصنوعة من معدن 
  . للحرآةًاعمقيدة من

b . يجب تثبيت األطراف الداخلية لكمرات ذراع االمتداد باألرضية أو بمسطح
الت مباشرة أخرى، أو تثبيت أطرافها الداخلية السقف باستخدام المسامير أو وص

بناء الخاصة بسقالة ال االمتدادباستخدام األثقال الموازنة، فيما عدا أن آمرات ذراع 
  .قابل للضبط عبر نقاط متعددة ال يتم تثبيتها باستخدام األثقال الموازنةالتعليق الذات 

c .قرر شخص مختص يةبواسطبل االستخدام، يجب تقييم الوصالت المباشرة ق 
جب تصميم ي.  األحمال المقرر تواجدها فوقهاتحملقدرة األسطح الداعمة على 

قابل للضبط عبر نقاط متعددة بمعرفة مهندس معتمد التعليق البناء ذات سقالة ال
  .وخبير في تصميم السقاالت

d . ،يجب أن تكون األثقال الموازنة مصنوعة من مواد صلبة غير قابلة للتدفق
كمرات ذراع االمتداد باستخدام وسائل ميكانيكية، آما يجب عدم ب تثبيتهاب ويج

  . حتى يتم تفكيك السقالةإزالتها

e.  آمرات أذرع االمتداد باستخدام قضبان شد تتساوى في قوتها مع قوة تثبيتيجب 
 أو البناء من ئيًايجب حماية قضبان الشد بتثبيتها على جزء سليم إنشا :حبال التعليق

  .لكمرةانشأة، ويجب ترآيبها بالتوازي مع خط مرآز الم

f. آمرات أذرع االمتداد بمسامير إيقاف أو حلقات ربط عند آال زويديجب ت 
  .الطرفين

g . بدًال من الكمرات المصممة على شكل زاويةعند استخدام الكمرات المصنوعة 
 إلى متجهة  يجب تثبيت قنواتها بشكل آمن مع األطراف البارزة،Iعلى شكل حرف 

  .الخارج

h . بحيث تكون آافة وسائل الحمل الداعمة ويجب ترآيب آمرات أذرع االمتداد
  .لكمرةمنتصف اخط متعامدة على 

I . مع الوترةفي وضع رأسيوإبقائها  آمرات أذرع االمتداد تثبيتيجب .  
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j .استخدام آمرة ذراع امتداد واحدة، يجب وضع حلقة الربط الفوالذية أو عند 
آيبات الُشعبية التي يتم من خاللها ربط الحبال السلكية بالكمرة، أعلى آالت التر

  .الرفع مباشرًة

22.E.08الرفع آالت   

a . فحوصات مختبرات أحد أحد األنواع التي قام الرفع آالتيجب أن تكون 
  . على المستوى الوطني باختبارها وإدراجها ضمن قائمتهمعترف بهال

b .ما يليتوضح) لوحات أسماء( لوحة اسم  على عيجب أن يشتمل آل مرفا :  

  اسم الشرآة المصنعة،) 1(

  معدل الحد األقصى للحمل،) 2(

   ولتعريف،ارقم ) 3(

  .مواصفات الحبل السلكي) 4(

c .المرفاعات العاملة مرفاعات تعمل بالطاقة الكهربائية أو آافة جب أن تكون ي
ُيحظر استخدام المرفاعات التي تعمل و :نالبر وباالهوائية أو الهيدروليكية أو بغاز 

  .بالبنزين

d. ز آافة المرفاعات التي تعمل بالطاقة الكهربائية بخافضات سرعة، جهييجب ت
  .يجب تزويدها بكابح سرعة رئيسي وآخر ثانويآما 

توقف متى ي أو ائ عند انقطاع التيار الكهربًاييعمل آابح السرعة الرئيسي أتوماتيك) 1(
  يق الجهد؛المشغل عن تطب

أدنى من مستوى  إلى مستوىوقف آابح السرعة الثانوي المرفاع ويكبح سرعته ي) 2(
جب اختبار آل آابح سرعة ثانوي ي:  أو تحت الظروف غير العاديةالسرعة الزائدة

  . لتوصيات الشرآة المصنعةًاقطبو محاآية ظروف في ًايدور

e . خاص مستقليجب أن يكون لكل مرفاع يعمل بالطاقة جهاز تحكم.  

يجب أن يكون من النوع ذا ، ضغط التحكم من النوع المزود بزر أداة تإذا آان) 1(
  .الضغط الثابت

 للقفل أن تزود بوسيلة التحكم من النوع ذي الوضع الثابت، يجب أداة تإذا آان) 2(
 التشغيل غير من اغالق، أو يجب حمايتهاإلكون في وضع تاألتوماتيكي عندما 

  .المقصود

كون من النوع ذي الضغط الثابت أو ت، فقد فقي التحكم من النوع األأداة ت إذا آان)3(
  .النوع ذي الوضع الثابت
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f .التشغيل اليدوي للمرفاعات التي تعمل بالطاقة، وذلك في حالة ريجوز توفي 
  .تصميم المرفاع بحيث ال يتطلب التشغيل وجود أآثر من فرد واحد لكل مرفاع

  .األساسي اليدوي، يجب توفير وسيلة إليقاف عمل المحرك أثناء التشغيل) 1(

 مصدر الطاقة قبل استخدام أذرع بفصل تنصح األفراد التي اإلرشادات قديميجب ت) 2(
  .التدوير اليدوية

g .ًايالمرفاعات التي تعمل يدو.  

 يجب أن يوفر التشغيل اليدوي وسيلًة لتجنب حرآة المقبض السريعة أو اللف (1)
ويجب عدم وضع اآلليات المستخدمة للسماح باللف السريع على السقالة أثناء السريع، 

  .عملية ترآيبها

آابح السرعة عن  عدم التخليفي حالة استخدام جهاز تحكم في الهبوط، يجب  (2)
  .الثانوي

 بسقاطة تدوير وسقاطة لفافةيجب تجهيز آافة المرفاعات المزودة بأسطوانات  (3)
   . عند تحرير سقاطة التدويرًايك أتوماتيتتعشقإقفال 

المرفاع معشقًا  يظل، بحيث بقابضاتيجب تصميم المرفاعات من النوع المزود  (4)
  . التشغيلدفع ذراع أشواط  أثناءفي آافة األوقات، بما في ذلكبحبل التعليق 

 : لفافةكل مرفاع مزود بأسطوانة  لقيعلتوسيلة ربط إيجابية لمرفاع التوفير جب  ي(5)
  .فر الملحق األسطواني الحد األدنى ألربعة أضعاف السعة المقدرة للمرفاعيو

  .يتطلب آل مرفاع قوة تدوير إيجابية للهبوط (6)

22.E.09  المصاطب.  

a . أحد األنواع التييجب أن تكون المصاطب المعدنية الخفيفة، عند استخدامها، من 
لوطني باختبارها  على المستوى امعترف بهال الفحوصات مختبرات أحد قام

  .وإدراجها ضمن قائمته

b . النوع سلميةمصاطب.  

  .3-22 للجدول ًاق طبالنوع سلميةيجب إقامة المصاطب  (1)

 مصنوعة من النوع سلميةيجب أن تكون عارضة االرتكاز الجانبية للمصاطب  (2)
ة مستقيم األلياف أو من مواد تتميز بقوة ومتان) خشب أبيض راتينجي(خشب التَّنوب 

  .مماثلتين

ب الدردار أو اخشأب البلوط أو اخشأ ُمصنَّعة من العوارضيجب أن تكون  (3)
على األقل، )  بوصة1/8-1(سم  3قطر يبلغ ب، القارية مستقيمة األليافاألخشاب 
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يتم تعشيقه بداخل عوارض االرتكاز )  بوصة7/8(مم  22ومزودة بلسان طوله 
  .على األقل) وصة ب7/8(مم 22 الجانبية إلى مسافة تبلغ 

  1/4(مم  6يجب ربط عوارض االرتكاز بقضبان ربط ال يقل طول قطرها عن  (4)
 على الربط حلقات مقابلتمر عبر عوارض االرتكاز ويتم تثبيتها بإحكام في ) بوصة

  .آال الجانبين

  مم 16 عن األرضية الشرائح الخشبيةزيد مسافات التباعد بين تيجب أال  (5)
ن آل منها، باستثناء القضبان الجانبية حيث قد تصل مسافة التباعد بي)  بوصة5/8 (

  ).  بوصة1(سم  2.5إلى 

c . خشبيةالالمصاطب.  

سم  5  بأبعاد اسمية ال تقل عنيجب أن تتألف المصاطب الخشبية من ألواح خشبية (1)
 6 من الجانب السفلي، وتبدأ بعد ًاعومربوطة م)  بوصة10×  بوصة 2(سم 25 × 

  ). قدم4(م 1.2من بداية آل طرف بفواصل ال تتعدى بوصات 

  سم 30جب أال تتجاوز المصطبة الخشبية سنادات التعليق بأآثر من  ي(2)
جب تثبيت قضيب أو وسيلة فعالة أخرى بشكل آمن على المصطبة عند ي ):بوصة 12(

  .آل طرف لمنع انزالقها من على سنادة التعليق

خشبية البين سنادات التعليق الخاصة بالمصاطب ) دمسافة االمتدا(تزيد يجب أال  (3)
  ). قدم8( م 2.4 عن

d .مصاطب الكمرات.  

يجب أن تحتوي مصاطب الكمرات على آمرات ارتكاز جانبية من األلواح  (1)
، يتم وضعها على )بوصة6 ×  بوصة 2(سم 5 × سم  5 تقل أبعادها عن الخشبية ال 

  .الحافة

عند استخدام )  قدم12(م  3.6بين سنادات التعليق تداد االم تتعدى مسافة أاليجب  (2)
   .مصاطب الكمرات

  سم 15× سم  2.5 تبلغ أبعادها مادةمن  األرضية أن تكونيجب  (3)
ويجب أال تزيد مسافات التباعد .  بالمساميرًاديتم تثبيتها جيو؛ ) بوصة6×  بوصة 1(

  ).بوصة ½(  مم12.5 عنبين ألواح األرضية 

  سم 15× سم  5  بأبعاداألرضية باستخدام آمرات متقاطعة يجب دعم (4)
 الحواف العليا في، ويتم تسطيح هذه الكمرات ووضعها ) بوصة6×  بوصة 2(

، ) قدم4(م 1.2، وذلك على فواصل ال تزيد على  بشكل محكملعوارض االرتكاز
  .وتثبيتها بمسامير في مكانها بشكل آمن

22.E.10  أو تجهيز السقاالت المعلقة باستخدام حبل يجب تثبيت أو ربط أو توجيه
  .التأرجحتوجيه لمنع 
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22.E.11 السقاالت المعلقة من نقطتين.  

a .20(سم  50جب أال يقل عرض مصاطب السقاالت المعلقة من نقطتين عن ي 
جب تثبيت المصطبة بشكل آمن ي ). بوصة36(سم  90وال يزيد على ) بوصة

 أو باستخدام وسيلة أخرى U حرف  شكللىبسنادات التعليق باستخدام مسامير ع
  .مماثلة

b . يجب أن تكون سنادات التعليق الخاصة بالسقاالت المعلقة من نقطتين مصنوعة
 قادرة على عرضي مقطع مساحة لها، ومماثلةمن الفوالذ المطاوع، أو من مواد 

حمل أربعة أضعاف الحد األقصى للحمل المقدر، ويجب أن يكون تصميمها مزود 
  .رابزين قياسيبد

c .جب عدم استخدام ي :جب ربط السقاالت المعلقة من نقطتين بشكل آمن بالمبنىي
  .خطاطيف تثبيت آالت تنظيف النوافذ

d . يجب أن تكون المصطبة الموجودة على آل سقالة معلقة من نقطتين من النوع
، شبيةخ، أو النوع المزود بألواح يلمالنوع الُسمن المصنوع من معدن خفيف، أو 

  .أو النوع المزود بالكمرات

e . استعمال آباريعن طريقيجب عدم ربط السقاالت المعلقة من نقطتين .  

f . يكون مستوي عند استخدام مصاطب السقاالت المعلقة من نقطتين، يجب أن
  م 0.3  لكل)  بوصة1(سم  2.5استواءها في نطاق 

  .من طول المصطبة) قدم 1(

22.E.12  متعددةتعليق قابل للضبط عبر نقاط ذات  بناءسقاالت.  

a .مماثلة، يجب توفير حماية علوية  علويةعند تعرض العمال على السقالة لمخاطر 
  سم  5  سمكهاواح خشبيةل أل المتانةفي
فوق المصطبة، ويتم )  قدم9(م  2.7على السقالة بمسافة ال تزيد على )  بوصة2(

  . بالكاملرص هذه األلواح بإحكام ومدها بعرض السقالة

b . رطل 50 (بسكال2400يجب أن تكون السقالة قادرة على تحمل ما يصل إلى 
  .ويجب أال تحمل فوق طاقتها) مربعالقدم لل

c . ة االمتداد العلويذراعيجب تعليق المصطبة باستخدام حبال سلكية من آمرات.  

22.E.13  ينات تعليق قابل للضبط من نقاط متعددة، ومخصصة للبّناءذسقاالت:  

a . قابل للضبط من نقاط متعددة، التعليق الات ذسقاالت اليجب أن تكون
 رطل 25 (بسكال  1200 يصل إلى حملمخصصة للبّناءين قادرة على تحمل الو
  .ويجب أال تحمل فوق طاقتها) مربعالقدم لل

b . قابل للضبط من نقاط متعددة، التعليق الات ذسقاالت اليجب أال ُتستخدم
  .تخزين األحجار أو أية مواد ثقيلةفي ّناءين مخصصة للبالو
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c .السقالة بشكل آمن بسنادات تعليق باستخدام مسامير على  مصطبةجب تثبيتي 
  .مماثلةأو باستخدام وسيلة أخرى  Uحرف 

d . مخصصة القابل للضبط من نقاط متعددة، والتعليق الات ذسقاالت اليجب تعليق
ة، أو السنادات الحديدية، أو معالقات الحبال للبّناءين من أذرع االمتداد المعدني

  . أو خطاطيف حديديةالسلكية

e.  قابل للضبط من نقاط التعليق الات ذسقاالت العند استخدام واحدة أو اثنين من
 إحداها مع توصيلمخصصة للبّناءين في أحد المباني، يجب عدم المتعددة، و

لمستوية بوضع المصاطب األخرى، بل يجب المحافظة عليها في االرتفاعات ا
  .متجاورة إلى حد آبير

22.E.14 تشغيل الطاقة.  

a . 500(آجم  225 إلى لتحمل حمل تشغيل يصلفي السقاالت المعلقة المصممة 
  .، ال ُيسمح بأآثر من اثنين من العمال بالعمل عليها في المرة الواحدة)رطل

b .آجم  340  ى  إللتحمل حمل تشغيل يصل  المصممةفي السقاالت المعلقة
  .، ال ُيسمح بأآثر من ثالثة من العمال بالعمل عليها في المرة الواحدة) رطل750(

22.E.15   السقوطضدالحماية .  

a.  وقايةحزام أو طاقم بواسطة  سقالة معلقة يستخدميجب أن تتم حماية آل شخص 
  C.01.21.   انظر>لجسم ا

b .عن طريق توصيل شريط ل  للجسم بالكاموقاية أطقمجب ربط األحزمة أو ي
مع ذلك، و.  بحبل إنقاذ، أو بحبل حامل متحرك، أو بقائم السقالة اإلنشائيتعليق

 من سقالة معلقة ًاءعندما تكون الحواجز العلوية أو مستويات المصطبة اإلضافية جز
  .من نقطة واحدة أو نقطتين قابلة للضبط، فيجب إذن أال ُتستخدم حبال اإلنقاذ

ام حبال اإلنقاذ، يجب ربطها بنقطة ثابتة آمنة من سناد التثبيت، آما عند استخد (1)
يجب أن تكون هذه الحبال منفصلة عن السقالة، آما يجب حمايتها عند األطراف الحادة 

  والصنفرة؛

عند استخدام حبال الحامل المتحرك، يجب حمايتها بربطها بقائم إنشائي أو اثنين  (2)
  الة، آما يجب عدم توصيلها بحبال التعليق؛من القوائم اإلنشائية بالسق

بحبال الحامل المتحرك أو ربطها بالقوائم اإلنشائية في شرائط التعليق ند توصيل  ع(3)
قالة معلقة من نقطة واحدة أو نقطتين قابلة للضبط، يجب تجهيز السقالة بحبال دعم س

لة في حالة تعطل  سقوط السقاآبحإضافية مستقلة وأجهزة قفل أتوماتيكي قادرة على 
يجب أن تكون حبال الدعم المستقلة مساوية في العدد و. أحد حبلي التعليق أو آليهما

   و لحبال التعليق؛والمتانة
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يجب أال يتم ربط حبال اإلنقاذ، وحبال الدعم المستقلة، وحبال التعليق ببعضها  (4)
  .ها في هذه النقطة بنفس نقطة التثبيت أو استخدامًاعالبعض، آما يجب عدم ربطها جمي

c. باستمرار بهيكل ثابت، بحد أدني من االرتخاء، يجب  حبل اإلنقاذ مربوطًابقاءإل 
  .تغيير نقطة ربط حبل اإلنقاذ أثناء تقدم سير العمل

22.Fأو المرفاعات العمل المدعومة بالرافعات مصاطب   

22.F.01  ترآيب يجب استخدام مصاطب العمل المدعومة بالرافعات فقط إذا آان
 واستخدامها وتفكيكها، مثل مرفاع األفراد، أو ،وسائل الوصول إلى موقع العمل التقليدية

، بسبب ًان خطورة، أو إذا لم يكن ذلك ممكيمثلالسلم، أو درج الدخول، أو السقالة، سوف 
يجب على الشخص المسؤول عن المصعد و .تصميم المبنى أو ظروف موقع العمل

 آما يجب . على الحاجة إلى التشغيلالتصديقو) AHA(ملية مخاطر العإجراء تحليل 
وتقديمه إلى السلطة ) AHA (مخاطر العمليةعلى الشخص المسؤول التوقيع على تحليل 

جب عدم رفع األفراد حتى ي .للحصول على موافقتها عليه) GDA (الحكومية المختصة
يجوز ( .)AHA (يةمخاطر العملتحليل ) GDA ( السلطة الحكومية المختصةحين قبول

 إلى المباني للعمالاستخدام مصاطب العمل المدعومة بالرافعات للوصول الروتيني 
  .)من خالل منورالمقامة تحت األرض 

 22.F.02و  أعتمدمجب أن يتم تصميم مصطبة العمل ونظام التعليق بمعرفة مهندس  ي
  .شخص مؤهل متخصص في التصميم اإلنشائي

a.  علىةدراق)  السقوطضدباستثناء أنظمة الحماية (عمل  مصطبة الأن تكونيجب  
اإلضافة إلى خمسة أضعاف الحد األدنى  ب- بدون خلل-بها الخاص دعم الثقل 

  . المستهدفللحمل 

b .من قلقلة المصطبة الناتجة عن حرآة  بحيث يقلليجب تصميم نظام التعليق 
  .العمال عليها

22.F.03 المتطلبات التاليةب بالرافعات  مصاطب العمل المدعومة تفييجب أن:  

a . به إطار معدني ي ذمنشأيجب أن تكون المصطبة مصنوعة من المعدن أو 
  .درابزين قياسي

b .يجب ترآيب درابزين مسك داخل المحيط الكامل لمصطبة األفراد.  

c . إلى الخارج، في حالة ترآيبها، أثناء عملية الوصوليجب أال تتأرجح بوابات 
  . لتجنب الفتح غير المقصودحآب بجهازتزويدها  ويجب ،الرفع

d . في  بالوقوف للعمال والموظفين، مما يسمح )ارتفاع للسقف(خلوص يجب توفير
  . فوق المصطبةوضع قائم
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e . يجب إجراء آافة أعمال اللحام للمصطبة ومكوناتها بمعرفة أحد اللحامين
والمواد المحددة في تصميم درجات اللحام وأنواعه ب وأن تكون لدية معرفةالمؤهلين 
  .المصطبة

f . المصطبة بشكل واضح تشير إلى على  أو عالمة بارزة أخرى ة لوحوضعيجب
  .لها المقصودوزنها وسعة الحمل المقدر أو الحد األقصى للحمل 

22.F.04 معدات الرفع.  

a . حبل الحمل، يجب بحبل السلكي لتوصيل مصطبة العمل من العند استخدام لجام
تم   الحمل أنضمن ت بطريقة آل ساق لجام برابط رئيسي أو حلقة ربط توصيل
  .بالتساوي فيما بين سيقان اللجامه توزيع

b . الخطاف بمعدات رفع المصطبة من النوع الذي يمكن وصلةيجب أن تكون 
يجوز استخدام حلقة ربط من النوع : إغالقه وقفله للحد من فتح حلق الخطاف

  ربطوع من خليط معدني، تحتوي على مسمارالمزود بخطاف تثبيت مصن
  .وبانت بالمحور احتجازمسمار وصامولة و

c . دعم خمسة أضعاف الحد على  قادرةيجب أن يكون الحبل السلكي ومعدات الرفع
 ُيستخدم الحبل وعندما، خلل على األقل دون حدوث المستهدفاألقصى للحمل 

ة على دعم عشرة أضعاف الحد المقاوم للدوران، يجب أن تكون المعالقات قادر
  .خلل دون حدوث المستهدفاألقصى للحمل 

d .ىيجب تزويد آافة العيون في معالقات الحبال السلكية بعر.  

e .ستخدم لربط المصطبة التي ت  المصاحبة ومعدات الرفعاتيجب استخدام اللجام
ويجب عدم فقط،  لمصطبة والعمال ومعداتهم والمواد الالزمة للعملل ،بحبل المرفاع

  . عدم وجود أفراد يلزم رفعهم إلى مكان العملعنداستخدامها ألي غرض آخر 

22.F.05 استخدام مصطبة العمل.  

a .المختصين مراقبة العمليات أثناء عمل األفراد من المشرفينجب أن يتولى أحد ي 
   .مصاطب العمل المدعومة بالرافعات

b .مل العدد المطلوب ألداء العمل يجب أال يتجاوز عدد العمال على مصطبة الع
  . تنفيذهالمطلوب

c . من أجل ومعداتهم والمواد الالزمة للعماليجب استخدام مصاطب العمل فقط 
العمل؛ ويجب أال ُتستخدم مصاطب العمل آمرفاعات مواد في حالة عدم وجود 

  .أفراد يلزم رفعهم إلى مكان العمل

d. ناء رفع األفراد لتجنب إزاحتها، آما يجب حماية المواد والمعدات المستخدمة أث
  .يجب توزيعها بالتساوي فوق أجزاء المصطبة عند تعليقها
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22.F.06 في القسم المعمول بها المذآورة يجب أن تطابق آافة الرافعات المتطلبات 
16..  

22.F.07المعايير التشغيلية .  

a. وث يجب أن تتم عملية رفع مصطبة األفراد بشكل بطئ وموجه وحذر دون حد
 .أية حرآات مفاجئة

  
b. أضعاف الحد األقصى 7لدعم ذات متانة آافية كون حبال الحمل تجب أن ي 

الحبال ستخدم ُت عندما على األقل دون حدوث خلل، فيما عدا المستهدفللحمل 
 أضعاف 10 للدوران، حيث يجب أن تكون الحبال قادرة على دعم ةالمقاوم

عامل التصميم يتم تحقيق ُمو: جزع دون حدوث المستهدفالحد األقصى للحمل 
 قدرة الرافعةل وتطبيق خفض 3.5المطلوب عن طريق أخذ معامل السالمة 

 .%50 بنسبة
  

c.  من درجة االستواء%1يجب أن تكون الرافعة مستوية بانتظام في نطاق  
يجب ، عند رفع األفراد إلى مكان العمل: ويجب وضعها على أساس ثابت

 لمعايير ًاق طب تمامًاافعات المزودة بأذرع امتداد أذرع االمتداد في الرتوزيع
  . عمليًا بقدر المستطاع الحمل التي تتبع مواصفات الشرآة المصنعة،جدول

  
d. الالزمة يجب أال يتجاوز الوزن الكلي للمصطبة المحملة باألفراد ومعدات الرفع 

الرافعة أو وشكل قطر اللنصف بالنسبة  من السعة المقدرة %50  نسبةذلكل
  .لمرفاعا

  
e.   التي لها ذراع تطويل تتحرك مرفاعاتاليجب فقط استخدام الرافعات ذات 

ُيمنع استخدام :  لدعم مصاطب العمل آلية التشغيل وحبال الحملألعلى وأسفل 
ويجب خفض المصاطب . متصلة بالكهرباءالماآينات المزودة بأذرع تطويل 

  .باستخدام الطاقة الكهربائية وليس المكبح
  

f.  كرتي الرافعة الذي ب تالمس قط استخدام الرافعات المزودة بجهاز لمنعيجب ف
طرف ذراع مع  آتلة توازن الخطافيعمل على تجنب احتكاك آتلة الحمل أو 

  .خللنظام يعطل إجراءات الرفع قبيل حدوث الأي التطويل أو 
  

g. الزوايا بمؤشرات لزاوية متغيرة ذرع تطويل بأ الرافعات المزودة ويديجب تز
  . رؤيتها بسهولة للمشغليمكناع التطويل بحيث ذر
  

h.  يجب تزويد الرافعات ذات أذرع التطويل المتداخلة بجهاز يبين بوضوح 
 تقديرللمشغل، في آافة األوقات، الطول الممتد لذراع التطويل، أو يوضح بدقة 

بيل رفع األفراد طول نصف قطر الحمل المفترض استخدامه أثناء عملية الرفع ُق
  .كان العملإلى م
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i.  مسار فينظام أو جهاز ب أسطوانة المرفاع يتم تجهيز حبل حمل يجب أن 
  سرعةإنزالتنظيم معدل ب الذي يقوم مكبح مرفاع الحمل، باإلضافة إلى، القدرة
  . اإلنزال غير الموجهمحظور إجراء ): اإلنزال المتحكم فيه(لمرفاع ا آلية

 22.F.08 ةإجراء اختبار التأآيد على القدر  

a . إلى مكان العمل باستخدام مصطبة عمل معلقة على رافعة، وبعد العمالقبل رفع 
أي تقرير أو إجراء أي تعديل، يجب اختبار المصطبة ومعدات الرفع باستخدام 

 من السعة المقدرة للمصطبة من خالل االحتفاظ بها في وضع معلق لمدة 125%
القدرة بالتساوي فوق سطح خمس دقائق، مع توزيع حمل اختبار التأآيد على 

  ). الرفع االختباريبالتزامن مع عمليةمن الممكن إنجاز ذلك (المصطبة 

b . تيش فالتبعد إجراء اختبار التأآيد على القدرة، يجب أن يتولى أحد المختصين
  . المصطبة ومعدات الرفععلى

22.F.09 ختباري الاوالتفتيش  االجتماع والرفع  

a.  اختباري، يجب على مشغل الرافعة أو المرفاع، وفرد قبل إجراء آل عملية رفع
 المفترض أن يتم رفعهم إلى مكان العمل، والشخص المختص، والعمالاإلشارة 

 في هذا المتصلةحضور اجتماع ما قبل إجراء عملية الرفع لمراجعة الجوانب 
التي ، والتفاصيل المتعلقة بعملية الرفع "العمليةتحليل مخاطر "، وفي المرجع

 .يقومون بهاس
b.  يتم تحميلها بما خاليةيجب إجراء عملية رفع اختباري باستخدام مصطبة عمل 

يساوي وزن الرفع المتوقع على األقل، وذلك من المستوى األرضي، أو من أي 
 إلى المصطبة، إلى آل موضع ينبغي أن العمالموضع آخر سوف يدخل منه 

    . فيهايتم رفع مصطبة العمل إليه ووضعه
c. جراء عملية الرفع االختباري قبل أن يرتقي األفراد المصطبة مباشرًة، يجب إ

 في موضع جديد أو ونصبها بعد نقل الرافعة العمالويجب تكرارها قبل رفع 
إعادتها إلى موضع تم استخدامه من قبل، وآذلك عندما يتغير مسار الرفع ما لم 

  .همم غيريحدد الشخص المختص أن تغير مسار الرفع 
d. وأجهزة وأداوت التحكم يحدد الشخص المختص أن آافة األنظمة يجب أن 

السالمة آلها تعمل وتؤدي وظائفها بشكل سليم؛ آما يجب أن يحدد عدم وجود 
المقصودة  العمل أماآن الالزمة للوصول إلى الترآيبات؛ وأن جميع معوقاتأية 

قدرة السعة المحد  من %50سوف تسمح للمشغل باالستمرار في العمل في ظل 
  .للرافعة

e.  يجوز تحميل المواد والمعدات المفترض استخدامها أثناء عملية الرفع الفعلية
من أجل إجراء عملية الرفع ) وتثبيتها نتظاممع توزيعها با(على المصطبة 

  .االختباري
f.  مباشرًة، يجب رفع العمالبعد إجراء عملية الرفع االختباري، وقبل رفع 

 للتأآد من أنها آمنة )أو التفتيش عليها (فحصهاارتفاع عدة بوصات وبالمصطبة 
  .ومتوازنة بصورة سليمة

g.  بصري للرافعة والمرفاع ومعدات الرفع ومصطبة العمل، تيش فتيجب إجراء
وآذلك لقاعدة الدعم الخاصة بالرافعة أو المرفاع، وذلك بمعرفة أحد المختصين 



EM 385-1-1 
2003 شرين الثاني ت  3 

 353

آشف ا آان االختبار قد بعد إجراء عملية الرفع االختباري مباشرًة لتحديد ما إذ
 . على أي مكون أو إنشاءعكسيأي أثر نتج عنه  خلل أو أي

h.  قبل رفع األفراد إلى التفتيش  عمليات يتم اآتشافها أثناء عيوبيجب إصالح أي
  .أماآن العمل

i. نظام الرفع )أو التفتيش على (ي حالة ارتخاء حبل الحمل، يجب إعادة فحصف 
  . على أسطوانات وبكرات الرفع بصورة سليمةللتأآد من استقرار آافة الحبال

 22.F.10مارسات العملم  

a.  لم تهبط بعد مرفوعة و  أفراد أو خروجهم من مصطبة رفعالعمالقبل دخول
 غير وضع المصطبة بالمبنى، ما لم ينتج عن ذلك تثبيتعلى األرض، يجب 

  .آمن
b. يجب عدم تجاوز سعة الحمل المقدر للمصطبة.  
c. لعمال على مصطبة العمل العدد المطلوب ألداء العمل عدد ا يجب أال يتجاوز

  .المطلوب تنفيذه
d.  ومعداتهم والمواد الالزمة إلنجاز للعماليجب استخدام مصاطب العمل فقط 

العمل؛ ويجب أال ُتستخدم مصاطب العمل آمرفاعات مواد في حالة عدم وجود 
  .أفراد يلزم رفعهم إلى مكان العمل

e. المستخدمة أثناء رفع األفراد لتجنب إزاحتها، آما يجب حماية المواد والمعدات 
  . فوق أجزاء المصطبة عند تعليقهانتظاميجب توزيعها با

f.  جميع أجزاء إبقاء) خصصباستثناء فرد اإلشارة الم(يجب على العمال 
  .رآيبأثناء االرتفاع، واالنخفاض، والتداخل المصطبة أجسامهم 

g. ليات أثناء عمل األفراد من مصطبة يجب أن يتولى أحد المختصين مراقبة العم
  .العمل المدعومة بالرافعة

h.  على وجود ظروف  ظهور أية عالمة إثر العماليجب عدم االستمرار في رفع
  .جوية خطرة أو أي خطر أخر

i.  الذين يتم رفعهم إلى مكان العمل على مرأى من مشغل العماليجب أن يظل 
وا على اتصال مباشر بهم؛ الرافعة والشخص المختص وفرد اإلشارة وأن يكون

 االتصال المباشر  تحقيق التي ال يمكن فيها تحقيق ذلك، يجبالحاالتوفي 
يقاف إيجب على مشغل الرافعة . باستخدام أجهزة الالسلكي في جميع األوقات

  . االتصاالت الالسلكيةفقد  في حالة  مباشرًةآافة العمليات
j.  كم في مصطبة العمل ما لم يحدد تحفي اليجب استخدام حبال التوجيه للمساعدة

  .خطر جسيمالشخص المختص أن استخدامها سوف يسبب 
k.  بالقرب من أدوات التحكم مع يجب على مشغل الرافعة أو المرفاع أن يظل

  .تشغيل المحرك طوال فترة وجود أفراد في مصطبة العمل

22.F.11 السقوطضد األفراد حماية   

a. الجهازلى آافة العمال ارتداء باستثناء العمل فوق مسطح مائي، يجب ع 
 ية على نوعآما ينبغي، وَيعتمد نوعهامثبت ال  ضد السقوطحمايةللشخصي ال

يجب على والعمل المفترض أدائه وارتفاع مصطبة العمل فوق السطح السفلي، 
 أو لكبح السقوط الكامل بالجسمطاقم األحزمة يشمل  جهازآافة العمال ارتداء 

قيم الشخص المختص الموجود بالموقع سوف ُي.  السقوطتقييدل حزام الجسم نظام
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يجب االنتباه .  ويحدد أفضل األنظمة مالءمًة لمتطلبات العمل الحاليةحالةآل 
  .والسعاتبشكل خاص إلى نقاط التثبيت 

b.  ات معدة الطفو الشخصية ووسيلعند العمل فوق مسطح مائي، يجب استخدام
  . المرجعلبات هذا  التي تطابق متطالسالمةاإلنقاذ وزوارق 

22.F.12 إال في حالة التأآد من توافر الشروط  إلى مكان العمل العمال يجب عدم رفع
  :التالية

a .،الوفاء بمتطلبات اختبار الحمل واختبار التأآيد على القدرة  

b . العقدخلو حبال المرفاع من،  

c .،عدم التفاف الحبال المكونة من أجزاء متعددة حول بعضها البعض  

d .فوق منتصف المصطبة، والرئيسياط بتمرآز الر   

e . نظام الرفع في حالة ارتخاء حبل الحمل للتأآد من استقرار آافة التفتيش على
  . المحزوزةالحبال بشكل صحيح حول أسطوانات الرفع والبكرات

22.F0.13النتقال ا.  

a .ع رفع األفراد أثناء انتقال الرافعة، إال بالنسبة لما يليمَنُي:  

  استخدام الرافعات النقالة أو البرجية أو القاطرية، أو (1)

  .   ألداء العمل ويظهر أن ليس هناك طريقة أخرى أقل خطرًاثُبتعندما َي (2)

b . 21في حالة الوفاء بالمتطلبات الواردة في الجزء.G.10a، يجب تنفيذ 
  :مرفوعيند إجراءات الوقاية التالية أثناء انتقال الرافعات وعلى متنها أفرا

  يجب أن يقتصر انتقال الرافعة على مسار أو مجرى ثابت، (1)

يجب أن يقتصر االنتقال على نصف قطر حمل ذراع التطويل المستخدم أثناء  (2)
  الرفع،

   التجاه االنتقال،ًاييجب أن يكون ذراع التطويل مواز (3)

ل قبل السماح  آامل للمجرى الختبار مسار االنتقاتجريبي شغيليجب إجراء ت (4)
يجوز إجراء هذه التجربة االختبارية عندما تتطلب ذلك ( بارتقاء المصطبة للعمال

  ). إجراءهاالمرجع هذا يشترط التي لتجريبيةعملية الرفع ا

22.G لنجارينا وسقاالت سنادات الشدة سقاالت  

22.G.01  4-22 طبًقا للجدول الشدةعلى أقل تقدير، يجب تصميم سقاالت.  
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22.G.02 الشدةيجب ربط آل سنادة، فيما عدا السنادة الخشبية الخاصة بسقاالت  ،
  :بقوالب الصب الداعمة أو الهيكل بواسطة وسيلة أو اآثر مما يلي

a.،المسامير  

b .،جهاز ربط المسامير ذات الرؤوس المعدنية  

c .،اللحام  

d . األفقية  أن يتم تثبيت ألواح الربطط، بشرمثبتالتعليق فوق قائم دعم إنشائي 
 باستخدام الشدادات الخطافية أو مسامير الربط التي تثبيتهاالمستخدمة في الصب أو 

  تمتد عبر القالب والتي يتم تثبيتها بشكل آمن، أو

e . يمتد إلى ملولب  باستخدام مسمار ،كتائف للنجارينال ذات تسقاالللبالنسبة
  .الجانب المقابل من جدار المبنى

22.G.03 متكامًال من وحدة الشد ًاءالخشبية جز الشدة سقاالت  تكونيجب أن.  

22.G.04  عند مد السنادات المعدنية من النوع القابل للطي، يجب أن تكون هذه
  .زنق أو إحكام بمسامير مثبتة أو مربوطةالسنادات إما 

22.G.05  من  به مقطع مستقطع الشكل مثلثيجب أن تتكون السنادات من إطار خشبي
× مم  31أو )  بوصة3×  بوصة 2(سم 7.5× سم  5عن يقل ال  الزاوي حديد اإلنشاء

  . ) بوصة1/8×  بوصة 1/4-1×  بوصة 1/4-1(مم  3× مم  31

22.G.06  المستخدمة في ربط السنادات الملولبة يجب أال يقل طول قطر المسامير
  ). بوصة5/8(مم 15بالقوائم اإلنشائية عن 

22.G.07 آزا المرمن)  قدم8(م 2.4 بين السنادات يجب أن تبلغ مسافة التباعد.  

22.G.08  الالتيني بحوامل مكونة من جزأين من 4سقاالت على شكل رقم تجهيز يجب 
ومثبتة بمسامير على )  بوصة6×  بوصة 1(سم  15 ×سم  2.5 بأبعاداأللواح الخشبية 

 3.5(م 1زيد عن الجانبين المتقابلين لعمود الدعم الرأسي؛ يجب أال تبرز الحوامل إلى ما ي
  . لتجنب القلقلة أو الدورانوتثبيتهاإلى خارج عمود الدعم، ويجب ربطها ) قدم

22.G.09 الخاص بسقاالت على شكل  أو المرفقييجب أن يتقاطع الِشكال الزاوي 
 من قالب الصب عند على األقل بدءًا)  قدم3(م  0.9 الالتيني مع الحامل بطول 4الرقم 
  .جة، ويجب تثبيت الطرف السفلي بمسامير بعمود الدعم الرأسي در45oمقدارها زاوية 

22.H السقاالت الِمنصبية ذات األرجل  

22.H.01من أآثر منالسقاالت الِمنصبية ذات األرجل  جب أال يتم إنشاء أو تنظيم ي 
 أو  قدمًا5o ارتفاع السقاالت يكونجب أن ي):  قدم10(م  3عن   ارتفاعهاديزي أو صفين

  .أو أآثر)  قدم5(م  1.5 أقل وعرضها
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22.H.02جب أال تكون قوائم السقاالت الِمنصبية ذات األرجل أقل مما هو محدد  ي
   ."الحد األدنى ألبعاد قوائم السقالة الِمنصبية ذات األرجل:  "أدناه

 

22.H.03  لسقاالت الِمنصبية ذات األرجل عن ل بالنسبة مسافات التباعد تزيديجب أال
  .للتشغيل الشاق)  قدم8(م  2.4 تزيد عن، وال للتشغيل المتوسطبالنسبة )  قدم5(م  1.5

22.H.04جب وضع آل سقالة ِمنصبية ذات أرجل، عند تنظيمها في صفوف، أعلى  ي
يجب تثبيت و: السقالة الِمنصبية ذات األرجل الموجودة في الصف األسفل مباشرًة

األلواح الخشبية لمنع اإلزاحة أو  بشدها إلى بطريقة أخرى تثبيتهااألرجل بمسامير أو 
  .الدفع، ويجب تزويد آل صف بدعامات مستعرضة

22.I السقاالت ذات الرافعات المضخية) Pump jack(  

22.I.01  230 يتعدى تشغيليجب أال تحمل السقاالت ذات الرافعات المضخية حمل 
وصت ؛ ويجب عدم تحميل المكونات بصورة زائدة عن الحد الذي أ) رطل500(آجم 

  .به الشرآة المصنعة

22.I.02  والملحقات اإلضافية  والشكاالت سنادات الرافعات المضخيةأن تكونيجب 
  .من األلواح والزوايا المعدنيةمصنوعة المصاحبة لها 

22.I.03 قوائمال.  

a . 4× بوصة 2(سم  10× سم  5من لوحين لوح القائم الخشبي  يتألفيجب أن 
، آما يجب أن يكون اللوح يماثلة، أو ما )السدوج(  تنُّوب  خشب، من)بوصة
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 أو التشققات أو العقد السائبة األلياف المتعارضةمستقيم األلياف، وأملس، وخال من 
  . اللوحقوة ضعف، باإلضافة إلى العيوب األخرى التي قد ت الكبيرةأو المنفصلة

b . ًام قد30(م  9 القوائميجب أال يتعدى ارتفاع.(  

c .سم  5من لوح خشبي ، يجب أن تكون تصلين مجزئين من وائمالق تتألف حين ×
الوصلة الموازية للسنادة، ب  معًاام، وأن يتم تثبيته) بوصة2×  بوصة 2(سم 10

ال تزيد المسافة من المرآز للمرآز فيها عن بحيث  10مقياس باستخدام مسامير 
ارجية ة بشكل غير منتظم من الحواف الخائل، وأن تكون م) بوصة12(مم  36

  .المتقابلة

d . سم 5في حالة اقتران لوحين تبلغ أبعادهما x 10 بوصة 2(  سم x 4بوصة  (
لعمل القائم، يجب أن تكون وسائل االقتران مجتمعة بحيث توفران المتانة الكاملة 

  .للقائم

e . مستطيلة، أو ما يكافئها، عند القاعدة بشكاالت تكتيفلجدار با القوائم تثبيتيجب 
مسافات التباعد الرأسي بين لقصى األحد ال توفر بحيثوالنقاط األخرى والقمة 
   بما ال يزيد علىالسنادات

 أدني حد تحملجب أن تكون آل سنادة قادرة على ي :بين السنادات)  قدم10(م  3 
  ). رطل225(آجم 100من الشد أو الضغط يبلغ 

f . مسافات ال أال تزيديجب مصاطب، آ  الخشبيةواح الخشبية للسقالةاأللعند استخدام
 من)  قدم10(م  3 عنالمضخية السقاالت ذات الرافعات  المستخدمة مع القوائمبين 

المرآز؛ وعند استخدام المصاطب االصطناعية التي تطابق البنود األخرى في هذا 
 المرآز إذا من)  قدم10(م  3 القوائم عنالقسم، يجوز أن تتجاوز مسافة التباعد بين 

  .ة المصنعة بذلكسمحت الشرآ

22.I.04 السنادات.  

a . الرافعات المضخية على آليتي مسك مستخدمة فييجب أن تحتوي آل سنادة 
  .إيجابيتين لمنع أي عطل أو انزالق

b . األلواح الخشبيةوتثبيتيجب أن يتم تغطية سنادات المصاطب بالكامل .  

c . ي تم ترآيبها بالفعل، التشكاالت التكتيف مضخية عبر الرافعة اللكي تمر سنادة
مر عبره السنادة إلى ما ت يفترض أن الذي الشكال إضافي فوق شكاليجب استخدام 

  . األصليالشكالحتى يتم إعادة ترآيب )  قدم4 (م1.2يقرب 

22.I.05  الوقوف على سقالة ذات رافعة مضخية بألآثر من شخصين  يجب أال يسمح
  .الدعمفي المرة الواحدة بين أي اثنين من أعمدة 

22.I.06 م 1  ما يقاربعند استخدام منضدة عمل بارتفاع يصل إلى  
 إذا )Top Guardrail( السياجي العلوي  الدرابزيناستبعاد ويجوز، ) بوصة42(

  آجم  90 تحمل، وقادرة على واأللواح الخشبية مثبتةآانت المنضدة آاملة التغطية، 
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 باستخدام منضدة عمل للعمالح من الضغط في أي اتجاه؛ يجب أال ُيسم)  رطل200(
  .مصطبة سقالةآ

22.I.07  إلى المصطبة أثناء االستخدامالوصولتوفير بسلم ال أن يقوميجب .  

22.J مصاطب العمل الرافعة  

22.J.01 المعمول بها للمقياس ًاقيجب تصميم مصاطب العمل الرافعة وترآيبها طب 
  :)ANSI (ية بالمعهد القومي األمريكي للمواصفات القياسةالخاص

a .ANSI A92.3، ؛ العمل الرافعة يدوية الدفعمصاطب  

b .ANSI A92.6، أو ؛ العمل الرافعة ذاتية الدفعمصاطب  

c .ANSI A92.5، تطويلبذراع العمل الرافعة المدعومة مصاطب .  

22.J.02  وصيانتها آما هو والتفتيش عليهايجب تشغيل مصاطب العمل الرافعة 
  .)أو التجهيزات(معدات  الخاص بال التشغيلمرجع في موضح

a .متطلبات هذا القسم والقسم ل مصاطب العمل الرافعة  تخضع أنيجب أيضًا
16.A.  

b .الذي تم إجراؤه في موقع العمل أثناء عمل تيش فتيجب االحتفاظ بسجالت ال
  .موقع العملالوحدة في 

22.J.03  طويل بجهاز  تبذراعيجب تزويد آافة مصاطب العمل الرافعة المدعومة
جب أن يكون جهاز اإلنذار في حالة ي : في المصطبةخر مناسبآإنذار، أو جهاز تحذير 

 5o عندما تنزلق قاعدة الماآينة ألآثر من قابلة للتشغيل ويجب أن يتم تشغيله أتوماتيكيًا
  .المستوى في أي اتجاهالسطح  عن ةدرج

22.J.04 لمدربين على استخدامها فقطُيسمح بتشغيل مصطبة العمل الرافعة لألفراد ا. 
  :جب أن يشتمل التدريب علىي

a . التشغيل الذي تصدره الشرآة المصنعة وفهمه، وآذلك قراءة أية مرجعقراءة 
قواعد وتعليمات متعلقة بهذا األمر وفهمها، أو التدريب على محتويات هذه الوثائق 

  . األشخاص المؤهلينبواسطةعلى 

b .والتحذيرات والتعليمات الموجودة ) الشعارات(صورة قراءة آافة اإلعالنات الم
  .على مصطبة العمل الرافعة

22.J.05 قبل تشغيل مصطبة العمل، يجب على المشغل:  

a .أو  المطبات وأ، أو الحفر الضعيفة واللينة، األرضية عن مسح منطقة العمل بحثًا
لعلوية،  اوالمعوقات األرضية، واألنقاض، والمعوقاتالنتوءات  وأالثقوب، 
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، باإلضافة إلى أية مخاطر مصادر الطاقة الموجودة على األرض والمرفوعةو
  ة؛حتملم

b .التأآد من أن مصطبة العمل الرافعة قائمة على سطح ثابٍت مستٍو؛  

c . لمواصفات الشرآة المصنعة؛مطابقتحميل مصطبة العمل أن التأآد من   

d .ح الموازنة إذا طلبت الشرآة أو األسط/التأآد من استخدام أذرع االمتداد و
  المصنعة ذلك؛

e . إذا آانت المرآبة تسير على عن الحرآة إعاقتهاالتأآد من قفل العجالت أو ،
  عجالت؛ و

f . الصحيحة في أماآنهاضد السقوطالتأآد من وجود أنظمة الحماية .  

22.J.06  مع نيعملويجب عدم استخدام مصاطب العمل الرافعة من ِقَبل األفراد الذين 
  .أو التجهيزات المتصلة بمصادر الطاقة الكهربائية/األسالك و

22.J.07  آما هو محدد في ضد السقوطيجب أن يتم استخدام أجهزة حماية األفراد 
ي حالة استخدام أجهزة الحماية الشخصية ف : التشغيل الخاص بالشرآة المصنعةمرجع
  . الشرآة المصنعةمن قبل المعتمدة تثبيتها بالنقاط القوية السقوط، يجوز ضد

22.K مصاطب العمل الرافعة الدوارة المثبتة على مرآبة  

22.K.01  يجب تصميم مصاطب العمل الرافعة الدوارة المثبتة على مرآبة وترآيبها
 الدوارة المثبتة على ةفعاألجهزة الهوائية الرا ،A92.2بالقسم  ANSI لمقياس طبقًا
  .مرآبة

22.K.02 و التفتيش لعمل الرافعة الدوارة المثبتة على مرآبة يجب تشغيل مصاطب ا
 التشغيل الخاص بهذا الجزء من مرجع واختبارها وصيانتها آما هو محدد في عليها

  .التجهيزات

a .لدوارة المثبتة على مرآبة ا مصاطب العمل الرافعة تخضع أن يجب أيضًا
  .A.16متطلبات هذا القسم والقسم ل

b .الذي تم إجراؤه في موقع العمل أثناء عمل تيش فتليجب االحتفاظ بسجالت ا
  .موقع العملالوحدة في 

c . االحتفاظ وسيلة عزل، يجب آ واستخدامها وتقييمها الوحدة اعتبارفي حالة
باالختبارات التي تجري على مكونات وأنظمة العزل الكهربائية في موقع العمل، 

  .التي أجريت أثناء وجود الوحدة في موقع العمل

22.K.03 الدوارة المثبتة على مرآبة وبتشغيل مصاطب العمل الرافعة ُيسمح  يجب أن
  :جب أن يشتمل التدريب علىي .لألفراد المدربين على استخدامها فقط



EM 385-1-1 
2003 شرين الثاني ت  3 

 360

a . التشغيل الذي تصدره الشرآة المصنعة وفهمه، وآذلك قراءة أية مرجعقراءة 
 ب على محتويات هذه الوثائققواعد وتعليمات متعلقة بهذا األمر وفهمها، أو التدري

  .على يد أحد األشخاص المؤهلين

b . والتحذيرات والتعليمات الموجودة ) الشعارات(قراءة آافة اإلعالنات المصورة
  .الدوارة المثبتة على مرآبةوعلى مصاطب العمل الرافعة 

22.K.04 النقل.  

a. طويل في  عند رفع ذراع التالشاحنة التي تحمل مصعد علوييجب عدم تحريك
، مع وجود األفراد في صندوق المصعد، فيما عدا التجهيزات التشغيلوضع 

  .األعمال لهذا النوع من المصممة تحديدًا

b . التطويل للتأآد من ) أذرع(ذراع  التفتيش على ، يجبالعلويقبل تحرك المصعد
تم تثبيته بشكل سليم، وأن أذرع االمتداد موجودة في مواضع مرتبة، باستثناء ما 

  . السابقaليه في البند إ اإلشارة

c. أعلى اإلقفال جهاز بواسطة السفلي في وضع االنتقال العلويةالساللم تأمين يجب 
 عند قاعدة السلم قبل تحريك الشاحنة ًايمقصورة العربة والجهاز الذي يعمل يدو

  .للسير على الطرق العامة

22.K.05 ممارسات التشغيل.  

a .أو سطح صلب، آما يجب سنادمتداد، يجب وضعها فوق عند استخدام أذرع اال 
  .مكابحال تهيأة

b . العلوي في مكانها قبل استخدام المصعد العجالت مصداتيجب وضع.  

22.K.06   ضد السقوطالحماية.  

a .ُيسمح بخلع األحزمة في أحد اإلنشاءات أو التجهيزات القائمة على يجب أال 
  .علويصعد  المجاورة أثناء العمل في مالقوائم

b . الجلوس أو تسلق  عدم ويجب عليهم الوقوف بثبات دائمًاالعماليجب على 
 أو استخدام األلواح الخشبية أو الساللم أو أجهزة أخرى خاصة سلة العملحواف 

  .بموقع العمل

c.  على العامل عند العمل من سلة عمل مصعد أشغال علوي مثبت على   جبي
يق أو جهاز إلبطاء السرعة أو وضع خطاف مرآبة أن يرتدي حزام وشريط تعل

تثبيت به ذا طول مناسب بحيث أن أي سقوط من فوق حافة المصطبة ال يسبب أي 
       .تصادم باألرض

2.L لصاريتسلق ال مصطبة  

22.L.01 مصطبة العملإقامةقبل تيش فت يجب إجراء .  



EM 385-1-1 
2003 شرين الثاني ت  3 

 361

a . بأية علوي للتأآد من أن مصطبة العمل لن تحتكتيش فتسوف يتم إجراء 
ويجب االنتباه بصورة خاصة  .الصاري أثناء ارتفاعها أو انخفاضها على معوقات

   .لموصالت عالية الفولتيةل
b . ألرضية للتأآد من عدم وجود عوائق حول مصطبة ا تيش علىفتيجب إجراء

 أو الحفر أو البقاع لحطامالعمل وفي مسار الحرآة، مثل الثقوب أو المطبات أو ا
  .اللينة

c. سوف يتم االحتفاظ بنسخ  .وتوثيقها ة اليوميوالتفتيشالصيانة أعمال تم إجراء سي
  .من إجراءات الصيانة والتفتيش في موقع العمل

22.L.02سوف يتولى المشغل المعين فقط استخدام المصطبة .   

22.L.03 لن يتم رفع المصطبة على األسطح غير المستوية أو المنحدرة ما لم يتم 
  .المتداد لتسوية وضع المصطبة واألرضية بشكل مالئم لدعم الحملاستخدام أذرع ا

22.L.04 في وضع تشغيل ودعمها لن يتم رفع المصاطب دون مد أذرع االمتداد 
ليس آل مصاطب العمل  :مالحظة .سيتم تسوية الوحدة قبل رفع المصطبة .مناسب

 المرجعع إلى  وارجاآللة قم بفحص . مصممة بقدرة حرةالصاريالمستخدمة في تسلق 
  .بارتفاع حر التي تتولى تشغيلها تتميز  اآللةلمعرفة ما إذا آانت

22.L.05 يجب خفض المصطبة عند تحرآها، ويجب إعدادها وتسويتها في آل مرة 
   .قبل رفعها

22.L.06 أو في حالة مرتفعة عندما تكون الصاري لن يتم دفع مصطبة عمل تسلق 
ل مصطبة قرجوع إلى تعليمات الشرآة المصنعة عند نسيتم ال .وجود األفراد على متنها

اري بالنسبة لظروف صلتحديد االرتفاع اآلمن للالصاري العمل المستخدمة في تسلق 
  . العلويةوالمعوقات، وانحدار األرضاألرض، 

22.L.07 بدقة بالمبنىالصاري سيتم ربط مصاطب العمل المستخدمة في تسلق   
ات التي أوصت بها الشرآة المصنعة ما لم تكن هذه في حدود اإلرشاد) أو اإلنشاء(

  .المصاطب مصممة بحيث تكون حرة

22.L.08 إذا لم يكن الصاري لن يتم تحريك مصاطب العمل المستخدمة في تسلق 
  .جميع من على متنها يعرف االتجاه الذي تسلكه هذه المصطبة

22.L.09 ع لزيادة حجم أو  يتم استخدام أية ساللم أو إنشاءات من أي نويجب أال
  . الخاص بالمصطبةالتشغيلارتفاع 

22.L.10 ناتي والدرابزشكاالت التكتيف تسلق يجب أال يتم.   

22.L.11 سوف يتم  . نشاط الرياح أو العواصفأثناء لن يتم رفع مصطبة العمل في
  ستكون. التشغيل لتحديد الحد األقصى لظروف سرعة الرياح أثناء العملمرجعاتباع 

  .في موقع العملمتاحة  التشغيل مرجع نسخة من

22.L.12  وذلك ألن ،  المصاطب أو تعديلها بأي حال من األحوالتغيير يتم يجب أال
 .، واالرتفاع الحر، وتردد عضو الشدسعة الحملتغيير التكوين قد يؤدي إلى تغيير في 
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 عكسي على وقد تؤثر التغييرات الميكانيكية، أو الهيدروليكية، أو الكهربائية، بشكل
  .تشغيل هذه الماآينة

22.L.13 اليوميوالتفتيش سوف يتولى أحد األفراد المختصين إجراء الصيانة .  

22.L.14التسلق مصاطب  لأو تشغي/ و قبل استخدام ًااألفراد تدريبلقى سيت . التدريب
  :وسوف يقوم آل مستخدم ومشغل بعمل اآلتي .للصاري

a .مرجع والواردة في اآللة على الموجودةخطر قراءة آافة تحذيرات اإلنذار وال 
  .المشغل وفهم هذه التحذيرات

 b .السليمة بكيفية تشغيل أدوات التحكم معرفةال.   

 c .المخاطر المصاحبة الستخدام مصاطب العمل المستخدمة في تسلق إدراك 
  .الصاري

 d .التأآد من أن األفراد المصرح لهم فقط هم من يستخدم المصطبة.   

22.L.15A وقفويجب  .غير الصالحة للعمل التالفة أو اآلالت يتم استخدام يجب أال 
   . التالفة إلى أن يتم إصالح الوحدةمعداتتشغيل ال

  

  

   

. 
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  ). رأسيًاجهةمو( الخشبية عوارضهي مصطبة عمل مصنوعة من ال :عوارضمصطبة ال
  

 المصطبة ويمكن دعمها بواسطة اهسقالة ترتكز فوقفي  ة أفقيعارضةهو  :حامل
  .المّدادات

  
قوة والمسافة من النقطة لل ًاجانت والذي يعتبر  نقطةفي العكسهو تأثير  :عزم االنحناء

  . تؤثر القوة منهاالتي 
  

  . آرسي معلق مصمم الستيعاب عامل واحديه :ُرّبانال سقالة
  

مصنوعة من مصاطب سقالة عبارة عن  هي :سقالة مربعة للحوائط المبنية بالطوب
  .  على قوالب حوائط البناءةمحمول) ةح خشبيالوأ(عمل 

  
 محمولةسقالة مصنوعة من مصطبة عمل عبارة عن هي  :سقالة ذات سنادات للنجارين

  .سنادات خشبية أو معدنيةعلى 
  

، وتحتوي على هياآل معدنية مصطبة عمل يمكن ضبطها عموديًا: مصطبة عمل رافعة
 أو تدويرها بشكل اقة الكهربائية، وهي مصطبة يمكن مدُّها أفقيًامكملة، وتعمل بالط

 إطاري ل مصطبة عمل رافعة مدعومة بذراع تطوييتناسب مع آلية الرفع؛ وهي أيضًا
مكمل يعمل بالطاقة الكهربائية، وُتستخدم إما في التقريب أو التوصيل المفصلي أو 

  .االتدوير أو االمتداد لمسافة تتجاوز أبعاد قاعدته
   

هي سقالة تتكون من مصطبة عمل تدعمها سنادات تم  : الالتيني4سقالة على شكل رقم 
  . الالتيني""4تصميمها على شكل رقم 

  
هي سقالة تتدلى من دعامات علوية عن طريق حبال،  :سقالة السفن/ السقالة العائمة

طريقة محكمة ويتم سند السقالة وربطها ب .سفلاأل في قطريوتتكون من وحدة بها تكتيف 
  .االمتدادزوايا قائمة على حاملين خشب بلوحي 

  
  . الصب في أعمال قوالباستخدامههو نظام سقاالت يتم  :الشدةسقالة 

  
  . بهيكل ماآل وليست مربوطة بإحكاماالهيأحد هي سقالة مستقلة عن  :سقالة حرة

  
 ترتكز مصاطب عملعدة سقالة مكونة من عبارة عن هي  :سقالة ِمنصبية ذات أرجل

  .ذي أرجلمنصب على 
  

  . نصبت السقالة أمامهاالذي نشاءهو القائم األقرب لإل :قائم داخلي
  

هي سقالة معلقة تتكون من مصطبة عمل ُتعلق من هيكل السقف أو  :يًاسقالة معلقة داخل
  . السطح بواسطة دعائم ثابتة الطول

  
  .شبية بألواح خومغطاةهي مصطبة تشبه السلم  :ية النوعمصطبة سلم
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؛ وهي الحامالت اتستقر عليهالتي هي أحد القوائم األفقية بالسقالة  :خشبة مستعرضة
ومثيالتها من أجزاء رآائز واألعمدة وال القوائمأيضًا القائم الطولي الذي يصل بين 

  .السقالة
  

هي سقالة ذات مصطبة متصلة  : عبر نقاط متعددةلق قابل للضبطيعذات تسقالة بناء 
  . من الدعامات العلويةحبلية سلكية رافعاتامل ُمعلقة بواسطة مدعومة بحو

  
سابقة  معدنية هياآلهي سقالة تتكون من مصطبة عمل تدعمها  : معدنيهيكلسقالة ذات 
  .التجهيز

  
  .معلقة بحبلوهي مصطبة ترتكز على حاملين  :معترضةرفيعة  آمرةسقالة ذات 

  
 بواسطة أذرع امتداد مسنودةحدة عمل هي سقالة تتكون من و : ذراع امتدادذاتسقالة 
 الداخلية ألذرع النهايات، ويتم تثبيت من واجهة مبنى أو إنشاء حائط أو من خلفتبرز 

  .االمتداد داخل هذا المبنى أو اإلنشاء
  

  . السقالة عليهنصب عن الهيكل الذي يتم دبعيو عمود ه : خارجيسناد
  

  بشكلةضوعمو(ح الخشبية هي مصطبة عمل مصنوعة من األلوا :مصطبة خشبية
  ).أفقي

  
 بسنادات دعم مسنودةهي سقالة تتكون من مصطبة عمل  :سقالة ذات رافعة مضخية

  . ة عموديأقطابمتحرآة مثبتة على 
  

 قائم حمل يدعم الحوامل في وأ في وضع أفقي، ي طولشكال تكتيفهو  :قائم ربط
  .وقارناتسقاالت المزودة باألنابيب ال
  

 أو تنطبق بعد نهايتهاثنى ُت الشكل، يمكن أن ة خرسانية جداريهشداد :شدادات الخطاف
  .الشدةإزاحة 

  
هي سقالة من : ات تعليق قابل للضبط من نقاط متعددة، ومخصصة للبّناءينذ لةسقا

  .النوع المتأرجح، بها وحدة مسنودة بواسطة قوائم، معلقة من أربع نقاط
  

  .انظر المعلقة من نقطتين :سقالة متأرجحة
  

 بأجزاء  مدعومةهي سقالة تتكون من مصطبة عمل :وقارنات مزودة بأنابيب ةسقال
  .بوصالت الربطمتصلة ال) وسنادات، قوائم ربط، حوامل، قوائم( من األنابيب منفصلة

  
هي سقالة معلقة تتكون  ):متأرجحةمصطبة / سقالة أرجوحية(سقالة معلقة من نقطتين 

، ُتعلق بواسطة حبلين من دعامات )ات طوقيةرآاب(مرتكزة على حماالت من مصطبة 
  .علوية ومزودة بوسائل لرفع المصطبة وخفضها
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هي مصاطب عمل رافعة ودوارة مثبتة  :ةمصاطب العمل الرافعة الدوارة المثبتة مرآب
  . التجارية)السيارات (الخاص بإحدى المرآبات) الشاسيه(على الهيكل القاعدي 

  
هي سقالة تتكون من مصطبة ترتكز علي  : نافذةفتحةيبرز من سقالة مزودة بمرفاع 
  .  خالل فتحة نافذةمن سنادة أو مرفاع يبرز 
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  23القسم 

  الهدم.  23

23.A عام  

23.A.01 عمليات المسح والتخطيط.  

a .انظر  > : التاليةوالخطة يجب إجراء عمليات المسح ، الهدمعمليات البدء فيبل ق
  06 القسمدة ب الوار األسبستوس الرصاص متطلبات

، خطط المبنىم لتحديد -  معتمدمحترف مهندس  يقوم به�مسح هندسي للمبنى ) 1(
 واحتمالية االنهيار المفاجئ ألي جزء من أجزاء ، والجدران،لطوابقحالة المنشأ، واو

 أو  وموظفونفحص أي مبنى مجاور يمكن أن يتواجد به عمالأن يتم يجب (المبنى 
ووجود مخاطر الهدم األخرى المحتملة أو ) فس الطريقة بنرضة للخطرممتلكات ُع

  القائمة بالفعل؛

وحالة وآميات مدى،  و،لألسبستوس لتقصي وجودابتدائي  مسح �األسبستوس  )2(
المباني والمنشآت التي ُأنشئت قبل ب) ACM(المواد التي تحتوي على األسبستوس 

مشتبه في احتوائها على مواد  أو الةأو تلك المباني أو المنشآت المعروف, 1980عام 
يجب إجراء المسح وفًقا لـ و . األسبستوس بغض النظر عن تاريخ اإلنشاءتشتمل على

29 CFR part 1926.1001 ,مكونات المبنى المسح جميع يميجب أن يقو 
سيتم الوصول إليها والتي لن يتم الوصول إليها  األماآن التي متضمناوالمنشأة 

مسح إذا آان قد ُأجري في الماضي وتم تقييمه الإجراء ال يلزم و ).المحصورة(
يتضمن و .واعتباره حديًثا وآانت وثائقه متوفرة الستخدامها في مواصفات المشروع

متطلبات حماية ، CFR part 1926.1101 29 والمرجع من هذا 06القسم 
هي  وحدته، خطر األسبستوس بما في ذلك تخفيف  التحكم فيالعمال في عمليات

   تحتوي على األسبستوسالتي مواد ال  التي تؤثر علىعملياتالفي رية ضرو
)ACM(. 40 يتضمنو CFR part 61, Subpart M متطلبات إدارة حماية 

الخاصة بهدم المباني والمنشآت التي تحتوي على األسبستوس ) EPA(البيئة 
ل هدم وتتطلب تخفيف حدة أصناف معينة من المواد التي تحتوي على األسبستوس قب

والمسؤولين التابعين  ،المحليينو ، الفدراليينالمسؤوليناستشارة يجب و .المبنى
أصحاب االختصاص،  )DOD(وزارة الدفاع ، وفرع  المضيفبلدلوالتابعين للوالية ل

  .لتخلص من األسبستوسل إضافية متطلبات ةلتحديد أي

أسلوب  أي محدود للرصاص باستخدامابتدائي مسح يجب القيام ب �الرصاص) 3(
, )OSHA(صحيح من الناحية العلمية تعترف به إدارة السالمة والصحة المهنية 

أو , 1978المباني والمنشآت التي أنشئت قبل عام بلتحديد تواجد الرصاص وذلك 
تلك المباني والمنشآت التي ُيشتبه في احتوائها على الرصاص بغض النظر عن تاريخ 

 OSHA 29 الهدم االلتزام بمقاييس الـ عمليات لتحديد ما إذا آان على, اإلنشاء
CFR part 1926.62 ال يلزم عمل و . بوجود الرصاص في اإلنشاءاتالخاصة

راد هدمها  أن المبنى أو المنشأة التي ُيتنص علىمسح إذا آانت هناك وثيقة مكتوبة 
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 المرجع من هذا 06 القسم ويشتمل .فترض أنها تحتوي على الرصاصتحتوي أو ُي
إدارة السالمة والصحة المهنية  على متطلبات CFR part 1926.62 29و
)OSHA(هذه المتطلبات االلتزام ب ويجب . الخاصة بحماية العمال من الرصاص

التي ُيخشى فيها من تحفيز أية مواد قابلة للكشف تحتوي الهدم  أثناء القيام بعمليات
 )OSHA( ة المهنيةإدارة السالمة والصحوقد أشارت  .على آميات من الرصاص

يكون بأسلوب صحيح من الناحية إلى أن اختبار الكشف عن الرصاص يجب أن 
آما أنها ال تعترف باالختبار الكيميائي الموضعي آطريقة يتوافر فيها هذا , العلمية
لوالية والتابعين ل ،المحليينو ، الفدراليينالمسؤوليناستشارة ويجب . الشرط

لتحديد أي المختصين وذلك  )DOD(وزارة الدفاع فرع ، و المضيفبلدلوالتابعين ل
  .الرصاصلتخلص من ل إضافيةمتطلبات 

لتقصي ابتدائي مسح يجب إجراء  � والزئبق) PCBs(بوليكلوريناتيد بايفينيل) 4(
د و في ترآيبات اإلضاءة الفلورسنتية ووج(PCBs) وجود بوليكلوريناتيد بايفينيل

ومصابيح التفريغ عالية الشدة في المباني والمنشآت الزئبق في المصابيح الفلورسنتية 
 أو تلك المباني أو المنشآت المعروف أو المشتبه في ،1980التي تم إنشاؤها قبل عام 

 تيار اإلضاءة اتمثبت و.احتوائها على هذه المواد بغض النظر عن تاريخ اإلنشاء
 ريناتيد بايفينيل على بوليكلو1979 ُصنعت قبل عام للمصابيح التيالفلوروسنتية 

)PCBs.(  من ضئيلةقد تحتوي مصابيح التفريغ الفلورسنتية عالية الطاقة على آمية 
يجب تقييم ترآيبات اإلضاءة المكسوة باألردواز بغرض إزالتها والتخلص منها  .الزئبق

ومعالجتها ) PCBs(أو البوليكلوريناتيد بايفينيل /من حيث احتوائها على الزئبق و
 البصرية ونتائج االختبار إذا آان الحظة على المءا آنفايات خطيرة بناوالتخلص منه
 تيار اإلضاءة الفلوروسنتية التي ال تحمل اتمثبتأن يجب اعتبار و .ذلك ضرورًيا

هذه على ، تحتوي "PCB�s) (خالي من البوليكلوريناتيد بايفينيل"ملصًقا مكتوًبا عليه 
استشارة يجب  و.ار المسربة آنفايات خطيرة التيمثبتاتآما يجب التخلص من  .المادة

، ومسؤولي  المضيفبلدلوالتابعين للوالية والتابعين ل ،المحليينو ، الفدراليينالمسؤولين
لتخلص من ل إضافية متطلبات ةتحديد أيالمختصين من أجل  )DOD(وزارة الدفاع 
  .هذه المواد

 على عمليات المسح  وبناًءمعتمدمحترف جرى بواسطة مهندس ُت �طة هدم خ) 5(
التفكيك واإلزالة عمليات الهندسية وعمليات مسح الرصاص واألسبستوس لضمان 

  .حطامهمكونات المبنى وكافة اآلمنة ل

b . تثبت إجراء )مقاولالوة الحكوم(يجب تقديم وثيقة مكتوبة للسلطة المختصة 
ن خطة آذلك يجب تسليم هذه السلطة المختصة نسخة م, عمليات المسح المطلوبة

  .الهدم

c .الهدم بخطة الهدم   المشارآين في عمليات والموظفين العمالافةيجب إخطار آ
  .بطريقة آمنةالخاصة بهم عمليات الحتى يتسنى لهم القيام ب

23.A.02  يجب إغالق أو تغطية خطوط الكهرباء والغاز والمياه والبخار والصرف
 خط المبنى قبل بدء رى خارجها بطريقة أخوخطوط الخدمات األخرى أو التحكم في

  .عملية الهدم

a .حالة على حدةفي آل   مسبًقاات المشترآةخدم اليجب إخطار شرآة.  
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b . رسًما هندسًيا )لمقاولاوة الحكوم(يجب أن يقدم المقاول للسلطة المختصة 
شير إلى موقع آل خطوط الخدمة ووسائل ي )رسومات الموقع ورسومات الخدمةآ(

  .التحكم فيها

c .خرى  المرافق األالطاقة أو وأ هاي المالحفاظ على مرافق إذا آان من الضروري
  .هذه الخطوط وحمايتهاتغيير موقع يجب , الهدمعملية أثناء 

d . من أن يجب التأآد, القائمةإذا تضمن المشروع ترك أو هدم خطوط الغاز 
يبات قد تم  قد تم وضعها في مكانها بدقة وأن اإلجراءات والترآالقائمةالخطوط 
الخاص بجمعية الغاز " (GTPC) مرجع نقل وتوزيع الغاز" وفًقا لـ استكمالها
  .األمريكية

23.A.03 غازات, مواد آيماوية خطيرة, يجب أن يتحدد ما إذا آانت هناك مواد بناء ,
مواد قابلة لالشتعال أو مواد خطيرة قد تم االستعانة بها في إنشاء أي مبنى أو , متفجرات
  .يب أو الصهاريج أو المعدات األخرى في العقاراألناب

a .يجب إجراء اختبار لتحديد نوع وترآيز المادة , عند معرفة هذه المخاطر
  ).لمقاولة والحكوما(نتائج االختبار للسلطة المختصة تقديم الخطيرة و

b . قبل بدء عملية الهدمالتخلص منهايجب السيطرة على مثل هذه المخاطر أو .  

23.A.04 ل والموظفين عند قيام العما األرضية وأ الجدران  أو تثبيت يجب تدعيم
 الحريق أو الفيضان من جراءبالعمل داخل مبنى يراد هدمه نتيجة لما لحق به من ضرر 

  .أو االنفجار أو أي سبب آخر

23.A.05 سير العمل.  

a . وفتحات يمكن من مساقط فيما عدا عمل الفتحات في أرضيات الطوابق لعمل
فإن هدم ,  المشابهةالتمهيدية التخزين واألعمال مكانخاللها إنزال المواد وإعداد 

  .أسفلمتجها إلى  والجدران الخارجية يجب أن يبدأ من أعلى المبنى األرضيات

b. مكان وإسقاطه في  أرضيةيجب إزالة آل طابق به جدار خارجي وإنشاءات 
الطابق  واألرضيات الموجودة في التخزين قبل البدء في إزالة الجدران الخارجية

  . الموجود اسفلالتالي

23.A.06  األشخاصمما يهدد حياةالخطر الناجم عن تهشم الزجاج التحكم في يجب .  

23.A.07 إال إذا آانت , يجب أال تستخدم معدات ميكانيكية على أرضيات أسطح العمل
  .طسلهذه األرضيات أو األسطح بالمتانة الكافية لتحمل الحمل الم

23.A.08  منشآت متعددة الطوابق التي والموظفين في اليجب حماية مداخل العمال
  .أو آليهماالقباب جانبية أو الممرات ال  شدتخضع لعمليات الهدم بواسطة سقيفات

a . على األقل)  قدم8(م  2.4يجب توفير الحماية من واجهة المبنى لمسافة.  
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b . 0.6داخل أو فتحات المبنى بحوالي  أعرض من مالقبابيجب أن تكون آل هذه 
وقادرة , )من آل جانب)  قدم1( م 0.3 بحيث تكون أعرض بمقدار) ( قدم2(م 

  ). رطل لكل بوصة مربعة150(آيلو باسكال  1035على تحمل حمل وزنه 

23.A.09 ستخدم سوى الساللم المدرجة والممرات والساللم القائمة  ُييجب أال
  . المبنىالمخصصة لتعمل آوسيلة لدخول

a .جب التنويه ي :جب اإلشارة إلى هذه الوسائل المخصصة للدخول في خطة الهدمي
  .آما يجب غلقها دائًما, إلى أن طرق الدخول األخرى غير آمنة في الدخول

b . يسير األرضية التي  أسفل أرضيتينيجب تغطية بئر السلم عند نقطة ال تقل عن
  .فيه العمل

c .ى الطابق الذي يجري فيه العمل عن طريق ممر يجب أن يكون الوصول إل
  .ضاء ومزود بوسائل حمايةمستقل وُم

23.A.10مختص أثناء شخصجب أن تكشف عمليات التفتيش المستمرة بواسطة  ي 
الجدران أو األرضيات الضعيفة أو اآليلة للسقوط الناتجة عن الهدم عن مصادر الخطر 

 بالعمل في األماآن التي توجد  أو موظفامل ُيسمح ألي عال : مادة غير متماسكةةأو أي
  .أية وسيلة أخرىحتى يتم تقويمها بالتدعيم أو التكتيف أو , بها هذه المخاطر

23.Bزالة األنقاض إ  

23.B.01بواسطة درابزين  يتم تفريغ األنقاض خاللها مسقطفتحة ة جب حماية أي ي
خر يقف عليه العمال وق األرضية أو أي سطح آف) وصة ب42(م 1   طولهسياجي يبلغ

 المنحدر وحافة الفتحات المسقطما يجب تغطية أي فراغ بين  آ؛لتفريغ األنقاض
  .المساقطالموجودة في األرضيات التي تمر من خاللها هذه 

23.B.02  عند إسقاط األنقاض من خالل الفتحات الموجودة في األرضيات التي تخلو
قة التي تسقط فيها األنقاض بحواجز ال يجب تطويق تلك الفتحات والمنط, المساقطمن 

وال يقل بعدها للوراء عن حافة الفتحة العلوية )  بوصة42( م 1يقل ارتفاعها عن 
  ). قدم6(م  1.8البارزة عن 

a . العالمات التي تحذر من خطر األنقاض الساقطة عند آل جانب من وضعيحب 
  .جوانب فتحة تفريغ األنقاض في آل طابق

b .الة األنقاض من األماآن السفلية حتى يتم التوقف عن التعامل مع ال ُيسمح بإز
  . العلويةاألرضياتاألنقاض في 

23.B.03  45زاوية تزيد عن ، عند  المواد أو األجزاء األخرىمساقطيجب تطويق 
 المستوى األفقي باستثناء الفتحات المجهزة بأغطية بالقرب من أو عند مستوى نم درجة

  .واداألرضية إلدخال الم

a . المسقطبامتداد جدار ) بوصة 48(م  1.2يجب أال يزيد ارتفاع الفتحات عن.  
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b . في حالة عدم استخدام هذه الفتحات، يجب إغالقها في جميع األرضيات
 .الموجودة أسفل األرضية العلوية

23.B.04أو بالقرب  التفريغمسقط عند طرف مسقط في آل قويةجب ترآيب بوابة  ي 
تحكم في تشغيل البوابة وتحميل الشاحنات وتوجيهها ل مختص لعاملن جب تعييي :منه

  .إلى الخلف

23.B.05  التفريغمسقطيجب غلق المنطقة المحيطة بطرف , العملياتعند توقف .  

23.B.06  أو باستخدام عربات اليدمعدات وتجهيزات آليةعندما يتم تفريغ المواد من  ,
 ال يقل سمكه عن واقي صدماتأو  خشبي )Toe Board(حاجز قدم يجب تثبيت 

  .مسقطعند فتحة آل )  بوصة6( سم 15وال يقل ارتفاعه عن )  بوصة4(سم 10

23.B.07  تأثيرها بدرجة متانة تحول دون انهيارها نتيجة ؤ وإنشاالمساقطيجب تصميم 
  .المواد أو األنقاض التي يتم تفريغها داخلها

23.B.08 أرضية األحمال ةنقاض على أييجب أال يتعدى مخزون النفايات واأل 
  .رضيةلألالمسموح بها 

23.B.09  من أرضية رضية األ األوتاريجوز في المباني ذات األرضية الخشبية انتزاع
بشرط عدم , فوق مستوى األرض لتوفير حيز تخزين لألنقاضعلى األآثر واحدة 

  .السماح للمواد الساقطة بتعريض ثبات المبنى للخطر

a . دعم الجدران الداخلية أو الجدران لرضية  لألقدد الخشبيةال يبيتم ترآعندما
آنها حتى يتم ترآيب دعامة أخرى تحل امأيجب ترك هذه القدد في , الخارجية الحرة

  .محلها

b . بوصة 25( م 7.5 التي ال يزيد ارتفاعها عن ، األرضيةاألقواسيجوز إزالة( 
رط أال تعرض هذه اإلزالة فوق مستوى األرض لتوفير مساحة تخزين لألنقاض بش

  .ثبات المبنى للخطر

c .يمنع الوصول إليهيجب إحاطة حيز التخزين الذي ُتفرَّغ فيه المواد بحاجز  
ويجب إغالق هذه الفتحات في األوقات , باستثناء الفتحات المخصصة إلزالة المواد

  .التي ال يتم فيها إزالة للمواد

d .على أفاريز أو آتل خشبية مانعة لمنع يجب أن تحتوى فتحات أرضيات الطوابق 
  . الحافة الضغط علىالمعدات من

e .25 فتحة يتم عملها في األرضية إلزالة المواد عن ةيجب أال يزيد حجم أي% 
إال إذا ظلت الدعامات الجانبية لألرضية المنزوعة في , من المساحة الكلية لألرضية

لتي جعلها الهدم غير آمنة لتصبح مكانها؛ آما يجب تدعيم األرضيات الضعيفة أو ا
  .قادرة على حمل ثقل األنقاض المفروض بطريقة آمنة
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23.C  الجدرانإزالة  

23.C.01  وقطاعات البناء على أرضيات المبنى بكتل جدرانُيسمح بسقوط يجب أال 
  . لألرضياتة الحمل اآلمنسعاتتتعدى 

23.C.02  أقدام بدون )6( ستة  يتعدى ارتفاعهقطاع جداري أي يتم نصبيجب أال 
تدعيم البدون ليتم نصبه  اعًد وُماصمًمإال إذا آان هذا الجدار ُم, ة جانبيشكاالت تكتيف

 قائما يجدارقطاع جب أال ُيترك أي يو .كفي لدعم ذاتهتفي حالة آمنة آان  و،الجانبي
وق بدون تدعيم جانبي لفترة أطول من الوقت الالزم إلزالة األنقاض المجاورة التي تع

بدون تدعيم لالنتصاب  الجدران المصممة والمعدة الشرطُيستثنى من هذا و .هدم الجدار
  .جانبي

23.C.03  الظروف الجويةشكل ت الجدار عندما فوقبالعمل للعمال يجب أال ُيسمح 
  .خطًرا

23.C.04أرضية ةمل على أيجب عدم قطع أو إزالة القوائم اإلنشائية أو الداعمة لِح ي 
 قطع هذا يمنع  ويجب أال. وإزالة آل الطوابق التي توجد فوق هذه األرضيةحتى يتم هدم

 بالمتطلبات الوفاء شريطةآمرات األرضية للتخلص من المواد أو ترآيب معدة 
  ..B.09 and 23.D.23بـ منصوص عليهاال

23.C.05 أي من )  قدم10( م 3 يجب تغطية الفتحات األرضية الموجودة في نطاق
إذا آان ذلك سيفصل بين إال , ية الهدم باأللواح الخشبية تغطية محكمةجدار خاضع لعمل

  .المنطقة الموجودة أسفلالعاملين وبين 

23.C.06في اإلنشاء الحديدي يجوز ترك المنشأة من اإلنشاءات الحديدية،ي المباني  ف 
ت يجب إزالة المادة المتماسكة من الكمرا,  أينما يحدث ذلك.البناءمكانه أثناء هدم 

  . عملية الهدم ألسفلعندما تتجهالحديدية والعوارض والدعامات اإلنشائية 

23.C.07لتدعيم األرض أو محتجزةجدران آ تعملجب أال يتم هدم الجدران التي  ي 
اإلنشاءات المجاورة حتى يتم تدعيم هذه األرض بالتكتيف أو تدعيم أساس اإلنشاءات 

  .A.05.23نظر ا .المجاورة

23.C.08 إال إذا آانت قادرة على حمل ,  ُتستخدم الجدران الحتجاز األنقاضيجب أال
  . بطريقة آمنةسلطالحمل الم

 23.D إزالة األرضيات  

23.D.01مسافة االمتداد اتساع ب في األرضية  يمتد قََطع الفتحات الموجودةجب أن ي
  .بين الدعاماتالكاملة للقوس 

23.D.02  قاض أو المواد األخرى من هذا يجب إزالة األن,  أرضيقوسقبل هدم أي
  . ومنطقة األرضية المجاورة األخرىالقوس
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a . بوصة 2( سم 25×  سم 5 ال تقل عن ألواح  للعمال والموظفينتوفرأن ييجب 
أن و، وغير مسواة بالحجم الطبيعي  مستعرضشكل قطاعفي )  بوصة10× 

  .ت األرضية بين الكمرااألقواسللوقوف عليها أثناء هدم يستخدموها 

b . القوسار يهفي حالة انتوفر دعامة آمنة لألفراد بحيث يجب وضع هذه األلواح 
   .الموجود بين الكمرات

c . بوصة16(سم  40باعد بين األلواح ت مسافة التتعدىيجب أال .(  

23.D.03  ومكونة , ) بوصة18( سم 45يجب توفير ممرات آمنة ال يقل عرضها عن
 هاستخدمي, مماثلةمتانة ذات أو )  بوصة2( سم 5ن من ألواح خشبية ال يقل سمكها ع

الكمرات فوق  السير نقطة دون ةعند الضرورة لتمكينهم من الوصول إلى أياألفراد 
  .المكشوفة

23.D.04ألواح األرضيةآافية بتدعيم عوارض ارتكاز ذات متانة تقومجب أن  ي : 
رضية وليس  عوارض االرتكاز بواسطة آمرات أو عوارض أأطرافيجب تدعيم و

  . األرضية بمفردهااألقواسبواسطة 

23.D.05 على األطراف يجب وضع األلواح مًعا فوق المحامل الصلبة مع تراآب 
  ). قدم1( م 0.3األقل 

23.D.06  بالدخول إلى للعمال والموظفين سمح يجب أال ُي,  األرضيةأقواسعند إزالة
س لمنع دخولها ووضع عالمة ويجب وضع المتاري,  مباشرةهاالمنطقة الموجودة أسفل
  .تحذير تشير إلى الخطر

23.E  اإلنشاءات الحديديةإزالة  

23.E.01  الذين للعمالخشبية ألواح يجب توفير ,  األرضيةأقواسعندما يتم إزالة 
  .اإلنشاءات الحديديةيقومون بهدم 

23.E.02  طبقة لتلو اطبقة العمود وتلو العمود ال اإلنشاءات الحديدية،يجب فك ترآيبة
  ).قد تكون األعمدة بارتفاع طابقين(

23.E.03 يجب عدم الضغط بشدة على أي قائم إنشائي يتم تفكيكه.  

23.F الهدم الميكانيكي  

23.F.01منطقة يمكن أن تتأثر بالهدم أثناء القيام ةجب منع األفراد من الدخول إلى أي ي 
اص الضروريين في العمليات سمح فقط لألشخُي :أو قواديس الهدملكرة ابالهدم باستخدام 

  .بالدخول للمنطقة في أي وقت آخر

23.F.02 بنًاء على ,الحمل المقدر للرافعةمن  %50 يجب أال يتعدى وزن آرة الهدم 
أو يجب أال ,  عندها آرة الهدميتم استخدام زاوية تشغيل وأقصىطول ذراع التطويل 

  .أيهما أقل,  الكرة بهتتعلق من مقاومة الكسر االسمية للحبل الذي %25يتعدى 
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23.F.03  تطويل الرافعة وحبل الحمل قصيًرا بقدر اإلمكانذراعيجب أن يكون .  

23.F.04  حبل انثناء لمنع دوارةيجب توصيل الكرة بحبل الحمل بواسطة وصلة 
  .حتى ال ينفصل الثقل فجأة يجابيةإ بوسيلة توصيلهآما يجب , الحمل

23.F.05 يجب أن يكون قد تم قطع جانبًيا من الجدران عند سحب الجدران أو أجزاء 
  . المتأثرةالحديديةآل القوائم 

23.F.06  الحجرية قبل سحب الجدران الزخرفةيجب إزالة آل أفاريز السقف وأعمال 
  .جانبيا
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  24لقسم ا

   األرضيات والحوائطثقوبفتحات و. 24

24.A عام  

24.A.01 قد التي و واألسقف،رضيات الموجودة باأل الفتحاتة جميع إحاط تتم يجب أن
تم أن يحاجز مادي أو استخدام  بعن طريق الخطأ، األفراد يخطو فوقها أو يسقط فيها

  .تغطيتها

24.A.02 قدوالتي األسقف األرضيات وجميع الثقوب الموجودة ب تغطية تتم يجب أن 
  . أو الحطامموادتسقط منها المعدات أو ال

24.A.03 كافية بحيث األسقف بالمتانة الألرضيات و ا فتحاتأغطيةتمتع يجب أن ت
لتجنب إزالتها أو زحزحتها   في مواضعهايجب تأمينهاآما تتحمل أي حمل يقع عليها 

  .بصورة عرضية

24.A.04 يجب أن يتم لمرآبات والتجهيزات،ما تكون األغطية معرضة لمرور اعند 
 الخاصة بتلك عائمدال وحجرات التفتيش والخنادق وبالمواسير  األغطية الخاصةتصميم

 ضعف الحد األقصى يبلغ المحور الخلفي للشاحنة وحملحمل تبحيث يمكنها األغطية 
  .للحمل المتوقع

24.A.05 4(متر  1.2 يزيد عن هبوط فتحات الحوائط التي بها إحاطة تتم يجب أن 
 السطح الذي يجري عليهأعلى )  قدم3( متر 9. التي يقل حجم جانبها السفلي عنو) قدم
استخدام  قضيب علوي أو قضيب علوي وقضيب أوسط أو من خالل باستخدامعمل ال

 أو حاجز )Toe Board(حاجز قدمي تم توفير يويجب أن  . قياسيدرابزين سياجي
 � بغض النظر عن العرض � السفلي من فتحة الحائط انب عندما يكون الج شبكيغلق

  .لعمل االسطح الذي يجري عليهأعلى )  بوصة4( سم 10أقل من 

24.A.06  فتحات الحوائط إحدى المتطلبات ب  الخاصةحمايةوسائل اليجب أن تستوفي
  :التالية

a .تمكنها من تحمل أحمال  ذات بنيٍة وعلى وضعية  الشبكيةيجب أن تكون الحواجز
 �) عدا ألعلى(على األقل في أي اتجاه )  رطل200( آجم 90يصل وزنها إلى 

   أوية نقطة على القضيب العلوي أو القائم المماثل،بأقل مقدار من االنحراف عند أ

b . تمكنها من تحمل أحمال  ذات بنيٍة وعلى وضعية  الشبكيةحواجزالأن تكون
 نقطة ة أيعندقع بشكل أفقي ت على األقل)  رطل200( آجم 90يصل وزنها إلى 

و  تكون تلك الحواجز ذات بنية صلبة أقد : الشبكيعلى الجانب القريب من الحاجز
 أو شرائح ذات ،)بوصة 8( سم 20شبكة دعامية ذات فتحات ال يزيد طولها عن 

  .مع عدم التقيد بطول معين)  بوصة4( سم 10فتحات ال يزيد عرضها عن 

24.A.07لفتحات  االنزالقية جميع آوات العبور والمجاري إحاطة  يجب أن تتم
 الفتحات بحواجز اطويجب أن تح .من النوع الذي يعمل بالمفصالتبغطاء األرضية 
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 الجانب المكشوف ببوابة على أن ُيَزَود ًا؛ واحدا مكشوًفاذات قضبان بحيث تترك جانًب
  . الفتحةبحيث ال يستطيع األفراد الوصول سيًرا إلىتحويلة أن يتم  أو دوارة

24.A.08  ها ُترفع فوقيجب أن تكون مصطبة االمتداد الواقعة خارج فتحة الحائط والتي
ومع  هذا الدليلمن  B.21 ذات درابزين قياسي يستوفي مواصفات القسم،هاناوللتالمواد 

إحدى جوانب مصطبة االمتداد درابزين قابل لإلزالة لتيسير بكون يذلك، من الممكن أن 
. الموادمناولةعملية 
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  25سم قال

  أعمال الحفر. 25

25.A عام  

25.A.01 التخطيط.   

a.خطوط آ(رضية األمواضع الترآيبات تحت  يجب تعيين ،بل أن يتم فتح ُحفرةق
) الصرف، وخطوط الهاتف، وخطوط المياه، وخطوط الوقود، وخطوط الكهرباء

 الخدمات والمرافقجب االتصال بشرآات ي و:وحمايتها من التلف أو اإلزاحة
 المسؤولة األخرى لتحديد المواقع وتعليمها، وآذلك إلدارة عملية حماية جهاتوال

الخدمة في المرافق ورضية أو المساعدة فيها إذا رغبت شرآات ألاالترآيبات تحت 
من الجهة المسؤولة عن مرافق " تصريح حفر"جب أن يحصل المقاول على ي و.ذلك

 قبل بدء أي  ذلكيتطلب األمر عندما المنطقة أو من المهندسين المدنيين األساسيين
 ن األمريكي الحكومي التابع لسالح المهندسيل الممثولىيتس و.عمل حفر

)USACE( التعامل مع الطلبات.  

b . أنها ملوثة  في مناطق معروف عنها أو ُيشتبهبأينما يلزم القيام بأعمال حفر
 يجب إجراء تطهير  ــ، أو المعدات العسكريةالمتفجرة، الذخائر غير اتالمتفجرب

 (EOD)لمتفجرة ابطال الذخائر إل من قبل أفراد مؤهلين تحت سطحيسطحي و
 .ل الحفراعمأدء قبل ب

25.A.02 الحفر واختبارهامناطق  التفتيش على.  

a.أن يقوم شخص مختص أفراد داخل حفرة أو حولها، يجب هناك ندما يكون ع
 الحفرة والمناطق المجاورة واألنظمة الواقية يومًيا حسب الحاجة بالتفتيش على

  . الخطريزيد نسبةحدث خالل ورديات العمل، وبعد آل عاصفة ممطرة أو أي 

b .جوانب الحفر، أو ب أن وضًعا ما يمكن أن يؤدي إلى انهيارات محتملة بتو ثل
األنظمة الواقية أو أجواء خطرة أو أي ظرف خطر، بأو قصور ) أرضية(انزالقات 

مصدر الخطر مع إيقاف بعيًدا عن يجب في هذه الحالة نقل العمال المعرضين 
  . الالزمةالسالمة احتياطات افة آذاتخاالعمل في الُحفرة بالكامل حتى يتم 

c .ظروف غازية،  بوجودفي األماآن المعروفة أو المشتبه بنقص األآسجين بها أو 
 أو لمرات أآثر إذا ورديةيجب اختبار الهواء الموجود بالحفرة قبل بداية آل 

 اتنتائج االختباريضم آافة جب االحتفاظ بسجل ي و: المختصةسلطةأوصت بذلك ال
  .عملموقع الب
  6 و  5 نظر القسمين ا> 
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25.A.03 األنظمة الواقية.  

a . لخطر فيها  ون العاملتعرض التي يجميع مناطق الحفر جوانب وقايةيجب
عن  لألرض أو المائلنظام دعم أو وسائل القطع باستخدام األرض المتحرآة 
  . أخرى مكافئةةلي وسةأيب أو طريق عمل درجات

b .شخص  إذا قامأنظمة واقية)  قدم5(  م1.5 عنعمقها  يقل تتطلب الُحفر التي لن 
  .هانهيار جوانباحتمال العدم وجود أي  وقرر هابالتفتيش عليمختص 

c . وفقا لما ورد عن طريق عمل درجات لألرض أو المائليجب أن يكون القطع 
  .C.25بالقسم 

d . 25 لما ورد بالقسم مطابقةيجب أن تكون نظم الدعم.D.  

e . األحمال المراد حملها أو آافة على مقاومة قادرة األنظمة الواقية نتكويجب أن 
  .إخفاقعلى النظام دون بدرجة معقولة تطبيقها المتوقع 

f .أقدام ما 5 جب استخدام عملية الدعم للتربة غير المستقرة أو لألعماق التي تبلغي 
  .قاولأية خطة مالئمة من قبل المتنفيذ أو سند لها أو عمل درجات لم يتم 

25.A.04 استقرار اإلنشاءات القريبة.  

a . قاعدة باستثناء الحفر في صخرة مستقرة، يجب أال يتم السماح بأعمال حفر تحت
  :أي إنشاء أو جدار دعم إال إذا أساس

تم توفير نظام دعم، مثل تدعيم األساس، لضمان استقرار اإلنشاء وحماية العاملين  (1)
  المنطقة المجاورة لعملية الحفر؛ أو بودين رآين في الحفر أو الموجاالمش

 ة من الحفره تم إزالتالمنشأ مفاده أنصّدق مهندس متخصص ومعتمد على قرار  (2)
  . على العاملينابشكٍل آاٍف آي ال يتأثر نتيجة الحفر، وأن الحفرة لن تشكل خطًر

b .عمال ذا أصبح استقرار المباني المجاورة أو الجدران ُعرضًة للخطر بسبب أإ
 المصممة بواسطة اتالحفر، يجب توفير وسائل الدعم أو التكتيف أو تدعيم األساس

  .شخص مؤهل لضمان استقرار اإلنشاء وحماية العاملين

c .جب أال يتم هدم الطرق المرصوفة الجانبية واألرصفة واإلنشاءات القريبة ما لم ي
الرصيف، أو   أويلجانبيتم توفير نظام دعم لحماية العاملين، والطريق المرصوف ا

  .اإلنشاء القريب

25.A.05  أينما يلزم إحداث قطع سفلي لجانب ُحفرة، يجب دعم المواد البارزة بطريقة
  .آمنة

25.A.06 الوقاية من المياه.  
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a . يجب استخدام القنوات أو حواجز التحويل، أو وسائل أخرى لمنع المياه السطحية
  .الئم للمنطقة القريبة للحفرة الحفرة وتوفير مصرف مالوصول إلىمن 

b .بها مياه متجمعة أو التي تتراآم بها المياه  يجب أال يعمل العاملون في الُحفر التي
  .ما لم يتم السيطرة على أخطار المياه التي تنشأ نتيجة تراآمها

جب تحديد إجراءات التحكم في التجمد، وضخ المياه، والصرف واإلشراف عليها ي (1)
جب مراعاة موازين الرطوبة الموجودة بالتربة المحيطة ي :معتمددس من قبل ُمهن

  .التربةب إذا حدث اختالل الهياآلواآلثار التي تطرأ على األساسات و

ند التشغيل المستمر لتجهيزات التحكم في المياه الجوفية، يجب توفير مصدر ع (2)
 بواسطة شخص جب مراقبة عمليات وتجهيزات التحكم في المياهي :قدرة للطوارئ

  .مختص لضمان تشغيل مالئم

25.A.07 الوقاية من األجسام المتساقطة.  

a .وعمل الدرجاتبواسطة وسائل التسلق، وإزالة الجليد، (اية العاملين وقجب ي ،
ووسائل االعتراض بالمتاريس، وتثبيت األحجار بمسامير لولبية، والشبك السلكي، 

تمثل أو من التربة التي ُيمكن أن  ابتةمن الصخور غير الث) أو أية وسائل أخرى
جب توجيه عناية خاصة للمنحدرات التي ي : سقوطها من جدار الُحفرةةجينتخطرًا 

  .ُيمكن أن تتأثر بطريقة عكسية بحالة الجو، أو حجم الرطوبة، أو االهتزاز

b . ،التي  الصخور الكبيرة المدورة أو جذور الشجر المتبقية،آيجب إزالة األجسام
  .تأمينها بطريقة ما أو ،كن أن تنزلق أو تنحدر داخل الحفرةُيم

c .أو من حافة الُحفرة آحد أدنى) قدم2( م 0.6 على بعد ناتج الحفرجب وضع ي ، 
 ةلى أيع : أدوات آافية لمنع األجسام من السقوط في الُحفرةاستخداميجب احتجازه ب

  .لزائد على سطح الُحفرةحال، يجب وضع الجسم بعيًدا عن الُحفرة لمنع التحميل ا

25.A.08 . التي تعمل بالمحرآاتتدابير سالمة المعدات المتحرآة والمرآبات.  

a .خشبية ضخمة أو متاريس عند استخدام مرآبات أو معدات آتلجب وضع ي 
  .)Toe Board(حاجز أرضي وصى باستخدام ُي: من الُحفرةبالقرب متحرآة 

b .آبات الُمحملة أو غير المحملة لتجُنب يجب أن يقف العمال بعيًدا عن المر
  . سقوط األجسام أو انسكاب الموادالناتجة عناإلصابة 

c . لمعدات الحفر أو الرفع برفع األحمال أو إنزالها أو أرجحتها فوق يجب أال يسمح
  .العاملين في الُحفرة بدون وقاية علوية متينة

25.A.09 . فوق عاملين آخرين على للعاملين بالعمل على مستوياتيجب أال يسمح 
 إال عندما يتم حماية العاملين عمل درجات لهاأسطح الُحفر الُمنحدرة أو التي تم 

  . آما ينبغي من أخطار سقوط األجسام أو المعداتالسفليةالمستويات ب
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25.A.10 .جب مواصلة عملية الحفر بحذر حين تقترب العمليات من موقع المرافق ي
جب ي :رض إلى أن يتم تحديد الموقع الصحيح للمرفق العامالعامة الموجودة تحت األ

  .حماية العاملين من المرافق العامة ووقاية المرافق العامة من التلف أو اإلزاحة

25.A.11 .جب أن يرتدي العاملون الذين يدخلون الُحفر الُمصنفة آمساحات محصورة ي
حبل إنقاذ مربوط بإحكام إلى طقم أو التي ُيتاح بها إمكانية إنقاذ الطوارئ طقم أحزمة مع 

  F.5نظر القسم ا > .األحزمة

25.Bلمرور اآلمن ا  

25.B.01جب توفير وسائل الحماية الالزمة لمنع األفراد والمرآبات والمواد من  ي
نظر تعريفات ا > .لتاليا الهرمي لتسلسللتم توفير الوقاية وفقًا ي و.السقوط في الحفر

  IIIوالفئة  II ة، والفئIحماية المحيط الفئة 

a . خاصرآين بعمل االمشغير األفراد آ(إذا آانت الحفرة مكشوفة للعامة 
أو المرآبات أو المعدات، فإن األمر يتطلب حينئٍذ عملية )  الموقعداخلبالمشروع 

  ؛Iحماية للمحيط من الفئة 

b . متطلبات عملية حماية المحيط من الفئة غير مطابقة لإذا آانت الحفرةIلكنها  
أو تشتمل على ) قدم 6( م 1.8 إما أعمق من )2( مكشوفة عادًة للعمال و)1(

 لعملية حماية II الفئة فإن، ) الناتئة، والمواد الخطرةاألجساممخاطر آ(مخاطر 
 الحد األدنى للحماية المطلوبة؛ وعندما يكون العاملون متواجدين تعتبرالمحيط 

جب تزويدهم بوسيلة حماية من السقوط عالمات التحذير، ي/المنطقة ما بين متاريسب
  ؛21القسم ورد بآما 

c . إذا آانت الحفرة ال تفي بمتطلبات عملية حماية المحيط من الفئةI  أو الفئةII، 
  .هي الحد األدنى المطلوب للحماية IIIتكون حينئذ الفئة 

25.B.02  مداخل اآلبار والحفر الكأسية والُحفر وعلى متاريس وضعيجب 
  .الخ، أو تغطيتها..جماالمن

25.B.03إنهاء عمليات االستكشاف والعمليات  ورف :جب ردم الُحفر بأسرع ما يمكن ي
  .المشابهة، يجب ردم ُحفر االختبار واآلبار المؤقتة والحفر الكأسية، الخ

25.B.04  السياجية القياسية ينبزاالدرالمزودة بيجب توفير ممرات المشاة أو الجسور 
  . ويسمح لهم بذلك األشخاص أو المعدات فوق الُحفرعبور يقتضي األمر حيث

25.B.05 عندما  يجب توفير الدرجات، أو المعابر المنحدرة، أو الساللم المالئمة
تحُرك  ال يزيد الحيثب ،) قدم4( م 1.2يقتضي األمر دخول األفراد إلى الُحفر فوق ُعمق 

  ). قدم25( م 7.5المطلوب عن جانبي ال

a .رآين في أعمال الحفرايقين على األقل لخروج األفراد المشجب توفير طري: 
، يجب توفير طريقين أو أآثر ) قدم100( م 30ندما يتجاوز ُعمق الحفرة ع

  .لحفرةاانب وجمن للخروج على آل 
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b .أو المعابر المنحدرة، أو مرفاعات األفراد الميكانيكية , يجب توفير الدرجات
  ). قدم20(  م6الُحفر التي يتجاوز عمقها لدخول إلى لضرورة تدعو ال ماعند

25.B.0621 القسمينانظر  >  .لممرات المنحدرة ا.B21 و.F   

a .م  1.2عن  عرض المعابر المنحدرة المستخدمة لدخول األفراد فقط ال يقلجب أي
  . سياجية قياسيةين، مع تزويدها بدرابز) قدم4(

b .م 3.6 عندخول المعدات  عرض المعابر المنحدرة المستخدمة لقلجب أن يي 
 8(م  سx 20 سم 20؛ ويجب توفير حواف من ألواح خشبية ال تقل عن ) قدم12(

جب تصميم المعابر المنحدرة ي :، أو وسيلة حماية مكافئة)وصة بx 8بوصة 
  .ق عليهالخاصة بالمعدات وإنشاؤها وفقًا ألسلوب هندسي مصّد

25.B.07 من قاع الحفرة إلى ماال يقل عن يجب مد الساللم المستخدمة آطرق للدخول 
  .فوق السطح)  أقدام3(م  0.9

25.C عمل الدرجاتلقطع المائل لألرض وا   

25.C.01 وفقًا ألحد األنظمة  عمل الدرجات بهايجب أن يتم القطع المائل لألرض أو 
  :يما يلي فcإلى  aالفقرات من بالمحددة 

a . يجب أن يكون قياس أآبر ،) قدم20( م 6بالنسبة للُحفر التي يقل ارتفاعها عن 
  ). رأسي 1 أفقي إلى1/2-1( من الوضع األفقي 360oزاوية لالنحدار 

b . الرسوم البيانية والجداول وأن آيجب اختيار التصميم من بيانات مجدولة مكتوبة
جب االحتفاظ بنسخة واحدة على األقل من البيانات ي و. وفقًا لتلك البياناتأتيي

جب أن تشتمل البيانات الُمجدولة على ما ي و. الحفرأثناءع العمل الُمجدولة في موق
  :يلي

 عمل الدرجات أو الميلالتي تؤثر في اختيار نظام ) البارامترات( العوامل تحديد(1) 
  البيانات،بين المرسوم من 

   أنها آمنة،قررعريف حدود استخدام البيانات لتشمل حجم وشكل االنحدارات الم ت(2)

لمساعدة المستخدم في اختيار نظام واقي األمر  توضيحية آما يلزم معلومات (3)
  ، و بشكل صحيحصحيح من البيانات

  .ص الُمعتمد الذي صّدق على البياناتتهوية الُمهندس المخ (4)

c .جب يو . بواسطة ُمهندس ُمعتمدعمل الدرجاتيجب تصميم نظام االنحدار و
 آما . الحفرأثناءم في موقع العمل االحتفاظ بنسخة واحدة على األقل من التصمي

  :جب أن تكون التصميمات مكتوبة وتشمل ما يليي

   أنها آمنة للحفرة المحددة، ومقرر أحجام وأشكال المنحدرات ال(1)
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  . هوية الُمهندس المحترف الُمعتمد الذي صّدق على التصميم(2)

  

25.Dنظمة الدعم أ  

25.D.01 الفقرات من ب األنظمة المحددة ىحدإ يجب أن تكون أنظمة الدعم متوافقة مع
a  إلىc فيما يلي:  

a . يجب أن تكون التصميمات المرسومة من البيانات المجدولة الخاصة بالشرآة
الُمصنعة مطابقة للمواصفات والحدود والتوصيات التي أصدرتها أو وضعتها 

  .الشرآة الُمصنعة

حدود فقط بعدما تصدر  عن المواصفات والتوصيات والبعدم االلتزامُيسمح  (1)
  .الشرآة الُمصنعة موافقة خاصة مكتوبة

واصفات والتوصيات والحدود الموضوعة افة المجب وجود نسخة مكتوبة من آ ي(2)
 إذا تطلب على عدم االلتزام ومن موافقة الشرآة الُمصنعة  ــمن قبل الشرآة الُمصنعة

  .لحفرموقع العمل أثناء اب مع االحتفاظ بهذه النسخة ــاألمر

b .،وأن يكون هذا التصميم  يجب اختيار التصميمات من بيانات مجدولة مكتوبة
بنسخة واحدة على  الحتفاظ اجبيو ).الجداول والرسوم البيانيةآ(وفقًا لتلك البيانات 

 أن تشتمل البيانات  ويجب.األقل من البيانات المجدولة في موقع العمل أثناء الحفر
  :الُمجدولة على

 التي تؤثر في اختيار النظام الواقي المرسوم من )البارامترات(العوامل  عريفت(1) 
  هذه البيانات،

   تعريف حدود استخدام البيانات، و(2)

نظام واقي الصحيح لختيار االمعلومات توضيحية آما يلزم لمساعدة المستخدم في  (3)
  من البيانات، و

  . البياناتهوية الُمهندس المتخصص الُمعتمد الذي صّدق على (4)

c .جب االحتفاظ بنسخة واحدة على األقل من ي . مهندس ُمعتمدمن جانب تصميم
جب أن تكون التصميمات مكتوبة وتشمل ما ي و.التصميم في موقع العمل أثناء الحفر

  :يلي

 في النظام المواد التي سوف يتم استخدامهاطة توضح أحجام وأنواع وأشكال  خ(1)
  الواقي، و 

  .هندس المتخصص المعتمد الذي صّدق على التصميمهوية الُم (2)

25.D.02ألنظمة الواقيةفي المواد والتجهيزات المستخدمة  ا.  
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a . يجب أن تكون المواد والتجهيزات خالية من التلف أو العيوب التي ربما ُتضعف
  .ها الوظيفي المناسبءأدا

b .توافقة مع يجب استخدام المواد والتجهيزات المصنعة وصيانتها بطريقة م
  .توصيات الشرآة الُمصنعة وبطريقة تحول دون تعرض العامل لألخطار

c .هذه التفتيش علىعند تلف المواد أو التجهيزات، يجب أن يقوم شخص ُمختص ب 
  .المواد أو التجهيزات وأن يقيم صالحيتها لالستخدام المستمر

25.D.03 إنشاء أنظمة الدعم وإزالتها.  

a .مع بعضها بإحكام لمنع االنزالق أو السقوط أو  ة الدعمقوائم أنظم يجب ربط
  .االبتعاد عن بعضها أو أي عطل يمكن التنبؤ به

b . يجب ترآيب أنظمة الدعم وإزالتها بالطرق التي تحمي العاملين من االنهيارات
قوائم ال، أو من االرتطام بالهيكليةنهيارات اال جوانب الحفر، أو علىالتي تحدث 
  . الدعمنظامالخاصة ب

c . دعم ألحمال تفوق تلك ال ةنظمالخاصة بأحد أ الفردية تعريض القوائم عدميجب
  .التي ُصممت القوائم لتحُملها

d .يجب اتخاذ احتياطات إضافية لضمان سالمة فرديةلقوائم الالمؤقتة لزالة اإلبل ق ،
  .م الدعم األحمال الواقعة على نظادعم ترآيب قوائم إنشائية أخرى لومنهاالعاملين 

e .من قاع الحفرة؛ ويجب تحرير القوائم ببطء  وتستمر ابتداًء يجب أن تبدأ اإلزالة
خلل محتمل في سائر القوائم أو حدوث انهيار محتمل إلى لمالحظة أية إشارة 
  .لجوانب الحفرة

f . يجب أن ُتجرى عملية الردم جنًبا إلى جنب مع عملية إزالة أنظمة الدعم من
  .الُحفر

25.D.04  الوقايةأنظمة.  

a .ة حرآاللواقي أو الجانبية لحرآة ال الوقاية بطريقة تحد من  أنظمةيجب ترآيب
  .جانبية مفاجئة  تطبيق أحمال له حال الخطرةاألخرى

b . يجب حماية العاملين من الخطر الناجم عن انهيار جانب الحفر عند دخولهم
  .خروجهم منها وأالمنطقة المحمية بواسطة أوقية 

c. أو إزالتها أو ها أثناء ترآيبباستخدام أنظمة الوقايةلعاملين يجب أال يسمح ل 
   .تحريكها رأسيًا

25.D.05 إضافية لحفر الخنادقمتطلبات .  

a . مع ُحفر الخنادقعلى نحو محكميجب أن يكون ترآيب أنظمة الدعم متناسًقا .  
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b . لخنادق بطول الحفرةايجب مد وسائل تكتيف أو دعم.  

c .أن يتم إجراء عملية الردم وإزالة دعامات الخندق جنًبا إلى جنب من قاع جبي 
في  يجب استخدام الحبالو ؛الدعامات ببطء و أجب تحرير آالت الرفعي :الخندق

إخالء األفراد خراج آالت الرفع أو الدعامات من أعلى بعد إلالتربة غير المستقرة 
  .لخندقل

d.تحت قاعدة قوائم )  قدم2( م 0.6يزيد عن  بالحفر على مستوى ال  يجب السماح
 اُمصمًم إذا آان النظامفقط ، ولكن )بما في ذلك الواقي(نظام الدعم الخاص بالخندق 

 بينما يكون ،لخندق وال توجد أية إشاراتالكلي للعمق ل القوى المحسوبة قاومبحيث ي
  .و أسفلهالتربة من خلف قاعدة نظام الدعم أبانهيار محتمل ا، الالخندق مفتوًح

25.Eالسدود الحاجبة   

 25.E.01يجب أن  السدود الحاجبةفي حال وجود احتمال أن يعلو منسوب المياه فوق ،
  . احتياطية للسيطرة على غمر منطقة العمل بالمياهتدابيريتضمن التصميم 

25.E.02 قياسية أو أية وسيلة ُأخرى للحماية إذا آان وجود ينيجب توفير درابز 
  .السدود الحاجبةالمعدات ضرورًيا أو مسموًحا به على األفراد أو 

25.E.03رآة في العمل ا دخول على األقل لألفراد والمعدات المشي يجب توفير وسيلت
  .السدود الحاجبةعلى 

25.E.04  من أجل  وتطويرها لعمل ُحفر)  تحذيرإشاراتتتضمن (يجب وضع ُخطة
  .ى الغمر بالمياهلسيطرة علل الطوارئ وتحااللاألفراد والمعدات 

25.E.05  القريبة من قنوات الشحن المالحي، من السدود الحاجبةيجب حماية ،
  .المراآب التي تُمر بها
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  26 القسم

   والقيسونات ومداخل المناجم)األنفاق(شاءات تحت األرضية ناإل .26 
26.A  عام  

26.A.01 الدخول.  

a.  لمنع ,للمراقبة ارضية خاضًعتحت األ الفتحات جميع إلى الدخوليجب أن يكون 
  .به مصرح غير دخول أي

b. بسياج إحاطتها أو بإحكام, المستخدمة غير الدخول منافذ تغطية تمت أن يجب 
  .مماثلة عبارات أو ,الدخول ممنوع ُيكتب عليها إرشادية عالمات وضع وآذلك

c. تاإلنشاءا من مستخدمةال غير أو المكتملة األجزاء حول متاريس وضع يجب 
  .تحت األرضية 

d. 6 القسم راجع.I المحصورة األماآن متطلباتالخاص ب.  

26.A.02  والخروج دخولتسجيل لل نظام أرضي تحت إنشاء موقع لكليجب أن يكون 
 األفراد الموجودين جميع هوية تحديد من األرض فوق األفراد الموجودين يستطيع بحيث
  .األرض تحت

26.A.03 هددت خطرة حوادث أو ظروف بأي الالحقة اتالوردي إخطار يتم أن يجب 
 أو باألجهزة، خللحدوث  أو غاز،ال بيتسر بما في ذلك ,األفراد سالمة هددُت قد أو
  .انفجارات أو ,قأو حرائ ، طفحأو ,انهيارات أو ,صخرية أو ,أرضية نزالقاتا

26.A.04 االتصاالت.  

a. المدعمة الوسائل خداماست يجب ,المجرد الصوتي االتصال آفاية عدم حاالت في 
 .الدعم أفرادو العمال بين االتصال لتوفير بالطاقة

b. تكون بحيث - االتصال وسائل من فعالتين نيوسيلت األقل على توافرت أن يجب 
 إنشائها الجاريجميع مداخل المناجم  في -الصوتي االتصال هي األقل على إحداهما

  .األفراد  أو رفعدخولاستخدامها في  أو

c. أن ويجبمستقل  طاقة مصدر بواسطةاآللية  االتصال أنظمة تشغيل يتم أن جبي 
 لإلشارات موقع أو هاتف أي اتصال قطع أو استخدام يال يؤد بحيث اترآيبه يتم
  .آخر موقع أي من الصادر النظام تشغيل عرقلة إلى

d. األرض تحت وردية آل دخول بداية عند االتصاالت أنظمة اختبار يتم أن يجب 
  . الصحيحالتشغيل لضمان ذلك إلى الضرورة دعت آلما وآذلك



EM 385-1-1 
2003 شرين الثاني ت  3 

 392

e. االتصال نطاق خارج األرض تحت بمفرده يعمل عامل أي تزويد يتم أن يجب 
 له تتيح فعالة اتصال بوسائل ,اآلخرين العمال من مالحظة وبدون المجرد الصوتي
 من طلبآما يجب أن ُي .عليها والحصول طارئة مساعدة إلى حاجته عن اإلبالغ
  .األقل على ساعة آل مرة عليهم  االتصال بالمشرفمنفردين يعملون الذين العمال

26.A.05 الطوارئ حاالت في اإلنقاذ وخطط معدات.  

a. عن العجز أو لإلصابة نيتعرضو قد الذين األفراد إلنقاذ خطط وضع يجب 
  .قيسون أو فتحة تهوية داخل أو األرض تحت الحرآة

 تحليل أو الحوادثالوقاية من  خطة إما ضمن الخطط تلك اجإدر يتم أن يجب (1)
  .العمل موقع في وتعليقهاالعملية  طراخم

 وايكون بحيث األفراد المشارآين مع دورية بصفة الخطط مراجعة تتم أن يجب (2)
  .الطوارئ بحاالت الخاصة واإلجراءات تبالمسؤوليا عملية دراية على

  .ليتهاافع لضمان دورية بصفة الطوارئ خطط على التدريب يتم أن يجب) 3(

b.  من دقيقة ١٥ في نطاق الطوارئ خطة في المحددةالطوارئ  معدات ريتوفيجب 
  على المعداتتفتيشعمليات ال وتوثيق إجراء يجبآما  .تهويةفتحة أو  مدخل آل

  .ةشهريبصفة  تها للعملصالحي واختبارات

c. القدرة تاحةإل ترتيبات وضع يجب ,للخروج آمنفذأي فتحة تهوية  استخدام عند 
 آانت إذا إال ,الطوارئ حالة في بسهولة بالطاقة تعمل التي الروافع استخدام على

  .الطاقة انقطاع حالة في العمل على قادرةالمعتادة  الروافع

d. تزويد يتم بحيث الطوارئ حاالت في المستخدمة الرفع أجهزة تصميم يجب 
 تشغيل يتم وبحيث الدوران اتجاهي من آٍل في بالطاقة الحمل مرفاع سطوانةأ

  .الطاقة انقطاع أو توصيل عند آلية بصورة المكبح

e. الحاصلة على  الذاتي اإلنقاذ/الطوارئ آمامات توفيرتم في الحال  أن ييجب
الوآالة و) NIOSH (المهنية  والصحةلسالمةل الوطني المعهد مناعتماد ساري 

 العمل بمحطات األفراد لجميع)  MSHA(اجم المعنية بصحة وسالمة عمال المن
 > .الغاز أو الدخان بهم يحيط أن يمكن حيث األرض تحت الواقعة المناطق في
  .E.5 القسم انظر

f.  عند األرض فوق للخدمة مختص األقل على واحد شخص هناك يكونيجب أن 
  .األرض تحت عمال أي وجود

 األفراد لعدد الدقيقة المتابعة عن مسؤوًال المختص الشخص ذلك يكونيجب أن  (1)
  .الطوارئ حالة في الفورية المساعدة ضمانو األرض تحت

 مهامه على تؤثر قد أخرى لياتومسؤ أي المختص الشخص يجب أال يتم تحميل (2)
  .لطوارئاالستجابة ل الخاصة بواجبات مهامها أو
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g . بمناس رأس مصباح أو محمول يدوي مصباح عامل آل لدى يكونيجب أن 
 حالة في إال, الطوارئ حالة في لالستعانة به اعمله/عمله منطقة في لالستخدام
 ضاءةاإل بتوفير  يقومالطوارئ حاالتخاص ب إضاءة نظامأو  طبيعية إضاءة وجود
  .نجاةلل كافيةال

26.A.06 اإلنقاذ فرق.  

a. األرض تحت عامل نيوعشر خمسة عن يزيد ماال يعمل حيث العمل مواقع في 
 من مكون واحد إنقاذ فريق جداوتل تدابير احتياطية وضع يجب ,واحد وقت في

 منآمدة للتحرك  دقيقة ٣٠في نطاق  أو العمل موقع في إما األقل على أفراد خمسة
 االستجابة بخدمات هذا اإلنقاذ فريق تزويد يجوزو، األرض تحت الدخول نقطة

  .الداخلية للطوارئ

b. في األرض تأآثر تح أو عامًال وعشرون سةخم  بهايعمل  التيالعمل مواقع في 
 آالهما األقل على إنقاذ فريقي لوجود استعدادات وضع يتم أن يجب ,واحد وقت
 ٣٠في نطاق  أو العمل موقع في إما إحداها يتواجد بحيث أفراد خمسة من مكون
 يجوزو .ساعتين  في حدوداآلخر ويتواجد األرض، تحت الدخول نقطة مندقيقة 
  .الداخلية للطوارئ االستجابة بخدمات الفريقين هذين تزويد

c. اإلنقاذ، إجراءاتعلى   مؤهلين ومدربيناإلنقاذ فريق أفراد أن يكون يجب 
  .الحرائق مقاومة معدات واستخدام التنفس، أجهزة استخدام محاذيرو استخدام وآذلك

d. لةقاب أو ضارة غازات مواجهة يتوقع أو مواجهة يتم حيث العمل مواقع في 
 واستخدام ارتداء على ,شهرية بصفة, اإلنقاذ فرقأفراد  بيتدريجب  ,لالشتعال
   .يةذاتال تنفسال أجهزة

e. والتي العمل وقعمب الموجودة الظروف على اإلنقاذ فريق إطالع يتم أن يجب 
  .يمكن أن تؤثر على مدى استجابتهم

26.A.07 بالمناطق األفرادلى يجب ع ,5القسم  في الواردة المتطلبات إلى باإلضافة 
  .باألمطار خاصة ومالبس عالية رقبة ذات مطاطية أحذية  ارتداءاألرض تحت المبتلة

26.A.08 األولية اإلسعافات آت ومرافقمنش.  

a.  للطوارئ نقل وسائل وآذلك التجهيز آاملة أولية إسعافات محطة توفيريجب 
  .األفراد ألشخاصا عدد عن النظر بغض األرض تحت لإلنشاءات مشروع آل عند

b .ريتوف يجب ,تحت األرضية  اإلنشاءات مشاريع ألحد مداخل عدة هناك آان إذا 
 وضعهايجب  أو فتحة تهوية أو مدخل آل عند أولية إسعافات محطات أو محطة
) أميال ٥( آم ٨ عن فتحة تهوية أو ومدخل محطة آل بين المسافة تقل بحيث بينهما
  .دقيقة ١٥ عن بينهما االنتقال زمن ويقل

26.A.09 واإلضاءة الكهرباء مصادر.  
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a. على الخطرة المواقع في المستخدمة يةائالكهربالشبكات  جميع تحصل أن يجب 
  G.11 القسم انظر > .الموقع ذلك في باستخدامها الموافقة

b. الخط الوهمي  من بالقرب النفق جوانب أحد في اإلضاءة دوائر ترآيب يجب
  .تعليق نقطة آل عند عوازل على تثبيتها يتم أن يجب آما .َعْقدالواصل بين بدايتي ال

c. ومثبتة الجوية لألحوال ومقاومة معدنية غير اإلضاءة ترآيبات يجب أن تكون 
  .والمعدات ا لألفرادآمنخلوصا  توفر بطريقة

d. الخطرة المواقع في باستخدامها المسموح ,فقط المحمولة اإلضاءة استخدام يجب 
  :التالية قعالموا داخل

نفق أفقي تحت األرض   أيمن ) قدم ٥٠ (م ١٥ بعد على) ٢( أو التخزين، أماآن) 1(
  .المتفجراتأثناء مناولة 

26.A.10 واالختبار عمليات التفتيش.  

a. يجبآما  .اللولبية لصخورا مسامير جميع إحكام الختبار برنامج وضع يجب 
  .االهتزازات مصادر من والبعد رالصخو لحالة اوفًق االختبار تكرار معدل تحديد

b.  تهاوواجه العمل منطقة سقفاختبار وبفحص  العمل صاحبيجب أن يقوم 
  .ذلك بعد متكررة وبصورة وردية آل بداية في هاوجدران

c. تحت  الدخول منافذو الدهاليز بطولظروف التربة   إجراء تفتيش علىيجب
لتوفير مروًرا آمًنا بهذه   لذلكالحاجةحسبما تقتضي  متكررة األرضية بصورة

  .المناطق

d. المرافقة لها والمعدات الحفر معدات أن يقوم شخص مختص بالتفتيش على يجب 
  .وردية آل قبلالتي سيتم استخدامها أثناء الوردية 

e. عمليات بدء قبل مخاطر أية الآتشاف الحفر أماآن  إجراء تفتيش علىيجب 
  .الحفر

f. وردية آل قبل السحب معدات فتيش علىبالت مختص شخص يجب أن يقوم.  

g .إصالح يجباألفراد  صحة أو سالمة على ؤثرجوانب خلل ت أية اآتشاف وعند 
  .االستمرار في العمليات أو بدء قبل الخلل لكذ

26.A.11 الساقطة المواد من الوقاية.  

a .و أ،لسياجاتا وأ ,الدعائم بواسطة الدخول ومناطق المداخل فتحات حماية يجب 
 الدخول لضمان مماثلة أخرى وسائل أو ,المرشوشة الخرسانةأو  ،الظهرية الجدران
 بطريقة أخرى تأمينها أو المجاورة المناطق تقشير ويجب .والمعدات لألفراد اآلمن
  .الدخول ومناطق منافذ تهديد من المفككة الصخور أو التربة لمنع
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b. عن ,ات الهبوط الخطرةحدوث عملي أماآن فيثبات األرضية  من التأآد يجب 
 التحذير  عالماتقالمتاريس وتعلي إنشاء طريق عن أو اتوالحشو الدعائم طريق
  .الدخول لمنع

c. تحت األرضية  المناطق في غير الثابتة يةاألرض دعم أو تقشير أو إزالة يجب
   .األفراد على اخطًر تمثل قد التي

d. أو تصدعاتال بسبب ئيسيةالر الكتلة عن المنفصلة األحجار آتل تأمين يجب 
أخرى  سائلو أية أو لولبية بمسامير تثبيتها طريق عن التشققات أو نفالقاتاال

 أي أو جيولوجي مهندس أو أساسات مهندسيجب أن يقوم و :إزالتها  يجبأو مناسبة
  .هذه الوسائل بتصميم مؤهل آخر شخص

e. معتمدة  أخرى ةطريق أية أو وضع شبكة سلسلية مترابطة ومثبتة بإحكام يجب
  .للتفتت المعرضة الصخور أسطح على المختصة السلطةمن قبل 

f. أي يجب أن ينحدر الصفحي الطين أو الطينية التربة في األنفاق حفر حيث يتم 
 يجب أو االستقرار زاوية لمستوى المداخل مناطقيقترب من  أو عن يرتفع حفر
 بتلك ضعف أي ثحدو وعند .أرضية دعاماته عن طريق مكان في تثبيته

الناتئة عنها  المواد إزالة يجب -أخرى أسباب ألية أو التعرية بسبب - تاالنحدارا
  .اسريًع

g. األفراد وقايةل أرضية تحت منشأة آل مدخل عند واقي مأوى توفير يجب 
 ,ما تقتضي الحاجةعند ,أخرى مواد أية أو ةالساقط الصخور أخطار من والمعدات

  .المدخل من األقل على) قدم ١٥( م ٤٫٥ مسافةاقي لوا مأوىلاويجب أن يبرز 

h. أو الصخرية الواجهات على المتراآم الجليد أو لثلجل  سريعةإزالةعمل  يجب 
  .اخطًر يشكل قد والذي األرضية المنحدرات

26.A.12 األرضية في األنفاق حفر.  

a.  سم ٦٠ عن يدتز فةالمس الحفر يمتديجب أال  التقليدية، بالطرق األنفاق حفرعند 
لحفر  المتواصل الحفر ماآينات ماستخدوعند ا ؛األرضية الدعامات من) بوصة ٢٤(

 الدعامات من) بوصة ٨٤ (سم ١٢٠ عن تزيد لمسافة الحفريجب أال يمتد , األنفاق
  .األرضية

b . تحت ,النفق من مدعومةال غير القطاعات في بالعمل للعمال السماحيجب أال يتم 
  .ظروف أية

c .أو أو تدعيمها  سدهاأو األرضية الدعامات خلف فجوات موجودة أية حشو يجب 
  .نهياراتالمزيد من اال حدوث نعلم تهامعالج

d.  سلكية قطر  شبكة تثبيت يتم ,النفق لدعم تبطين ألواحفي حالة عدم استخدام
 يمتد بحيث ,العلوي الجزء على شبكة سلسلية مترابطة أو)  بوصة٢( سم ٥فتحاتها 
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 النفقآل جانب من جوانب  على .الخط الوهمي الواصل بين بدايتي الَعْقد إلى ألسفل
  .مكانه في تثبيته ويتم

26.A.13  ةاألرضي الدعمنظم.  

a. رمسامي ستخدمت  لقياس عزم اللي حيثمفاتيحو/وأ عزمال مقاييس استخدام يجب 
  .األرضي للدعم اللولبية الصخور

b. مطابقة اللولبية المسامير آانت ما إذا دلتحدي متكررة اختبارات إجراء يجب 
 نع والبعد الصخور لحالة اوفًق االختبار تكرار معدل تحديد ويجب :المطلوب للعزم
  .االهتزازات مصادر

c. بتصميم آخر مؤهل شخص أي أو جيولوجي أو أساسات مهندس يحب أن يقوم 
 لألفرادسبة المنا الحماية توفيريجب  آما: اللولبية الصخور مسامير دعم نظم

  .ةاألرضي الدعم نظمترآيب  أثناء المفككة األرضية لخطر المعرضين والموظفين

d. السفلية لألجزاء ًياآاف اتثبيًت توفر بحيثمجموعة الدعم الهيكلي  تثبيت يجب, 
 يجب آذلك :لقاعدة مجموعة الدعم الهيكلي األرض ضغوطللحيلولة دون إزاحة 

 المزيد من لتوفيرمباشرة  يكلية المتجاورةاألطر اله بين جانبي دعم توفير
  .االستقرار

e . يجب إصالح أو استبدال الدعامات األرضية التالفة أو التي تم إزاحتها من
آما يجب ترآيب دعامات جديدة قبل إزالة الدعامات , متى يكون ذلك ممكًنا: مكانها
  .التالفة

f. تحرك  قيطر على اظللحف الدعامات من آخر نوع أي أو حاجب استخدام يجب
  . للدعاماتاستبدالة عمليأي  قبل المغلقة النهايات ذات المناطق في لألفراد آمن

26.A.14 الموادمناولة  معدات.  

a. لتوجيه مسموعة تحذير وسائل  علىالمتنقلة السحب معدات يجب أن تحتوي 
 تحريك لقب وسيلة اإلنذار تشغيلب المشغلآما يجب أن يقوم  :االبتعادإلى  األفراد
  .تحرآها أثناء ذلك الضرورة وعندما تستدعي المعدة

b.  داخل تحرآها المطلوب المتحرآة والمعدات المرآبات جميعيجب أن تحتوي 
 أصفر لون ذو دوار وامض آّشاف تحت األرضية على اإلنشاءات طقامن وخارج
 يجبآما  :االتجاهات جميع في مرئي يكون بحيث ترآيبه يتم للحمرة ضارب
  .متحرآة معدة أو مرآبة أية تشغيل عند الوامض الكشاف ذلك اءةإض

c. آشافو ،في آال الطرفين أماميين إضاءة بكشافي السحب معدات تزويد يجب 
  .احتياطي آلي إنذار وآذلك احتياطي

d. األنفاق من نفاية الخام المعدن نقل في المستخدمة الناقالت ترآيب يجب 
 توفير يجب آما: 17هو منصوص عليه في القسم آما  تهاوصيان إحاطتها بواٍقو
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 ذات للناقالت ةاألمامية والخلفي البكرات عند مماثلة حماية وسائل أو حريق طفايات
) قدم ٣٠٠( م ٩٠ األرض وعلى مسافات فاصلة تصل إلى تحت المستخدمة السير
  .السيرخط  بطول

e. راآب لكل بمقعد دةمزو آانت إذا إال السحببرآوب آلة  عامل يجب أال يقوم أي 
 أو المعدات بين االحتجاز أو السحق أو االرتطام ضد للرآاب الوقاية فرتاوتو

  .األخرى األسطح

f. آتل أوسفلية  ربط بسالسل العربة قالبات تزويد يجب ،ايدوًي العربات غيفرت عند 
  .االنقالب من العربة لمنع الصدمات لتخفيف

g. القضبانخطوط  تثبيت يجب للسحب ضيقة حديد سكة قضبان استخدام عند 
 الخاصة القالبات ذات العربات "بتحديب" سمحآما يجب أال ُي :الزحزحة لتالفي
  .بالمناجم

h. يجب )الحامل المتحرك (التروللي لدائرة عودة آتوصيلة قضبانال استخدام عند 
 ٢٠٠ (م ٦٠ على مسافات تصل إلى اتصالبًي وربطهم وصلة آل عند القضيبين ربط
  ).قدم

I. وتزويد ، أوتوماتيكيةأمان بقارنات القالبات ذات المناجم عربات تزويد يجب 
  .مقصودال غير التفريغ لمنع إيجابية إقفال بأداة القالبة العربات

j. وسائل أو ماناأل وخطافات ,الصدمات وآتل تخفيف ,الناتئة الحواف توفير يجب 
  .التفريغ مواقع في نقالباال أو مداها تجاوز من السحب معدات لمنع مماثلة

k. القضبان  نهايات جميع في  أو ما يماثلهاالصدمات تخفيف آتل توفير يجب
  .المسدودة

26.A.15 عن ابعيًد مباشرة بصورة العملفي  مشترآةال غير المرآبات إبعاد يجب 
  .اإلنشاء عمليات عن عزلها وآذلك المداخل

26.A.16 يتم حيث) مشابهة عبارة أو (مدفون طخ عالمة تنبيه ُيكتب عليها تعليق يجب 
  .األنقاض أو الماءوإال يتم إخفائها بطريقة أخرى ب ءالهوا نقل خطوط دفن

26.A.17 مع احتمال  للمياه مصادر بجوار تحت األرضية اإلنشاءات فتحات وجود عند
 أن من للتأآد الالزمة التدابير اتخاذ يجب ,يةأرض تحتال العمل منطقةحدوث طفح في 

  .يحدث فيها طفح لن تحت األرضية نطقةالم

 26.B خطرة تصنيفات  

26.B.01 يلي لما اوفًقتحت األرضية  اإلنشاء عمليات تصنيف يجب.  

a. تحت األرضية على أنها عمليات ُيحتمل أن تكون  اإلنشاء عمليات تصنيف يجب
  :عمليات غازية إذا
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 األدنى  االنفجاريالحد من أآثر أو % ١٠  وجودعن الهواء مراقبة  عمليةآشفت) 1(
 - +/سم ٣٠ مسافة على قياسها عند وذلك لالشتعال قابلة أو غازات أخرى ناالميث لغاز
 أو األرضية أو الواجهة أو السقف من) بوصة ٠٫٢٥ - +/بوصة ١٢ (سم ٠٫٦٥
  أو ساعة، ٢٤ عن تزيد لمدة الجدران

 %١٠ وجود احتمال إلى الجيولوجي التكوين أو الجيولوجيالمنطقة  تاريخ أشار) 2(
  .لالشتعال القابلة األخرى الغازات أو ناالميثلغاز  االنفجاري األدنى الحد من أآثر أو

b. إذا غازية  على أنها عملياتاألرض تحت تتم التي العمليات تصنيف يجب:  

 األدنى  االنفجاريالحد من أآثر أو% ١٠  وجودعن الهواء مراقبةعملية  آشفت) 1(
 سم٣٠ مسافة على قياسها عند وذلك لالشتعال قابلة أخرى غازات أية أو ناالميثلغاز 

 أو األرضية أو الواجهة أو السقف من) بوصة ٠٫٢٥ - +/بوصة ١٢ (سم ٠٫٦٥ -+/
  ثالثة أيام متتالية؛ أو لمدة الجدران

 الطبقات من منبعثة لالشتعال قابلة أخرى غازات أية أو ناللميث اشتعال حدث (2)
  أو الغازات،مثل هذه  وجود على ّليد مما األرضية

 مصنفةية ضأر تحت عمل بمنطقة مرتبطةتحت األرضية  اإلنشاء عملية آانت (3)
 من ترآيز على يحتوي مستمر هواء لتيار آذلك وعرضةها منطقة غازية أن على

  .لالشتعال القابلة الغازات

26.B.02 عمليات هاأن على الغازية اإلنشاء عمليات تصنيف تخفيض الممكن من 
 االنفجاري للحد%  ١٠ من أقل الهواء مراقبة نتائج بقاء حالة فييحتمل أن تكون غازية 

  .متتالية أيام ثالثة لمدة وذلك لالشتعال القابلة خرىاأل الغازات وأ ناالميثلغاز  األدنى

26.B.03 يةغازال العمليات متطلبات.  

a .تتم والتي الخطرة المواقع لالستخدام في فقط المعتمدة المعدات استخدام جبي 
  .يةغازال العمليات في, مناسبة ظروف في صيانتها

b. العمليات في المستخدمة بالديزل تعمل التي المتحرآة المعدات اعتماد يجب 
 الوآالة المعنية قبل من المحددة CFR Part 36 30 لمتطلبات اوفًق يةغازال

 يجبآما , واليةالوانين لوائح وق وآذلك )(MSHAبصحة وسالمة عمال المناجم 
  .المصنعة الشرآة وتعليمات المتطلبات لهذه اوفًق المعدات تلك تشغيل

c. على آافة مداخل العملية الغازية بحيث تكون واضحة العالمات وضع يجب 
  .تصنيف تلك المنطقة على أنها غازية إلى الداخلين جميع إلخطار

d.  يكون صاحب العمل مسؤوًال و الغازية العمليات جميع في التدخينيجب حظر
 األشخاص جميع من والوالعات آالثقاب, عن جمع آل مصادر اإلشعال الشخصية

  .الغازية عمليةال موقع إلى الداخلين

e . الساخن على المعادن بتشكيل القيام حالة فيللنيران  مستمرة مراقبةيجب عمل.  
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f. العمليات  آل يقافإ يجبعملية غازية  هاأن على العمليات إحدى تصنيف فور
 يتم أوالغازية  العمليات متطلبات ميعبج العمليات تلكتلتزم  أن إلى المتأثرة بالمنطقة
 العمليات عدا ما في -يحتمل أن تكون غازية  عمليات إلى تصنيفها درجة تخفيض
  :التالية

   ؛الغاز ترآيز في بالتحكم المرتبطة العمليات (1)

 بالفقرة التزاما وذلك بالفعل موجودةال معداتال الاستبد أو جديدة معدات ترآيب) 2(
  ؛ والسابقة) 1 (الفرعية

  .الهواء اتجاه لتغيير األرض فوق الموجودة التحكم معدات تثبيت (3)

 26.C والتهوية نوعية الهواء مقاييسو الهواء مراقبة  

26.C.01 الهواء مراقبة متطلبات.  

a .اوفًق واستخدامها صيانتهاو ,وتعييرها الهواء مراقبة أجهزة فحص يجب 
معيرة   احتياطيةمراقبة بأجهزة االحتفاظ يجب آما: المصنعة الشرآة لتعليمات

  A.6 القسم انظر > .العمل موقع في لالستخدام صالحةو

b. يجب أن  ,"ذلك إلى الضرورة دعت آلما "مطلوبة الهواء مراقبة عندما تكون
. المراقبة تكرار ومعدل مراقبتها يجب التي الموادبتحديد  المختص الشخصيقوم 
  :أن يستند ذلك التحديد إلى ويجب

 الصحي، الصرف خطوطو الوقود، خزانات من قربه ومدى العمل موقع مكان) 1(
  ؛والمستنقعات الفحم، وترسبات القديمة، القمامة مقالبو الغاز، وخطوط

  ؛هاونفاذيت التربة أنواع خاصة ،العمل لموقع الجيولوجية الطبيعة) 2(

 الهواء نوعية في تغيرات أية أو القريبة العمل مواقع في الهوائية الملوثات تاريخ) 3(
  و, السابقة الوردية في رصدها تم

المتفجرات، , استخدام محرآات الديزل( ممارسات العمل وظروف موقع العمل) 4(
 الضغط الجوي، تخفيفمرئية، الجوية الحوال األ التهوية، خصائص، يغاز وقود

  .)الخ, قطع أو تشكيل المعادن على الساخن الوألحام لا

c. يشتمل -الهواء نوعية اختبارات جميعل بسجل  في موقع العملاالحتفاظ يجب 
 الذي الشخص اسم وآذلك المراقبة ونتائج والمادةالتاريخ والزمن و المكان ,على
  .االختبار أجرى

d. الضرورة دعت ية  آلماتحت األرض العمل مناطق جميع في الجو اختبار يجب 
من غاز % ١٩٫٥ عن نسبة ال تقل  علىيحتوي الجو أن من للتأآد ذلك إلى

  .العادي الجوي الضغط تحت% ٢٢ عن زيدت الواألآسجين 
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e. وآبريتيد النيتروجين أآسيد وثاني الكربون أآسيد أول آميات اختبارجب ي 
 ,واألدخنة ،الرذاذ بخرة،واأل الغبار، وآذلك خرىاأل سامةال غازاتالو الهيدروجين
 تجاوز عدملضمان تحت األرضية  العمل مناطق جو في,  الضرورةيحسبما تقتض

  .بها المسموح التعرض حدود

f. جميع جو في لالشتعال القابلة األخرى والغازات ناالميثغاز  آميات اختبار يجب 
 يجب آان إذا ما لتحديد ,ذلك إلى الضرورة دعت تحت األرضية آلما العمل مناطق

 يجب العملية آانت ما إذا ولتحديد C.02f-h.26 اتخاذ اإلجراءات الخاصة بـ
 موضح هو آمااحتمال تصنيفها على أنها غازية  أوأنها غازية  على تصنيفها

  .B.01.26في

g. الضرورة دعت تحت األرضية  آلما العمل مناطق جميع في الجو اختبار يجب 
  .C.03-05.26 الخاصة بـ ةالتهوي طلباتمتمطابقتها ل من للتأآد ,ذلك إلى

h. تعمل ) آومبريسور (هواء ضغط أجهزة أو تهوية مراوح استخدام حالة في
 المروحة من الداخل للهواء أولي اختبار إجراء يجب ,جازولين أو ديزل محرآاتب
مصدر  تلوث عدم لضمان المحرك تشغيل أثناء) الكومبريسور (الهواء ضاغط أو

  .لمحركا بعادم الهواء

I. القابلة الغازات ةمراقبجهاز  تشغيل يجب ,ةسريعال حفرال ماآينات استخدام عند 
 ما أعلى الحساس )أجهزة(جهاز يكون بحيث الواجهة في مستمرة بصفة لالشتعال
  .اآللة  قطعرأس مقدمة من يمكن ما وأقرب يمكن

j.  العملياتأوية الغاز العمليات معايير بها تتوافر التي العمليات تخضعيجب أن  
  :التالية للمراقبة  أن تكون غازيةحتمللما

 المعنية العمل مناطق جميع في األآسجين محتوىعلى  اختبارات إجراء يجب) 1(
 آل ومنتصف بداية في األقل على ,المناطق تلكالقريبة من  العمل مناطق وآذلك
  ؛وردية

 القابلة الغازات مراقبة ةأجهز استخدام يجب السريع الحفر ماآينات استخدام عند) 2(
يجب أن : المرتد الهواء قناة وفيالشق  وعلى ,في النفق األفقي مستمرة بصفة لالشتعال

يعطي جهاز المراقبة المستمرة إشارة الخطر في النفق األفقي وأن يقوم بفصل الطاقة 
ماعدا معدات الضخ والتهوية , الكهربائية في منطقة العمل تحت األرضية المعنية

 أو ناالميثغاز  من ىاألدن  االنفجاريالحد من أآثر أو% ٢٠عند وجود , مصرح بهاال
  .لالشتعال قابلة أخرى غازات أية

 بداية في األقل على لكن ,الحاجة عند يدوي غازات ةمراقب  جهازاستخدام يجب) 3(
 B 01.26 في المنصوص عليها النسب تجاوز عدم من للتأآد ومنتصفها ورديةآل 
توفير جهاز يدوي لفصل للطاقة  يجب ,ذلك إلى وباإلضافة .fو C.01d.26و

  .النفق األفقي من بالقربالكهربائية 

  آخرتشكيل أو ,عأو القط ,اللحام وأثناء لللغاز قب موضعية اختبارات إجراء يجب) 4(
  .الساخن على للمعادن
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 اختبار يجب ,والتفجير الحفر أساليب على تعتمد تحت األرضية التي العمليات في) 5(
 العمال دخول قبل لالشتعال القابلة الغازات وجود الآتشاف المعنية المناطق في الهواء
  .األرض تحت  بالعملالعمال قيام أثناء مستمرة وبصورة التفجير بعد أخرى مرة

26.C.02 الهواء نوعية مقاييس.  

a. آبريتيد نم أآثر أو المليون من ءاجزأ ٥ وجود إلى الهواء مراقبة شيرت عندما 
 بداية في المعنيةتحت األرضية  العمل مناطق في اختبارإجراء  يجب ,الهيدروجين

 ٥ عن الهيدروجين آبريتيد ترآيز يقل أن إلى ,األقل على وردية آل منتصف وفي
  .متتالية أيام ثالثة لمدة المليون من ءاجزأ

b. المليون من ءازج أ١٠ عن تزيد الهيدروجين آبريتيد آميةأن  اآتشاف يتم عندما 
  آبريتيد الهيدروجين المستمرعينات خذوقياس وأ ةمراقبجهاز  استخدام يجب
  .المعنية  العملمناطق لمراقبة

c. ١٠عن الهيدروجين آبريتيد ترآيز زيدي دماعن األفراد إخطار يتم أن يجب 
  .المليون من ءاجزأ

d. آبريتيد عينات أخذو ةمراقبالجهاز الذي يقوم ب وصيانة وترآيب تصميم يجب 
 ترآيز وصول عند مسموًعاو مرئًيا اإنذاًر يعطي بحيث , باستمرارالهيدروجين
 من يكون قد أنه إلى لإلشارة المليونمن  ءاجز أ١٠ إلى الهيدروجين آبريتيد

 الهيدروجين لكبريتيد التعرض بمستوى لالحتفاظ إضافية تدابير اتخاذ الضروري
  .به المسموح التعرض حد من قلأ

e. بيانات أية أو الهواء مراقبة نتائج على بناًء المختص، الشخص يقرر عندما 
 على اخطًر تشكل تكفي ألن بكميات موجودة تكون قد الهواء ملوثات أن أخرى؛
  :أن العمل صاحب على يجب الحياة،

 إلحاطةتحت األرضية  للمنطقة المداخل جميع على واضح تحذير تعليقيقوم ب) 1(
  و الخطرة، الحالةب الداخلين جميع

  .الالزمة االحتياطات جميع اتخاذ من التأآديقوم ب) 2(

f. أو ناالميثغاز  من األدنى  االنفجاريالحد من أآثر أو% ٥ وجود اآتشاف عند 
 الهواء في أو أرضية تحت عمل منطقةأية  في لالشتعال قابلة أخرى غازات أية

 ترآيز في التحكم أو التهوية هواءحجم  لزيادة  الالزمةالخطوات اتخاذ يجب ,المرتد
الغازية  العمليات لمتطلبات اوفًق تتم العمليات آانت إذا إال أخرى صورة بأية الغاز
أجهزة التحكم بالتهوية  فصل يجوزو :العمليات المحتمل أن تكون غازية أو

  .لالنفجار األدنى الحد من% ٥ عن الغاز اتترآيز انخفاض عند اإلضافية

g. أية أو ناالميثلغاز   االنفجاري األدنىالحد من أآثر أو% ١٠ اآتشاف عند 
  أخرىتشكيل  عمليةأي أو القطع أو اللحام محيط في لالشتعال قابلة أخرى غازات
 القابل الغاز ذلك يقل أن إلى العمليات تلك إيقاف يجب ,الساخن على للمعادن
  .االنفجاري األدنى الحد من% ١٠ عن لالشتعال
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h. أية أو ناثيالماالنفجاري األدنى لغاز  الحد من أآثر أو% ٢٠ فاآتشا عند 
  :االرتداد في تحت األرضية أو العمل منطقة في لالشتعال قابلة أخرى غازات

 إلزالة تواجدهم المطلوب أولئك ستثناءاب -األفراد جميع إخراجعلى الفور  يتم) 1(
  و األرض، فوق آمن موقع إلى -الخطر

 باستثناء ,لالشتعال بلاالق بالغاز المهددة المنطقة عن يائالكهربالتيار  قطع يجب) 2(
 من أقل إلى الغاز ذلك ترآيز ينخفضحتى  ,المصرح بها والتهوية ضخمعدات ال

  .االنفجاري األدنى الحد من% ٢٠

I. من غاز  ةخطرتراآم مستويات  معه يحدث قد الذي الحد إلى التهوية تقل ماعند
 المناطق جميع اختبار يتم أن يجب ،لالشتعال قابلة خرىأ غازات أية أو نالميثا

 فيما عدا -أي تيار آهربائي لجميع المعدات إعادة وقبل ,التهوية إعادة بعد المعنية
 الهواء آان ما إذا تحديد يجب وآذلك ,العمل واستئناف -بها المصرح المعدات
  .لالشتعال الحدود القابلة نطاق في الجوي

j. رضيةاأل تحت المنطقة خارج األفراد جميع وجود مع التهوية نظام إغالق عند, 
 باختبار لهم المصرح المختصين لألشخاص سوى النفق بدخول سمحأال ُي بيج

 المناطق جميع واختبار التهوية إعادة يتم أن إلى وذلك. الهواء للكشف عن الملوثات
  .آمنة مناطق وإعالنها الملوثاتعن  شفللك المعنية

26.C.03 هويةالت.  

a. ياتموبك النقي تحت األرضية بالهواء بالمناطق األفراد جميع تزويد يتم أن يجب 
  .األبخرة أو تأو الغازا أو الضباب ةأو األدخن الغبار تراآملمنع  آافية

b. عندما إالآلية في جميع مناطق العمل تحت األرضية  تهوية توفير يتم أن يجب 
الهواء وتدفقه  من خالل حجم  المطلوبةية  الهواءنوع توفر الطبيعية التهوية أن ثبتي

  .الكافيين

 تسمحالتي  قدرة بالقالعادم الخاصة بُحفر األنفا طردو التهوية نظم كونت أن يجب) 1(
  .النفقآافة نقاط  في النقي توفير مصدر آاف من الهواءب

 لكل) يقةالدق في مكعب قدم ٢٠٠ (ث/ل ٩٥ عن النقي الهواءب مداداإل يقل أال يجب) 2(
  .المعدات لتشغيل الالزم الهواء إلى إضافة األرض تحت عامل

 في) دقيقة/قدم ٣٠ (ث/م ٠٫١٥ عن الهواء تدفقل الخطية السرعة تقل أال يجب) 3(
 أو الصخور في حفر أو انفجارات إجراء يتم تحت األرضية حيث العمل مناطق جميع
 أو دخنة،األ أو غبار، من الضارة آميات تصاعد عن تسفر قد أخرى ظروف أية
  .غازاتال أو بخرة،األ

  .للتحويل قابل الميكانيكي الهواء تدفق اتجاه يكون أن يجب) 4(
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 بغض ,االستخدام أثناء مغلقة تظل بحيث التهوية أبواب وترآيب تصميم يجب) 5(
  .الهواء تدفق اتجاه عن النظر

c. عقب عمليات  لخارجيا للجو واألبخرة الدخان بإخراج التهوية نظم تقوم أن يجب
  .المعنية األماآن في العمل استئناف قبل وذلك ريفجالت

d. أن تكون المحتملالعمليات  أوالغازية  بالعمليات تهوية نظم ترآيب يتم أن يجب 
 وأن للحريق مقاومة مواد من مصنوعة النظم تلك تكون بحيث, عمليات غازية

  .يةالمروح محرآاتال  ذلكبما في ,مصرح بها يةائآهرب نظم على آذلك تحتوي

e. الهواء تدفق تحويلفي  تحكمأجهزة  وجود فيالغازية  العمليات تتم أن يجب 
  .األرض فوق ,التهوية نظم من المنبعث

f. التي , العمليات المحتمل أن تكون عمليات غازية أوالغازية  العملياتتجهيز  يجب
 رئيسية مروحة  تعتمد علىالتي لمناجمالمخصصة ل تهويةلل نظم استخدام  فيهايتم
 على تساوي مساحة به ضعيف جدار أو االنفجارات أبوابب ,السطح على مثبتة
  .الهواء لمنفذ العرضي القطاع مساحة األقل

g. لتهوية وقودمناطق تخزين النفط أو ال  من خاللمر الذي الهواء تخدم أال ُيسيجب 
  .العمل مناطق

26.C.04 في  حفرإجراء عمليات ال عند,الغبار في لتحكمل مناسبة التدابيرال اتخاذ يجب
  .اآلمنة المستويات نطاق في الغبار بمستويات لالحتفاظ ,الخرسانة أو الصخور

26.C.05 باستثناء - األرض تحت الداخلي االحتراق محرآات استخدام يحظر 
 تحت األرضية معداتال تكون أن آما يجب ,المتحرآة المعدات في الديزل محرآات

 معتمدة , التي تعمل بمحرك ديزل في أجواء أخرى غير جو العمليات الغازيةحرآةالمت
 MSHA( (30 CFR Part(الوآالة المعنية بصحة وسالمة عمال المناجم  ِقبل منإما 

الوآالة المعنية بصحة وسالمة  قبل من المعتمدة للمعدات اتماًم مماثلة  ُيثبت أنهاأو ,(36
  .الجزء بهذا جاء لما اوفًق تشغيلها ويجب ،)MSHA(عمال المناجم 

 26.D منع اندالع الحرائق والوقاية منها  

26.D.01 منع اندالع الحرائق والوقاية منها خطط.  

a. إنشاء مشروع لكل منع اندالع الحرائق والوقاية منها خطة وتنفيذ وضع يجب 
  :يجب أن تتضمن الخطة ما يلي بالتفصيلو .األرض تحت

  .الحرائق لمنع اندالع تنفيذها يجب التيالخاصة  العمل ممارسات) 1(

  .ئهوإطفاللسيطرة عليه  حريق اندالع حالة في اتخاذها يجب التيتدابير االستجابة ) 2(

  .لمنع اندالع الحرائق والوقاية منها المطلوبة المعدات) 3(

  .منها والوقاية الحرائقاندالع  منعالخاصة ب همولياتؤسمو العمال متطلبات ) 4(
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 الحرائقاندالع  منعالخاصة ب واألسبوعية اليوميةعمليات التفتيش  متطلبات) 5(
  .منها والوقاية

b. الوقاية من  خطة ضمنالوقاية منها واندالع الحرائق  منع خطط إدراج يجب
  .العمل موقع في وتعليقهاالعملية  طراخم تحليل أو الحوادث

c. المشارآين  األفراد مع منها الوقايةواندالع الحرائق  منع خطط مراجعة يجب
 إلجراءاتاب عملية دراية على يكونوا بحيث ذلك إلى الضرورة دعت آلما

  .الطوارئ بحاالت الخاصة توالمسؤوليا

d. ليتهاافع من للتأآد ذلك إلى الضرورة دعت آلما الخطط على التدرب يجب.  

26.D.02 الحريق طفايات.  

a. 9 القسم لمتطلبات اوفًقتها نوصيا الحريقطفايات  توفير يتم أن يجب.  

b. آل عندتها وصيان � مماثلةال وقايةال وسائل أو - الحريقطفايات  توفير يجب 
 وفي للنفق المتقدمة الواجهة من) قدم ١٠٠ (م ٣٠ في نطاق, منجم مدخل أوبوابة 
  .لالشتعال قابلة مواد على تحتوي التي المواقع

c. 4 الفئة ذات قلاأل ى علواحدة حريق طفاية توفير يجبA:40B:C ةليوس  أيأو 
التي تعمل  السير ذات للناقالت ةاألمامية والخلفي البكرات عند مماثلة إطفاء أخرى

  .األرض تحت

26.D.03 والتدخين المكشوفة النيران/اللهب.  

a. تحت األرضية  تاإلنشاءا جميع في المكشوفة والنيران اللهب يحظر استخدام
 على المعادن تشكيلعمليات و والقطع اللحام عمليات في بها المسموح باستثناء
  . األخرىالساخن

b.االنفجارات أو الحرائق أخطار من الخالية األماآن في التدخينالسماح ب يجوز 
  .فقط

c. األماآن في المكشوف واللهب التدخينتمنع , الفتات يسهل رؤيتها وضع يجب 
  .الحريق أو االنفجار خطارالمعرضة أل

26.D.04 باعتماد, على المستوى الوطني به معترف اختبار معملأن يقوم  بيج 
  . التي تستخدم في األنفاق لالستخدام في هذه األماآنالتسخين أجهزة

26.D.05 تحته في األماآن ماستخدا أو ينهخزت أو الجازولينإدخال   أال يتميجب 
  .يةرضاأل

26.D.06 ئلالسا البترولي والغاز االسيتيلين استخدام يجوز) LP-Gas( الميثايل وغاز 
عمليات  وأي والقطع اللحامعمليات  في فقط األرض تحت زرّآالُم نبروبادي أستلين
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ويجب أال ُيسمح بأآثر من الكمية الضرورية فقط  :الساخن على للمعادن  أخرىتشكيل
  .الالزمة للعمل خالل األربع وعشرين ساعة التالية تحت األرض

26.D.07  من المعتمدة للحرائق المقاومة الهيدروليكية السوائل سوىيجب أال ُتستخدم 
 كيةيالهيدرول والمعدات اآلالت في على المستوى الوطني بها معترف هيئة أو وآالة قبل

 نظاممن خالل  والمعدات الماآينات تلكل الحماية توفرت إذا إال ,رضاأل تحتالتي تعمل 
 وحجم لنوع آافية ذات سعة مقدرةاألغراض  متعددة حريق طفاية أو لحرائقا إخماد
  .)4A:40B:C األقل على  تكونولكن( المعنية كيةيالهيدرول المعدة

26.D.08 االحتراق وسريعة لالشتعال القابلة المواد تخزين.  

a. األرض تحت الديزل وقود من واحد يوم إمداد عن يزيد ما بتخزين سمحُي ال.  

b .في األرض تحت المخزون لديزلا ووقود الزيتية الشحوم حفظ يتم أن يجب 
على األقل )  قدم٣٠٠( م ٩٠حاويات محكمة الغلق في مناطق مقاومة للحرائق تبعد 

 ١٠٠( م ٣٠عن مخازن المتفجرات الموجودة تحت األرض ومسافة ال تقل عن 
  .من محطات مدخل المنجم والممرات شديدة االنحدار) قدم

c .في  األرض فوق االحتراق وسريعة تعالش لالالقابلة المواد تخزين  أال يتمبيج
 إال رضاأل تحت  تتمعملية توصل إلى دخول فتحة أي من) قدم ١٠٠ (م ٣٠ نطاق
 وضعوآذلك ,  تبعد بشكل آافي عن الفتحةمسافة علىقدر اإلمكان  هاعوض تم إذا

 المخزونة المواد بين ساعة عن للنيران مقاومته مقدار يقل الللحرائق  مقاوم حاجز
  .ةوالفتح

d. مناطق في األرض تحت الموجودة الكهربائية الترآيبات استخدامأال يتم  يجب 
  . فقطإلضاءةفي ترآيبات ا إال الديزل وقود أو الشحم أو الزيت تخزين

e. ٧٫٥ في حدود أو التخزين أماآن في الموجودة  ترآيبات اإلضاءةحصول يجب 
 أو الشحم أو الزيت خزينلت تحت األرضية المستخدمة المناطق من) قدم ٢٥ (متر
  .G.11 انظر>  .٢ القسم I الفئة  بمواقعالخاص االعتماد على ,الديزل وقود

26.D.09 فقط أرضي تحت لموقع السطح من األنابيب خالل الديزل وقود نقلب سمحُي 
  :إذا

a. الكمية القصوى سعته تتجاوز ال خزان في السطح على الديزل وقود تخزين تم 
تحت األرضية  بالوقود التزويد محطات على تعتمد التي المعدات لتزويد المطلوبة
  .ساعة ٢٤ لمدة

b.  عن تحت األرضية  التزويد بمحطة  متصًالالسطح على وجودمال الخزانآان
عن طريق  السطح من  فيهالتحكم يتم خراطيم نظام أو مصّرح به ببوأنطريق 
 من الفوهة تلك تكون أال على (فوهةعن طريق  مدخل المنجم قاععند و ,صمام
  .)بمزالج فتحُي الذي النوع
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c. الموجود الخزان من الديزل وقود نقل أثناء إال الوقت طوال اخالًي األنبوب ناآ 
  ؛ واألرض تحت المستخدمة المعدات إحدى إلى السطح على

d.  تكن لم إذا بالوقود التزويد إعادة عمليات أثناء الرفع عملياتل إيقافآان هناك 
  .التلف من محمية مدخل المنجم في اإلمداد أنابيب

26.D.10 قدم ١٠٠ (م ٣٠ في نطاق أو األرض تحت موجود هيكل أي تصنيع يجب (
  للنيرانمقاومة مقدار ذات للحريق مقاومة مادة من األرض تحت إلى مؤدية فتحة أي من
  .ساعة عن لال تق

26.D.11 وضعها تم إذا إال ألرضا تحت بالزيت المملوءة المحوالت ستخدمُت أال يجب 
 الةح في المحول محتويات الحتواء سياجب ومحاط للنيران مغلق يكون مقاوًما مكان في

  .انفجار حدوث

26.D.12 أو اللحام عمليات أسفل لالحتراق قابلة غير حواجز ترآيب يتم أن يجب 
  .نفق صاعد أومدخل منجم  فوق أو داخل تتم التي االحتراق

 26.E عمليات الحفر  

26.E.01 الحفر آالت.  

a. لقمة تشغيل أثناء الحفر اريص على الحفر عمال بوجود السماح  أال يتميجب 
  .الحفر نةيماآ تحرك أو الثقب

b. مثقاب الحفر تثبيت يجب أخرى، إلى حفر منطقة من الحفر اتماآين تحريك عند 
   .آمن وضع في اريصال ووضع األخرى والمعدات واألدوات

c. وآذلك الحفر بدء قبل بإحكام عمدةاأل على الموجودة الحفر تآال تثبيت يجب 
  .دورية بصورة ذلك بعد إحكامها إعادة

d.عربات مثاقب الحفر .  

  .عربات مثاقب الحفر عمل مستويات لجميعتوفير دخول آمن  يجب) 1(

 مقاومة تكون بحيث السلم ودرجات عربات مثاقب الحفر أسطح تصميم يجب) 2(
  .ةمقصودال غير الزحزحة لمنع هاوتثبيت لالنزالق

, للمشغل المساعدين لاللعمعربات مثاقب الحفر إال  برآوب السماح  أال يتميجب) 3(
 ترتيبات نظام الجلوس المناسبة متطلباتعربات مثاقب الحفر تتوافق مع  تآان إذا إال
 أو المعدات بين االحتجاز أو السحق أو االرتطام ضد للرآاب الحماية توفر التي

  .اآلمن الدخول وآذلك األسطح

عربات مثاقب الحفر قبيل الشروع في عملية  أسطح تحت األفراد تنبيه يجب) 4(
  .الحفر
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 أسطح على مماثلة وقاية وسيلة أو ,إزالته يمكن, درابزين سياجي ترآيب يجب) 5(
على جميع الجوانب  -)قدم ١٠( م ٣ عن ارتفاعها يزيد التيعربات مثاقب الحفر 

يوفر وقاية  مجاور سطحآان هناك  إذا إال, مصاطبالباستثناء فتحات دخول , ةالمفتوح
  .مماثلة ضد السقوط

 الكافي تساعالباعربات مثاقب الحفر  أسطح إلى المؤدية الساللم تكون أن يجب )6(
  ).أقدام ١٠( م ٣ السطح ارتفاع تجاوز حالة في لشخصين

  .عربات مثاقب الحفر على لحفرمثقاب ا لتخزين حوامل أو أوعية توفير يجب) 7(

 ومسامير الحفر ماآينات لرفع اآللية الوسائل توفير العمل صاحب على يجب )8(
العلوية  سطحاأل على األخرى والمواد المناجم، في المستخدمة والسيورالسطح اللولبية 

  ).قدم ١٠ (م ٣ عن ارتفاعها يزيد التيلعربات مثاقب الحفر 

26.E.02 آذلك ويجب التقشير، عمليات مناطق  التقشير فيقضبان ريتوف يجب 
 أصبحت التي القضبان استخدام عدم ويجب :الوقت طوال جيدة حالة في بها االحتفاظ
  .شديدة بصورة متآآلة أو غير حادة

26.E.03 نفاية الخام (التي تم نسفها  الصخور خالل التفجير فتحات فر أال يتم حيجب
  .الماء أو) المعدن

26.E.04 تفجير فتحات  وأية السطح فحص يجب ,التفجير بعد الحفر دورة بدء قبل
  .وجودها حالة في زالتهاإ يجب والتي تنفجر لم  التيمتفجراتال الآتشافمتبقية 

26.E.05 مكان في وجودهم طريق عن إمابمدخل المنجم  لألفراد الوقاية توفير يجب 
نفاية الخام  إلزالةآلية  يلتحم معدات استخدام في حالة مناسبة حواجز وضع أو آمن

  .تنفجر لم متفجرات على تحتوي قد التيالمعدن 

 26.F مداخل المناجم  

26.F.01 أقدام ٥( م ١٫٥ عن اعمقه يزيد اآلبار التي أوآل مداخل المناجم  دعم يجب (
أنابيب  أو  الرآائزأو  الخشبيةالسواندعن طريق  ,اه فيدخولال األفراد على والتي يتحتم

  .المحيطة التربة إزاحة حملالتي تتسم بالمتانة الكافية لت فالتغلي

a. إالالشكاالت  أوباستخدام أنابيب التغليف  لمدخل المنجم الكلي العمق تدعيم يجب 
بالتعرض للعوامل  تتأثر ال خصائص ذات صلبة اصخوًرمدخل المنجم  يتخلل عندما

  .الطبيعية

 صخور خالل أو صلبة صخور إلى نيةالطي التربة عبر مدخل المنجم مرور عند) 1(
 أو أنابيب التغليف أن تمتد يجب ,قص حدوث حتملُي وحيث طينية تربة إلى صلبة

  .الصلبة الصخور داخل األقل على) ماقدأ ٥( م ١٫٥ لمسافة الشكاالت
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 أنابيب التفريغ أن تمتد يجب صلبة صخور عند مدخل المنجم وقوف حالة في) 2(
 ,الصلبة الصخور داخل) قدم ٥( م ١٫٥ لمسافة أو خل المنجممد نهاية حتىالشكاالت و

  .أقل أيهما

b. بوصة ٤٢ (سم ٧٫٥ -+/ سم ١٠٥ لمسافة أو الشكاالت أنابيب التغليف مد يجب 
 إال أن الحد األدنى الرتفاع أنابيب التغليف يمكن األرض، سطح فوق )بوصة ٣-+/

افر فيه المواصفات بشرط ترآيب درابزين تتو)  بوصة١٢( سم ٣٠خفضه إلى 
بحيث تنحدر األرضية المجاورة لقمة مدخل المنجم بعيًدا عن فتحة مدخل , القياسية

وآذلك ترآيب حواجز فعالة تستخدم لمنع المعدات , المنجم لمنع دخول السوائل
المتحرآة التي تعمل بالقرب من مدخل المنجم من تخطي الحاجز الذي يصل 

  ). بوصة١٢( سم ٣٠ارتفاعه إلى 

26.F.02 مختص  شخص يقوم أن يجب ،مدخل المنجم في التفجير عمليات إجراء بعد
 سافينواأل وألواح الدعم الخشبية ،يةالخشبالكتل و والساللم الجدران،بالتفتيش على 

 آمنة غير أنها ُيكتشف وعندما .التفجير تبالتخلخل بعد عمليا تبصيأ قد تناآ إذا لتحديد
  .الوردية عمليات دءب قبل اإلصالحات إجراء يجب

26.F.03 مادة في مدعمة غير بريمية حفرة إلى بالدخول عامل ألي سمحُي أال يجب 
  .الدخول دون التنظيف عملية إجراء يجب االتالح تلك وفي: سبب ألي مستقرة غير

04.F.26 طوال مداخل المناجمإلى  دخوللل ناآمنت انوسيلتأن يكون هناك  يجب 
  .عارفالمو سلملى ال عذلك ملتيش وقد :الوقت

  26.G الرفععملية  

26.G.01 مدخل  قاع في األفراد لتحذير مناسب مكان في تحذيري وضع آّشاف يجب
 تحريك أثناء األرضسطح  تحت الموجودة مداخل المناجم فتحات دخول وفي المنجم
  .اتماًم ةمغلقال المرفاعات ما عدا مسارات ,بمدخل المنجم حمل

26.G.02 قاع في عمال وجود مع اتاًم اإغالًق المرفاع مسار إغالق عدم حالة في 
 م ٤٫٥ بمسافة مدخل المنجم قاع فوق الناقالت أو المعدات إيقاف يجب ،مدخل المنجم

 مدخل المنجم قاع في اإلشارة عامل يقوم حتى هناك إبقاؤها واألقل على) قدم ١٥(
 آان إذا توقف بدون الحمل لإنزا يجوز أنه إال ؛الحمل إنزال الستكمال المشغل بتوجيه
بشكل  الناقلة أو الحمليرى , مستمرة بصورة المشغلب ًياصوت يتصل الذي اإلشارة عامل
  .آامل

26.G.03 السالمة احتياطات وإعطائهم اآلخرين واألفراد لإخطار المشغ يجب 
فتحة  فيتتم  أخرى أعمال أية أو اإلصالح أو الصيانة عمليات  فيبدءال قبل المناسبة
 القيام إلى تشير تحذيرالفتة  تعليق يجبآما  :قادوس أو دلو أو قفصفيه  ستخدمُي تهوية
 جميع وعند المشغل آابينة وعند مدخل المنجم فتحة على مدخل المنجم داخل بالعمل
  .رضيةاأل تحت الهبوط مناطق

26.G.04 نوع مع القادوس أو والقفص الرفع حبل بين وصلة أي تتوافق أن يجب 
  .الرفع في المستخدم السلكي الحبل
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26.G.05  نظيفة حالة في بها االحتفاظ يجب المجدولة الوصالت خدمُتستعندما 
  .تشغيلها على تؤثر قد التي الغريبة المواد من وحمايتها

26.G.06 قوةؤديت ال بحيث والحمل والقادوس القفص بين الوصالت عمل يجب  
 إلى االصطدام أو الرفع قوة إطالق أو ة،المحاذا اختالف أو هاهتزاز أوالمرفاع  سحب
الخطافات التي تغلق فتحاتها  أو المفتوح الحلق ذات الخطافات تفي وال :الوصلة فصل
   .المتطلباتبتلك  بحبل

26.G.07 الوسائل توفير يجب السلكي الِجلب اإلسفينية الموجودة بالحبل استخدام عند 
  .صحيحة بصورة مكانة في لوتدا دخول وتضمن سافيناأل إفالت دون تحول التي

 26.Hالقيسونات  

26.H.01 فيهاستخدمُي التي القيسونات أعمال في األفراد لوقاية حاجب ترآيب يجب  
 تلك إيقاف عندو ,)قدم ١١( م ٣٫٣ عن حجرة الشغل طول ويقل المضغوط الهواء

 مسافة لىع الحفرة قاع يكون بحيث  وفي أي وقتالعملسير  أثناء  أو تعليقهاالقيسونات
  .حجرة الشغل سطح أسفل) قدم ٩( م ٢٫٧ عن تزيد

26.H.02 والذي يتم إحكامها  ,هيدروستاتيكي الختبار مداخل المناجم تخضع أن يجب
 ىللممر عل رجياالخ الهيكل على ختم وضع ويجب .عند ذلك الضغط الخاص باالختبار

  .للعمل اآلمن الضغط لتوضيح حافة آل من) بوصة ١٢( م ٣٠ حوالي مسافة

25.H.03 سليم وآمن بسلم ذا المدخله تزويد يجب مداخل المناجم أحد خدامتاس عند 
حيث تسمح المساحة , لهبوطا مصاطب بما في ذلك  آامًالمدخل المنجم بطول ومناسب
 الناحية من ذلك إمكان عدم حالة في أما ،)) قدم٢٠( م ٦ال يزيد الواحد عن  (،بذلك
قطاع  آل يتفرع بحيث) قدم ٢٠ (م ٦ عن ارتفاعها دال يزي ساللم تثبيت فيجب العملية

 عند للهبوط محمي مكان توفير ويتم له المالصقة األجزاء منمن القطاعات المجاورة 
  .تفرع آل

26.H.04 قدم ١٠( م ٣ عن جانبها أو قطرها يزيد التي القيسونات جميع تزويد يجب (
  .داألفرا ها علىاستخدامبمزنق بشري ومهواة يقتصر 

26.H.05 علىدقيق  بمقياس االحتفاظ يجب ,باألقفال الموجودة المقاييس إلى باإلضافة 
 في امتاًح المقاييس لتلك الوصول يكون أن ويجب :حاجز لكل والخارجي الداخلي الجانب
  .للتشغيل صالحة حالة في بها االحتفاظ يتم وأن األوقات جميع

26.H.06 القيسونات عملياتأثناء  26.1 القسم في الواردة بالمتطلبات االلتزام يجب 
  . للهواء المضغوط في بيئات العملاألفراد يتعرض حيث

 26.Iالمضغوط الهواء أعمال  

26.I.01 اتفصيلًي المضغوط الهواء بأعمال الخاصة المتطلبات جميع ذآر يتم أن يجب 
قاية الو خطة ضمنتدخل  أن يجب والتي المضغوط الهواء عمل عمليات خطط في وبدقة
  .العملية مخاطر تحليل أو الحوادثمن 
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26.I.02 االعتبارات التالية المضغوط الهواء أعمال خططتتضمن   أنويجب:  

a. وتشغيله طبيال القفل متطلبات.  

b. ؛المضغوط الهواء أعمال في األفراد هوية لتحديد نظام  

c. ؛تصاالتاال نظام متطلبات  

d. ؛سجالتالالعالمات والالفتات وحفظ  متطلبات  

e. الضغط وتخفيف الضغط الخاصة؛ متطلبات  

f. ؛الضغط انخفاض حجرةو المزنق البشري مكان متطلبات  

g. ؛الهواءب مصدر اإلمدادو) الكومبريسور (الهواء ضاغط نظم متطلبات  

h. ؛التهوية متطلبات  

I. ؛الكهربية الطاقة متطلبات  

j. الصحة العامة؛اعتبارات   

k. الحرائق والوقاية منها؛ ومنع اندالع  اعتبارات  

l .؛الواقية واألحجبة الحواجز متطلبات  

26.I.03 29 لمتطلبات اوفًق المضغوط الهواء بيئات في العمل يتم أن يجب CFR 
1910.803.  

 26.J  29القسم  انظر >تحت األرضية عمليات التفجير  

26.J.01 المتفجرات.  

a .من التي تتم في األنفاق لتفجير عمليات افي المستخدم الديناميت يكون أن يجب 
 Fumeو Fume Class 2 طراز استخدام يجوزو :Fume Class 1 طراز

Class 3 المناسبة التهوية فرتاتو إذا.  

b. ومناطق األنفاق في والمفجرات التفجير وعوامل المتفجرات تخزين حظر يجب 
  .رضيةاأل تحت العمل

c .المستخدمة بالشاحنات ةالخاص ةيائالكهربعمل تفتيش أسبوعي على الشبكة  يجب 
 :اًيائآهرب ًراخط يشكليمكن أن  عطل أي لتحديد األرض تحت المتفجرات نقل في

. ةجعامرلل تاحسجل م فيلعمليات التفتيش تلك  مكتوب بسجل االحتفاظ يجبآما 
 للشاحنة يائالكهرب النظام من طاقتها تستمد إضافية مصابيح ترآيب حظر يجب
  .ناتالشاحصناديق  على
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d. في األصلية بعبواتها موجودةال غير التفجير وعوامل المتفجرات وضع يجب 
 التفجيرآبسوالت و المفجرات حمل ويجب ,ايدوًي نقلها عند مناسبة عبوات

  .ايدوًي نقلها عند منفصلة عبوات في األخرى والمتفجرات

26.J.02 التفجير رئدوا.  

a. مصدر  التي يتم تفجيرها بواسطةتحت األرضية  التفجيرات جميع تتم أن يجب
  .1-29 بالشكل الموضح  اآلليالتفجير مفتاح نظام باستخدام ,خارجي طاقة

b. دوائر عن  وبعيدةمميزةو  منفصلةبالتفجير الخاصة الطاقة دوائر تبقى أن يجب 
 الموصلة األخرى والمواد والقضبان األنابيب عن وآذلك األخرى والطاقة اإلضاءة

  .يائالكهرب للتيارالعمال  تعرض أو التفجير بدء لمنع) ضيباستثناء األر(

c. منفصلةمسافات على التفجير سلك في مثيالتها وأ التقسيم مفاتيح ترآيب يجب  
  ).قدم ٥٠٠ (م ١٥٠ قدرها

26.J.03 التحميل.  

a. قبل التحميل, ءالهواأو خطوط التزويد ب هالمياو الطاقة خطوط جميع فصل يجب, 
 الطاقة للخلف خطوطآما يجب ترحيل , لحفر التي تقوم بالتحميلعربة مثاقب ا من

  .بما في ذلك دوائر اإلضاءة, األقل على) قدم ٥٠ (م ١٥ مسافة

b. شمعة ١٠(  لكس على األقل١١٠ (آاشفة بمصابيح التحميل منطقة إنارة يجب 
 حاجة هناك آانت وإذا .الواجهة من) قدم ٥٠( م ١٥ مسافة على موضوعة) )قدم
 مكتب قبل من معتمدة رأس بمصابيح التحميلطاقم  تزويد يجب ,ضاءةاإل د منلمزي
  .للمناجم المتحدة الياتوال

c. تكون المعدات المستخدمة في الزرع النفحي لعوامل التفجير الحساسة   أنيجب
  .آما يجب تأريضها أثناء االستخدام,  مصممة لهذا الغرضمعداتغير المغلفة 

26.J.04 التفجير.  

a. التفجيرمنطقة  يغادر من آخر هو التفجير عن المسؤول الشخص يكون أن جبي, 
 مفاتيح تشغيل آذلك وعليه ,خلو منطقة التفجير من أي شخص من التأآد وعليه
  .التفجير منطقة من خروجه أثناء اإلشعال خط في الموجودة التقسيم

b. التهوية نظامتنقية  بعد إال  النفقتفجير منطقة إلى شخص أي يدخل أال يجب 
  .الضار والغبار ةدخنواأل لغازاتمن ا للنفق األفقي

c. تثبيتها بعد آل عملية تفجير وتحت األرضية  الدعاماتإجراء تفتيش على  يجب
 وتقشيرها روالصخ سطحفحص أ يجبآما  .الضرورية األعمال فأثناء استئنا
 ةأو الخرسان ,اللولبية  الصخورمسامير أو ,بالدعامات  إن لزم األمروتزويدها
 يجبو. نفاية الخام المعدن إزالة بدء قبلالشبكة السلسية المترابطة  أو المرشوشة،
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 مكان من) قدم ١٠٠ (م ٣٠ في نطاق الموجودة اللولبية الصخور مسامير اختبار
  .التالية للجولة الحفر بدء قبل تفجير آل بعد االنفجار

d. عليها الحفاظ وآذلك إزالتها بدء بلق بالماءنفاية خام المعدن  آومة ترطيب يجب 
  .اإلزالة أثناء مبتلة

26.J.05 المضغوط الهواء تحت الحفر عمليات في التفجير.  

a .أي بدخول سمحُي أال يجب ,هوائي َمسّد إلى متفجرات أو مفجرات إدخال عند 
 - للنقل تواجدهم المطلوب والعمال الَمسّد وعامل التفجير، عامل باستثناء - عامل
 مواد مع أخرى ت معداأو  أو تجهيزاتمواد أية إدخال عدم ويجب, الَمسّد خلدا

  .التفجير

b. ضغطال غرف داخل منفصلة بصورة المتفجراتو المفجرات إدخال يجب 
  .الخاصة بالعمل

c. بطانة الفوالذية للنفق وال الهوائيةالَمسّدات و والقضبان األنابيب جميع ربط يجب
 آذلك يجبآما , بوابة أو مدخل المنجم من قرببال وأ معا وتأريضه اآهربائًي
 ؛النفق بطول )قدم ١٠٠٠( م ٣٠٠ عن لفاصلة ال تق مسافات على اتصالبًيربطهم 
  . التصريف بهاطرف عند بالهواء إمداد أنبوب  أيتأريض يجب ذلك إلى ةإضاف

d. اءللم مقاومة الرطبة الحفر في لالستخدام المالئمة المتفجرات تكون أن يجب 
  .Fume Class 1 طراز ومن

e. سطح في األنفاق حفر عند وآذلك مختلط، سطح من األنفاق حفر اقتراب عند 
آما  ؛حفرة آل عند خفيفة وحمولة خفيفة بشحنات التفجير يتم أن يجب  ,مختلط
 سطح من صخري سطح في الحفر اقتراب عند المتقدم الحفرب القيام اأيًض يجب
التي تسبق  المتبقية المسافة وآذلك الصخري الغطاء قونطا طبيعة لتحديد مختلط
  .الناعمة األرضية

26.J.06  لإلطالع علي متطلبات التفجير29انظر القسم .  
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 27القسم 

   الترآيبات الحديدية والحجريةو الخرسانية اإلنشاءات. 27

 27.Aعام  -الحجرية  اإلنشاءات الخرسانية و  

27.A.01الخرسانية أو الهياآلل اإلنشائية على أحد  يجب أال يتم وضع األحما 
، ما لم يقر صاحب العمل، بناًء على معلومات الهياآل أو على أحد أجزاء هذه الحجرية

 قادر الهيكلء هذا اجزأحد أ أو الهيكل اإلنشائي، أن التصميممن شخص متخصص في 
  .على دعم هذه األحمال

27.A.02مواقع يكونوا معرضين فيها ب فوق أو  يجب أال يتم السماح للعمال أن يعملوا
 األخرى ما لم ُتتخذ تدابير احتياطية المواد البارزة التسليح أو أخطار بروز حديدألخطار 

  .للسيطرة على هذه األخطار

27.A.03عمليات الشد الالحق .  

a. ما عدا العمال الضروريين لعمليات الشد ( يجب أال يتم السماح ألي عامل
 خلف معدات الرفع أو أدوات التثبيت الطرفية أثناء عمليات الشد بالتواجد) الالحق
  .الالحق

b. يجب وضع العالمات والحواجز لمنع دخول العمال إلى منطقة الشد الالحق أثناء 
  . الالحقعمليات الشد

27.A.04المعدات .  

a. تخزين  التي تستخدم فيصوامعال والصناديقحاويات وال يجب أن تحتوي 
قيعان مخروطية الشكل أو مدببة مع وجود وسائل ميكانيكية على  مةالكميات الضخ
  .المحتواةالهواء لبدء عملية تدفق المادة  بضغط أو وسائل تعمل

b.ياردة أو  1 القادرة على تحميلقواديسالود خالطات الخرسانة ذات  يجب أن ُتَز
 رابزين سياجيبدر، بأداة ميكانيكية لتنظيف القادوس من المواد، ويجب تزويدها ثأآ

  .على آل جانب من جوانب القادوس

c. حاالت التالمس مع  تسوية الخرسانة المستخدمة في قدد مقابض صناعة يجب
الموصالت الكهربية المتصلة بالطاقة، من مادة غير موصلة للطاقة، أو معزولة 

  . خواص آهربية وميكانيكية توفر حماية مكافئةبغالف غير موصل له

d.دوات تسوية الخرسانة اآللية والدوارة، والتي يتم توجيهها يدوًيا يجب تزويد أ, 
 عن يدها/، بمجرد أن يرفع المشغل يدهًابمفتاح تحكم يفصل الطاقة أوتوماتيكي

  .مقابض الُمعدَّة
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e. يجب تزويد أنظمة ضخ الخرسانة التي تعمل بأنابيب التفريغ، بأنابيب دعم 
  . %100حمل زائد بنسبة دعم مصممة ل

f.يجب أال تمتد مقابض قالبات الخرسانة وراء العجالت على جانبي القالب .  

g. يجب تزويد قواديس الخرسانة التي تعمل بنظام البوابات الهيدروليكية أو 
 أمان مشابهة وسائل أو موجبة أمان بسقاطاتضغط الهواء، بالبوابات التي تعمل 

بحيث جب تصميم القواديس ، ويغير المقصوديتم ترآيبها لمنع الضخ المبكر أو 
  .منع المواد من التراآم على قمتها وجوانبهات

h . أو ناقالت الخرسانة المشابهة نهايات خطوط الصّبيجب تثبيت قطاعات 
  . العاديةأو الوصالتباإلضافة إلى وصالت الربط ) ما يكافئهاأو (بالحبال السلكية 

27.A.05يجب منع ارتقاء قواديس الخرسانة .  

27.A.06قدر اإلمكان،  المرفوعة يجب أن يتم تحديد مسارات قواديس الخرسانة ،
 آما يجب لسقوط القواديس أو الخرسانة؛لتقليل مدى تعرض العمال للمخاطر المصاحبة 

إبعاد عمال هزازة الخرسانة من تحت قواديس الخرسانة المعلقة على رافعات الناقالت 
  .ذات الكبالت

27.A.07والتسليح، المستخدم في الجدران اإلنشاءات الحديدية تثبيتأو / يجب دعم و 
، للحماية ضد االنقالب أو المماثلةودعامات الجسور واألعمدة والهياآل الرأسية 

 أو  أنظمة الصب التسليح المستقلة عنحديد يجب أن يتم تصميم أنظمة دعم آما :االنهيار
  . مهندس معتمدقبل، من سند الدعائم

a.الترآيبات العلوية األجهزة المستخدمة في وصالت  يجب أن يتم تثبيت.  

b. الضغط تأثير تحتانفكاآها لمنع الشدادات يجب أن يتم تثبيت .  

c. والمعدات ذات الصلة في أدوات الترآيبات العلوية تثبيت شدادات يجب وضع 
  . نقاط الربطيجدها العامل فيموضع بحيث 

d. إال تحت إشراف لترآيبات العلويةأدوات ا تثبيت شدادات إزالة يجب أال يتم 
  .شخص مختص

27.A.08 إجراءات لمنع شبكات السلك المفرودة من االرتداد يجب اتخاذ .  

27.Bالدعائم قوالب الصب و  

27.B.01 يجب أن يتم تصميم وتصنيع وإنشاء ودعم وشد وصيانة آل قوالب الصب 
التي قد يتم تحميلها لجانبية  تدعم آل األحمال الرأسية واشكاالت التكتيف لكي والدعائمو

  . الهياآلبواسطة دعم هذه األحمال يمكن حتى بطريقة آمنة

27.B.02التخطيط والتصميم .  
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a.للتدابير االحتياطية الواردة وتصميمها طبًقا  والدعائم يجب تخطيط قوالب الصب 
  . قوالب صب الخرسانةدليل، ACI 347Rإصدار معهد الخرسانة األمريكي في 

b.الخاصة بقوالب الصب واإلزالة التصميم واإلنشاء اتخططم تقديم  ويجب 
  . لمراجعتهاالمختصة إلى السلطة والدعائم

c. في المصنَّعة يجب أن تتوافر مواصفات الشرآة الُمصنعة الخاصة بأنظمة الدعم 
  .تنفيذهموقع العمل أثناء التخطيط للعمل و

27.B.03دعم القاعدة .  

a. عليه قوالب  ستُوضعالداعمة، أو البناء المكتمل الذي يجب أن تكون األرضية 
  .تحميلهاكافية لدعم األحمال الرأسية والجانبية المقرر المتانة بال، الدعائمالصب و

b. يجب أن تكون السنادات المستخدمة في الدعم سليمة وصلبة وذات قدرة على 
  .المراد تحميلهادعم الحد األقصى لألحمال 

c.أو تجهيزات التطويل، أو رؤوس الدعامات، أو القاعدةاح  يجب أن تكون ألو ،
سناد القاعدة ومواد الصب، وأن تكون ب  الملولبة متصلة اتصاًال قوًيامسامير الضبط

  .بقدر اإلمكانمثبتة بإحكام في القوائم 

27.B.04 والتقوس االلتواء لمنع وتصنيعها الوصالت التراآبية يجب أن يتم تصميم.  

27.B.05لتوفير في المستويات الرأسية واألفقية ة القطريشكاالت التكتيفوفير  يجب ت 
  . القوائم الفرديةتقوسمنع وصالبة، ال

27.B.06 التفتيش.  

a.أنها للتأآد من اإلنشاء التدعيم قبل تجهيزات آافة  إجراء تفتيش على يجب 
 ت التيمن التجهيزايجب أال يتم استخدام أي   آما:مطابقة لما جاء بتصميم الدعم

  . تلفاُوجد به

b. التي تم ترآيبها قبل وضع الخرسانة الدعائم تجهيزات إجراء تفتيش على يجب 
 ة تقوية وإعادة تدعيم أيالفوريجب على آما : مباشرة وأثناء وبعد وضعها مباشرة

  . يوجد بها تلف أو إزاحة أو ضعفُمعّدة

27.B.07 بعد الكمرات بطريقة آمنةو ة الخرسانيات لدعم البالطتدعيم إعادة عمل يجب 
 نتيجة مفروضة إضافية تكون هذه القوائم ُمعّرضة ألحمال حيثإزالة الهيكل المؤقت أو 

  .ألعمال اإلنشاء

27.B.08 التشغيل أعلى من حمل ة الُمصّنعالدعائم يجب أال يتم وضع أحمال على 
  . الشرآة المصنعةقبلاآلمن الموصى به من 

27.B.09 فردة المالقوائم دعائم.  
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a. يجب المخطط المفردة في أآثر من صف، فإن القوائم دعائم عندما يتم استخدام 
  . مهندس مؤهل ومتخصص في التصميم اإلنشائيبواسطة تصميمه ومعاينته

b. اختالل  لتجنب متراآبةا و المفردة متوازية رأسًيالقوائم دعامات يجب أن تكون
  .التوازي

c.المنحدرات أو عندما يكون السطح  أولزوايا عندما يكون التدعيم في إحدى ا 
  .المدعم منحدًرا، يجب تصميم التدعيم ليناسب هذه األحمال

d. رفع قوالب الصب بعد وضع ل المفردة القوائم الدعائم تعديل يجب أال يتم
  .الخرسانة

e. المصنعة إذا آان بها   المفردة وأجهزة الضبطالقوائم دعائم يجب أال يتم استخدام
تحتوي على أجزاء ملحومة  لحمها أو ُأعيد، أو  شديدانبعاجأو ، أو تقوسصدأ، 

 عيوب أخرى؛ وإذا آان بها أخشاب، فيجب أال يتم استخدامها إذا ةمكسورة، أو أي
، أو عفنة، أو غير موجودةآانت األخشاب مشقوقة، أو مكسورة، أو بها قطاعات 

  .على نحو آخرتالفة هيكلًيا 

f. األخشاب وأجهزة الضبط المقرر استخدامها في عمل افة آالتفتيش على يجب 
  .المفردة القابلة للضبط قبل الترآيبالخشبية  القوائم دعائم

g. أو شكاالت التكتيف المسامير المستخدمة في تثبيت افةربط آإحكام  يجب أن يتم 
  .إن أمكنسن المسمار  المفردة القابلة للضبط، مع ثني القوائم الخشبية دعائم

h.  أفقًيا في آل من  بالشكاالت المفردةالقوائم دعائم تكتيف، يجب الثباتلضمان 
  .االتجاهات الطولية والمستعرضة

ا في اتجاهين  بشكل آاف تبادلًي بالشكاالت المفردةدعائم القوائم تكتيف يجب )1(
  .التراآب مستوى عندمتعامدين 

  . نفس االتجاهين على نحو قطري أيًضا فيبالشكاالت آل صف تكتيف يجب )2(

  .الدعائم ترآيب أثناء ترآيب شكاالت التكتيف يجب )3(

27.B.10التدعيم باألنابيب ووصالت الربط .  

a. نشائي اإلنوع ال وصالت الربط من في تصنيع أن تكون المواد المستخدمة يجب
، أو القابل للطرق بالمطرقة الساقطة، الحديد ة الُمشكلاإلنشاءات الحديديةمثل 
يجب أال   آذلك. يجب أال يتم استخدام حديد الزهر الرمادي آما.منيوم اإلنشائيلواأل

  .ا مًعالمختلفةيتم استخدام المعادن 

b.ت يجب أال يتم استخدام وصالت الربط إذا آان بها تشوهات، أو آسور، أو آان 
  . عيوب أخرى آان هناك أو, بها خلل أوالمسامير الملولبة مفقودة أسنان
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c. تصميم ب مقارنتها  عن طريقتم ترآيبهاي أبراج التدعيم التي فتيش علىالت عند
 بين األعمدة يجب أال تتجاوز تلك المسافة الموضحة مسافة التباعدالتدعيم، فإن 

 وإحكام ربط وصالت األنبوبيةآل تقاطعات القوائم التفتيش على بالمخطط، ويجب 
  .الربط

27.B.11 حومذو الهيكل الملتدعيم األنبوبي ال.  

a. في حالةالشكاالت والهياآل المستخدمة على اإلقفال يجب أن تكون آل أدوات  
أرجل  أو الهيكل بمحاذاة قوائم الرابطةمسامير ال جيدة، ويجب أن تكون تشغيل
 المرتكزة للشكاالت المتصالبةالمرآزي االرتكاز ، ويجب أن يكون محور اإلطار

ن آل المكونات في حالة مشابهة على محور في مكانه الصحيح، ويجب أن تكو
  .لحالة الصناعة األصلية

b. التدعيمتصميم ب بمضاهاتها التدعيم التي تم إنشاؤها التفتيش على هياآل عند ،
 يجب أال يتجاوز المتصالبةبين الدعامات المسافة  بين األبراج ومسافة التباعدفإن 
  .غلقةم القفل الموضح بالتصميم، ويجب أن تكون آافة أجهزة ذلك

c.التجهيزات المستخدمة في ربط شكاالت الثبات الخارجية والجانبية في تثبيت   يجب
  .قوائم هياآل التدعيم

27.B.12 ة الرأسييةقوالب االنزالقال.  

a.التي تصعد عليها آالت الرفع أو التي الحديديةصمم القضبان أو المواسير  ُت يجب 
:  على وجه الخصوص الغرضلهذابحيث تستخدم يتم رفع القوالب باستخدامها، 

  .مغطاة بالخرسانة ال تكون عندماويجب دعم هذه القضبان 

b. توزيع األحمال عمل على  والدعامات الرأسية بأسلوب يالرافعات يجب وضع
  .الرافعاتالرأسية بالتساوي بحيث ال تتجاوز قدرة 

c.وسائل  يجب تزويد الرافعات وأدوات الرفع األخرى بكالبات ميكانيكية أو 
 في مصدر عطل حدوث ة الحماية في حاللتوفيرخرى األ اإلمساك األوتوماتيكية

  . الرفعآليةالطاقة أو 

d. يجب أال يتجاوز معدل الرفع آما  منتظمة يجب أن يسير الرفع بثبات وبصورة
  .ااآلمن المحدد سلًف

e . لهيكل أثناء لمنع االعوجاج الشديد ل تدعيم القوالب تدعيًما جانبًيا وقطرًيايجب
  .عملية الرفع

f.أثناء عمليات الرفع، يجب الحفاظ على هيكل القوالب في تواٍز وتعامد .  

g. تحيط بمنطقة بسقاالت أو مصاطب عمل  يجب تزويد آل قوالب الرفع الرأسية
  .اتماًمنصبها 
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27.B.13إزالة قوالب الصب .  

a.لموجودة على بالطات ماعدا تلك ا (الدعائم يجب أال يتم إزالة قوالب الصب و
أو /حتى يقرر الفرد المسؤول عن وضع القوالب و) والقوالب االنزالقيةوالدرجات 
اإلضافية كافية لدعم وزنها واألحمال المتانة بال أصبحت أن الخرسانة قد الدعائم
  :ويجب أن يأتي هذا القرار بناًء على إحدى النقاط التالية.  عليهاالزائدة

  ، أو الدعائمالواردة في مخططات ومواصفات إزالة القوالب والوفاء بالشروط ) 1(

 الخاصة بالجمعية األمريكية القياسيطبًقا ألساليب االختبار (إفادة اختبار الخرسانة ) 2(
كافية لدعم وزنها المتانة بال أصبحتبأن الخرسانة قد ) ASTM(الختبار المواد 

  . عليهاالمسلطةواألحمال 

b. متانة ال إعادة التدعيم حتى تكتسب الخرسانة المدعومة دعائم يجب أال يتم إزالة
  .كافية لدعم وزنها ودعم آل األحمال الموضوعة عليهاال

    27.C عمليات الخرسانة سابقة الصب  

27.C.01 االنقالب يجب أن يتم دعم قوائم الخرسانة سابقة الصب بشكل آاف لتجنب 
  .ة الدائمالوصالتحين االنتهاء من لأو االنهيار 

27.C.02 وأجهزة الرفعوالئج .  

a. المائلةقوائم الخرسانةربطها ب أو إلحاقها الرفع، التي يتم والئج يجب أن تكون  
 المسلطة، قادرة على دعم ضعف الحد األقصى للحمولة  بوسيلة أخرىسابقة الصب

  .أو المنقولة إليها على األقل

b. بالقوائم الخرسانية سابقة ربطها  أو إلحاقها الرفع، التي يتم والئج يجب أن تكون
 الحد أربعة أمثال، قادرة على دعم المائلة القوائم بخالف،  بوسيلة أخرىالصب

  . أو المنقولة إليها على األقلالمطبقة  المستهدفةاألقصى للحمولة

c. على  الحد األقصىأمثال يجب أن تكون أجهزة الرفع قادرة على دعم خمسة 
  .إلى جهاز الرفع مطبق أو المنقولل المستهدف ال للحماألقل

27.C.03 تحت القوائم الخرسانية سابقة الصب بالتواجد يجب أال يتم السماح ألي عامل 
  . هذه القوائمنصبأثناء رفعها أو ترآيبها في مواضعها إال العمال المشارآين في 

27.D الشدة المنزلقة عمليات  

27.D.01مهندس أو قبل نزلقة وتصميمها من  يجب أن يتم التخطيط لعمليات الشدة الم
 والتصميمات تعليمات ورسومات المخططاتيجب أن تتضمن هذه و :معماري معتمد

 المختصةللسلطة يتم تقديمها يجب أن آما ء، المقرر لإلنشاتوضيحية توضح األسلوب 
  .للمراجعة
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27.D.02 الرفعمعدات .  

a. جميعمصنعة موضحة على  التي حددتها الشرآة الالسعة المقدرة يجب أن تكون 
  . الرفع ويجب أال يتم تجاوزهامعدات

b. يجب أن تكون القضبان الملولبة والقوائم األخرى التي تقوم بنقل األحمال إلى 
  .2.5  ال يقل عنعامل أمانمأجهزة الرفع ذات 

c. الرفع عندما تكون تتوقف عن يجب تصنيع الرافعات وترآيبها بأسلوب يجعلها 
  .ل زائدةة بأحماُمحمّل

d.َّالتنقللمنع تجاوز مدىإيجابية  إيقاف بوسيلةد الرافعات  يجب أن ُتزو .  

e. الشدة المنزلقة، ترآيب الرافعات الهيدروليكية، المستخدمة في ُتجهز يجب أن 
بجهاز سالمة يجعل الرافعات تدعم الحمل في أي وضع إذا حدث خلل وظيفي 

  .بالرافعة

27.D.03عمليات الرفع .  

a.ثابت، فإن قاعدة جهاز الرفع يجب أساسدما يكون من الضروري توفير  عن 
انزالق الغطاء المعدني للرافعة، يجب ُيحتمل  بلقم أو دعامات؛ وعندما تدعيمها

  .وضع دعامة خشبية بين الغطاء والحمل

b. على 14 يدوية التحكم عن أدوات الرفع يجب أال يزيد الحد األقصى لعدد 
لمشغل ل حتى يتسنى يكون العدد آبيًرا بأية حال من األحوال أال يجبو، البالطة

  .نطاق درجات تسامح معينة في ة البالط مستوىالحفاظ على

c. ومنتظم لضمان إنجاز رفع متساو متزامنة عمليات الرفع تكون يجب أن 
  .للبالطات

d.0.5( سم 1.25 في نطاق ة أثناء الرفع، يجب الحفاظ على آل نقاط دعم البالط 
  . في وضع مستوة للحفاظ على البالطة المطلوبالبالطةمن ) سم

، يجب ترآيب جهاز إليقاف في حالة التحكم في االستواء بطريقة أوتوماتيكية )1(
  .) بوصة0.5( سم 1.25 بالغ الـتسامح االستواء عند تجاوز التشغيل

 موقع  التحكم منوضع عناصر، يجب في حالة التحكم في االستواء بطريقة يدوية )2(
  .الرفعب القيامب أثناء مدرمرآزي مع وجود مشغل 

e.يجب أال يتم السماح ألي فرد بالتواجد تحت البالطة أثناء عمليات الرفع .  

27.E اإلنشاءات الحديدية ترآيب  
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27.E.01الحكومي  إلى المسؤول اإلنشاءات الحديدية ترآيب  خطة يجب تقديم
  .إنشاءات حديدية قبل البدء في ترآيب أي ا عليهموافقةواللمراجعتها ) DGO(المختص 

27.E.02  على الرفع والتخطيط والوضع والربط الحديديةتشتمل عمليات اإلنشاءات 
الترآيبات العلوية  والربط بالمسامير اللولبية ووالتكتيفواللحام والحرق والتثبيت 

 آسوةوترآيب  المعدنية؛ المباني، والحديدية، والكمرات اإلنشاءات الحديدية وترآيب
 الستر، وحوائط النوافذ وأنظمة التكسية الجانبية، والمعادن وجدرانالمعدنية، األسطح 

 أثناء هذه من نقطة إلى نقطة الزخرفي، والمعادن المشابهة؛ والتحرك والحديدالمتنوعة، 
  .العمليات

27.E.03 الحديدية يغطي هذا القسم العمليات التالية عندما تحدث أثناء عمليات اإلنشاءات 
 والتكتيف والرفع والتخطيط والوضع والربط والتثبيت الترآيب :أو عندما تعد جزًءا منها

 والجلفطة، وآافة واإلمساكوالتفكيك والحرق واللحام والربط بمسامير لولبية والتجليخ 
 مثل أو إصالحها/ واستبدالها و والتجهيزات بترآيب المواد الخاصةةالعمليات المتصل

غير المحتوية على المعادن و والسبائك؛ المحتوية على الحديدمعادن والنشاء؛ حديد اإل
الهياآل والخامات الصناعية المرآبة؛ والمواد البالستيكية والزجاج؛ و والسبائك؛ ,الحديد

 والموصالتأجهزة التثبيت؛ و المصاحبة؛ والتجهيزات، والدعامات اإلنشائيةالمعدنية 
 واألبراج المؤقتة والدائمة؛ اإلسقاالت والمنحنياتمات الكبلية؛ الدعاو؛ اإلنشائيةالكبلية 

المواد المعمارية الحجرية والخرسانية و الدائمة؛ الحديديةلقوائم لالمؤقتة للدعم المؤقت 
؛ الحديديةأنظمة السالمة لإلنشاءات و؛ اإلنشاءات الحديديةغير سابقة الصب المثبتة على 

 وآسوات األسطح وقنوات التوصيالت معدنية؛ والالحديدية والكمراتالعوارض 
 وألواح أسطح تكوين الجسور؛و؛ والتسقيف المعدني والملحقات والملحقات؛ الكهربائية

 الرافعات؛ وآمراتلة على البارد؛  المشكَّواإلنشاءات الحديدية الجدران الخشبية المعدنية؛
ن الرافعات والملحقات؛  الرفوف؛ الدعامات متعددة األغراض؛ قضباوحواملالشبيكات؛ و

؛ والسياجات المتنوعة المعمارية والزخرفية ؛ الساللم؛  واألشغال المعدنيةالمعادن
األلواح وأغطية الحفر؛ وشبكات القضبان؛ واألسوار والبوابات؛ ودرابزين الساللم؛ و

 المعدنية األلواح المعدنية؛ الصفائحاألدوات المصنوعة من و؛ اتالمصبوبواألرضية؛ 
التطويقات وأغطية األعمدة؛ وشبكات التهوية؛ و؛  المكسوة باأللواحالحوائطوظمة وأن

؛ التحكم في ةالساللم؛ المعادن المثقبة؛ أعمال الحديد الزخرفيو؛  الجيبيةوالتجاويف
الهياآل و؛ والمحامل المنزلقة؛ الجسور لتوسعة المشترآة التجهيزات بما في ذلك التوسعة

المناور؛ و؛ فتطويقات السقو؛ واأللواح الواجهية؛ جهزة القياسولوحات أالهيدروليكية؛ 
األبواب، و؛ والسدادات المحكمةالمواد المانعة للتسرب وات؛ الحشّيو؛ المفصلية اتالحشو
معدات البناء؛ والمواد الخاصة بالبناء؛ وأنظمة النقل؛ و؛ واألدوات المعدنيةالنوافذ؛ و

  . شاءات الخاصة الوحدة واإلنوالمعدات اآللية ومعدات

27.E.04 يجب أن يتأآد المقاول اإلنشاءات الحديدية ترآيب قبل السماح بالبدء في ،
 الكتابية اإلخطارات على حصول الفرد القائم بترآيب اإلنشاءات الحديدية من المشرف
  :التالية

a . المونة  وآذلكفي األساسات والدعائم والحوائط، الموجودة اآتساب الخرسانة
 آحد أدنى من مقاومة التصميم %75ء لـ حوائط البناو في الدعائم الموجودة) المالط(

 ،للضغط أو المتانة الكافية لدعم األحمال المفروضة أثناء ترآيب اإلنشاءات الحديدية
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وفًقا ألسلوب االختبار القياسي الخاص بالجمعية األمريكية الختبار المواد المناسب 
  .للعينات المنضَّجة ميدانًيا

b. إصالحات وإحالالت وتعديالت لمسامير التثبيت طبًقا لمواصفات ة أيإجراء 
  .أو مهندس التصميم/العقد و

c . إخطارًا ى عدم البدء في العمل ما لم يتلقالحديدية اإلنشاءاتيجب على مقاول 
وآذلك في األساسات والدعائم والحوائط، الموجودة  الخرسانةا يفيد اآتساب آتابًي
 مناسب قياسي بناء على أسلوب اختبار ،ءالبنافي الدعائم وحوائط جودة المو المونة

 %75لـ) ASTM (الموادالجمعية األمريكية الختبار قبل من لعينات مصلبة ميدانًيا 
 األحمالكافية لدعم ال المتانة أو آحد أدنى من المتانة الضاغطة للتصميم المقصود

  .الحديدية أثناء ترآيب اإلنشاءات المحمولة

d.الموقع الكتابي في اإلخطار آال المقاولين بنسخة من يحتفظ  يجب أن.  

27.E.05يهعل  والحفاظ توافر ما يلي منالمشرفالبد أن يتأآد المقاول  . مخطط الموقع:  

a .والتحرك اآلمن بالنقلالموقع للسماح عبر وجود طرق دخول آافية إلى داخل و 
 التي سيتم الموادت الضرورية األخرى، وللمرفاعات والرافعات والشاحنات والمعدا

: استثناء. ترآيبها والوسائل واألساليب الخاصة بالتحكم في حرآة المشاة والمرآبات
  .خارج موقع اإلنشاءالموجودة على الطرق الشرط  انطبق هذيال 

b .يسهل الدخول منها إلىممهدة ومزودة بوسائل الصرف الجيدوجود منطقة ثابتة و  
 القائم  آاف للتخزين اآلمن للمواد والتشغيل اآلمن لمعداتحيزبها و  العملمنطقة

  .بعملية اإلنشاء

c .يجب التخطيط المسبق لكل عمليات . ةالتخطيط المسبق لعمليات الرفع العلوي
  .H.12.27 متطلباتب الوفاء للتأآد من ترآيب اإلنشاءات الحديديةالرفع في 

27.E.06عندما يكون أصحاب العمل، نتيجة لظروف  . خطة اإلنشاء الخاصة بالموقع
، يجب  والموظفينخاصة بالموقع، بصدد وضع أساليب وطرق بديلة توفر الحماية للعمال

وضع خطة إنشاء خاصة بالموقع من جانب شخص مؤهل، وأن تكون متاحة في موقع 
  .العمل

  
27.E.0715قسام األالموجودة في  المرتبطةتنطبق آافة المتطلبات  . الرفع والتجهيز 

  .على هذا القسم 16و
  

27.E.08 الرافعات المستخدمة  بإجراء تفتيش بصري علىشخص مختصيقوم  يجب أن 
 يتضمن التفتيش قبل آل وردية؛ ويجب أن اإلنشاءات الحديدية ترآيب عملياتفي 

 آحد أدنى على ما يتضمن التفتيشيجب أن آما . التشغيلمالحظة أوجه القصور أثناء 
  :يلي

a . عدم التوافق؛جوانب  للكشف عنآليات التحكم آل  
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b .الناجم عنلمكونات، والتلوث ا الشديد في التآآل  للكشف عنآلية اإلدارة والتحكم 
  المواد الغريبة األخرى؛ وأ ,الماء وأ ,زيوت التشحيم

c .مؤشرات زاوية ذراع  سبيل المثال ال الحصر على،أجهزة السالمة التي تشمل ،
 إيقاف الذراع، وأجهزة تحريك الذراع، وأجهزة منع تالمس بكرتي التطويل، وأجهزة

  ؛ يكون ذلك مطلوًباعندما الحملالرافعة، ومؤشرات عزم 

d .أثناء تنثني والهيدروليكية والمضغوطة األخرى خاصة تلك التي الهوائية األسالك 
  التلف أو التسرب،للكشف عن  ,التشغيل العادي

e .أو , ات التشقق أو التلف الكيميائي،أو, عن التشوهللكشف  والمزالجخطافات ال
  التآآل؛

f .الخاصةمواصفات الشرآة المصنعة ل تها مطابق للتأآد منعدة شد الحبال السلكية 
   الرفع؛ بمعدات

g .االتساخ، الشديد التلف الوظيفي، عالمات الخلل للكشف عن الكهربائية األجهزة ،
  أو تراآم الرطوبة؛

h .؛للسائلمناسب المستوى ال للكشف عنليكي هيدروالنظام ال  

i .تها الجيدة؛ وحالها انتفاخ للكشف عنطاراتاإل   

j .ذلك استواء بما في مناسب،الدعم ال للتأآد من الرفع معدات األرض حول حالة 
 الظروف أواألرض تحت أو حول أذرع االمتداد، أو تراآم المياه األرضية، 

  المشابهة؛

k .؛ ويمستوالوضع ال  منتحققل الرفع لمعدات  

l .حرآة وعملآل الرفع للحصول على وضع مستو بعد أداة  .  

27.E.09 اتخاذ قرار فوري من جانب شخص مختص يجب أي عطل، اآتشاف إذا تم 
  .فيما يتعلق بما إذا آان هذا العطل يشكل خطًرا أم ال

a . من الخدمة  الرفعمعدة استبعادإذا تم تصنيف العطل على أنه يشكل خطًرا، يجب 
  .حتى يتم إصالح العطل

b . وعندما  المباشرةته لسيطرتخضع ي الت العملياتتلكيكون المشغل مسؤوال عن 
سلطة بلمشغل ل أن يكون خطر يهدد السالمة، يجب  شك في وجود هناك أييكون
  . ورفض التعامل مع األحمال حتى يتم تأمين السالمةيقافاإل

27.E.10 ات الرفع تجهيزالتفتيش علىب) عامل مؤهل ( مؤهلتجهيز عامل يجب أن يقوم 
  .وردية عملقبل آل 

  
27.E.11 األفرادالرفع أو الخطافات أو األحمال في نقل وسائل  يجب أال يتم استخدام.  
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27.E12 فراد األ في رفع العمال على مصطبة المرفاعات استخدام الرافعات أو يجوز
  .F.22  للتطبيق الواردة بالقسمقابلةال اتخاذ آافة اإلجراءات االحتياطية بعد

  
27.E.13  الخطافات وعدم إبطال عملهاعلى يجب تشغيل سقاطات األمان الموجودة.  

  
27.E.14العمل تحت األحمال .  

a . الخاصة باألحمال المعلقة لضمان عدم تكليف أحد للمساراتيجب التخطيط مسبقا 
  :ا عدامال المعلقة مباشرة مح بالعمل تحت أحد األالعمال

  ؛ أواإلنشاءات الحديدية المبدئية التوصيلن في أعمال يالعمال المشارآ) 1(

  . أو فكه بالخطافات الحمللربطن ييالعمال الضرور) 2(

b .يجب الوفاء بالمعايير التالية عند العمل تحت األحمال المعلقة:  

  ودة؛ا لمنع حدوث إزاحة غير مقص رفعها جيًدالتي يتم األحمال ترآيبيجب ) 1(

  التجهيزاتمان ذاتية الغلق أواألسقاطات ب المزودةيجب استخدام الخطافات ) 2(
  ؛ وخارج الخطاف لمنع المكونات من االنزالق ةالمكافئ

  . تجهيز مؤهلعامليجب تجهيز آل األحمال من جانب ) 3(

27.E.15 اإلنشاءات الحديدية ترآيب.  

a . الترآيبثناء عملية  دائما أاإلنشائييجب الحفاظ على االستقرار.  

b . متعددة الطوابقاإلنشاءاتيجب تطبيق المتطلبات اإلضافية اآلتية على :  

، اإلنشائية ترآيب القوائم سير عملية أثناءيجب ترآيب األرضيات الدائمة ) 1(
 وبين أعلى أرضية اإلنشاءويجب أال يفصل أآثر من ثمانية طوابق بين أرضية 

  . آنتيجة للتصميماإلنشائية المةالسدائمة، إال في حال تحقق 

   قدًما 48 يكون هناك أآثر من أربعة طوابق أو أاليجب ) 2(
 أو غير مكتملة الربط بالمسامير اللولبية من األحوال لبأية حا، أيهما أقل، ) م14.6(

 السالمةمثبتة، إال في حال تحقق الدائمة الرضية األاللحام فوق األساس أو أعلى 
  .ة للتصميم آنتيجاإلنشائية

 في ا باأللواح الخشبية أو الكسوات أو شبكات مكسوة تماًمات أرضيتجهيزيجب ) 3(
، أيهما أقل، تحت أي من أعمال اإلنشاء مباشرة ) م9.1(قدما  30 طابقين أو نطاق

  .أثناء إنجازه
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27.E.16 العمل/الممشى أسطح.  

a .واألجهزة األخرى المشابهةالروابط القصية .  

مثل المسامير ذات (يجب أال يتم إلحاق أدوات الربط القصية . التعثرأخطار ) 1(
أو قضبان التسليح ) الحديدية، أو عروات الربط الحديدية، القضبان الحديديةالرؤوس 

 باألطراف العلوية للعوارض، المسننةأو أدوات التثبيت المشوهة أو المسامير 
 من الحواف العلوية للقائم أو  أو رأسًياتبرز بحيث الكمراتالكمرات، أو وصالت 

العمل /الممشىسطح المعدنية أو سطح األ  آسوة يتجاوزحتى بامتدادهاتبرز أفقيًَا 
  .خراآل

  وأسطح تكوين الجسوراألسقف القصية على األرضيات والروابطترآيب ) 2(
 وأسطح واألسقفعند استخدام أدوات الربط القصية في إنشاء األرضيات . المرآبة
 القصية بعد الروابط  بنشر وترآيب العمال يقوم، يجب أن المرآبةجسورتكوين ال
  . عملآمصاطباألسطح المعدنية آسوة استخدام و, األسطح المعدنيةآسوة ترآيب 

b .النزالقل  آسوة األسطح المعدنيةمقاومة.  

c .يجب أال يتم السماح للعمال بالسير . النزالقل ة الهيكلي اإلنشاءات الحديديةمقاومة
 تم تغطيته بدهان أو مادة مشابهة دون ء اإلنشاحديدعلى السطح العلوي ألي قائم من 

 يصل إلى  متوسط مقاومة انزالقاآتسبوجود وثيقة أو شهادة تفيد بأن الدهان قد 
 أو جهاز XL، وذلك باستخدام جهاز مقياس االحتكاك اإلنجليزي  على األقل50

يجب أن تكون الوثيقة أو  .االختباراختبار مكافئ على سطح مبلل بأحد معامل 
لجمعية األمريكية لالختبار ل المناسب القياسيختبار االالشهادة مبنية على أسلوب 

يجب أن تكون .  االختبارجراءمعمل قادر على إبواسطة ُيجرى و ,)ASTM(المواد 
  .حديد اإلنشاءاتعمال ترآيب القائم بأالنتائج متاحة بالموقع وفي متناول 

d .آيبات العلويةالتر.  

يجب ترآيب تجهيزات الترآيبات العلوية في نفس توقيت عملية إنشاء ) 1(
وذلك عندما يحدد شخص مختص ضرورة , الوصالت الحديدية لضمان ثبات الهيكل

  .ذلك

عند استخدام تجهيزات الترآيبات العلوية يجب وضعها في مكانها وترآيبها ) 2(
 بلوازم اإلنشاء مثل أحمال الكمرات وحزم بالطريقة الصحيحة قبل تحميل الهيكل

  .تكوين الجسورآسوات األسطح أو حزم 

  . إال بموافقة الشخص المختصالترآيبات العلوية معداتيجب أال يتم إزالة ) 3(

e .وإنزالها ووضعهاالكسوات المعدنية رفع حزم -. آسوات األسطح المعدنية .  
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في الرفع ما لم يكونا مصممين م شرائح القمط والحزيجب أال يتم استخدام ) 1(
 .خصيًصا لهذا الغرض

، أو المواد األخرى  المعدنية البطانات أوالحشو،آمواد  سائبة تم وضع مواد إذا) 2(
 هذه المواد إحكام تثبيت التي سيتم رفعها، يجب آسوات األسطح المعدنية حزم فوق
  .الحزمب

  .E.30.27 الكمرات طبًقا لـ إنزال حزم األلواح المعدنية المحملة على يجب) 3(

 بحيث التشكيل الهيكلي المعدنية على قوائم آسوات األسطحيجب إنزال حزم ) 4(
  . لفك الحزم دون إزاحتها من فوق الدعاماتوفر الدعم الكافيتي

العمل، موقع ظروف  وأعندما تتطلب الظروف البيئية  وأ الوردية عند انتهاء) 5(
  . اإلزاحةضدية  المعدنآسوة األسطح تأمينيجب 

آسوة األسطح المعدنية يجب ترآيب .  واألرضياتاألسقففجوات وفتحات ) 6(
  : واألسقف آالتالياألرضياتفجوات وفتحات على 

a)( ألسفل منثنية قوائم إنشائية المربوطة على فتحات األلواح المعدنية احتواء يجب 
القدرة صميم اإلنشائي أو  التقيودمنع ذلك ي عندما إال السطحللسماح بمواصلة ترآيب 

  .اإلنشائية

)b (المعدنيةبكسوة األسطح واألرضيات األسطح تغطية فجوات وفتحات يجب  .
  إنشائي آخر بتغطية الفتحاتتصميمأي أو   التكوينسمح آبر الحجم أوي ال وعندما

  . والموظفين السقوط للعمالمن الحماية توفير المعدنية، يجب بكسوة األسطح

)c (مباشرة  إال قبل سدها آسوة األسطح المعدنية يتم قطع فجوات وفتحات يجب أال
 الغرض المحدد لتحقيق  أو المراد باستخدام الُمعدة أو الهيكل المطلوبدائمةبصفة و

 يجب تغطيتها على وإال ،H.17.27 منه، والذي يفي بمتطلبات المتانة الواردة بـ
  .الفور

27.E.17 واألرضياتاألسقف تغطية فتحات .  
  

a .واألرضيات قادرة على دعم ضعف وزن األسقف أن تكون أغطية فتحات يجب 
 في أي تلك األغطية تحميلها على التي قد يتم الموادو والمعدات  والموظفينالعمال

  .انهيارهاوقت دون 

b .غير المقصودة ترآيبها لمنع اإلزاحة عند تثبيت جميع األغطية  إحكاميجب 
  . والموظفينأو العمالبواسطة الرياح، المعدات 

c .يجب  وأ,  من وضوح الرؤيةمستوى عاٍلب  بطالء يتمتعيجب دهان آل األغطية
  .تحذير من الخطرلل" غطاء"أو " فجوة" األغطية بكلمة تمييز



EM 385-1-1 
2003 شرين الثاني ت  3 

 426

d . بغرض هذا تفي المداخن أو المناور التي تم ترآيبها، أغطية ترآيباتال ُتعتبر 
 .E.17a.27 المتانة الخاصة بـ متطلبات إال إذا توافرت فيهاالقسم 

e .الشبكات السلكية، ترآيب يجب.  حول األعمدةآسوة السطح الموجودة فجوات 
 التي ال األماآنمكافئة حول األعمدة في ال الترآيباتالخشب الرقائقي الخارجي أو 

 أن يجب  آما. على نحو محكم بها المعدنية آسوة األسطح األلواح أويتم ترآيب
 من األجسام من السقوط ومنع  األفرادكافية لحمايةال متانةبالالمستخدمة  الموادتكون 
  . خاللهاالسقوط

27.E.18 آسوات األسطح المعدنية ترآيب  

a . المعدنية ِبإحكام وتثبيتها فور وضعها بأماآنها لمنع آسوة األسطحيجب وضع 
  .غير المقصودة  أو اإلزاحةالحرآة

b .المعدنية لضمان آسوة األسطح ألواح الوضع المبدئي، يجب وضع أثناء 
  .القوائم اإلنشائيةبواسطة الحصول على الدعم الكامل 

27.E.19أرضيات المرفاعات .  

a . الخشبية،  األلواحأو/ المعدنية وبالكسوة بالكامليجب تغطية أرضية المرفاع 
  . المقصود لدعم حمل األرضيةالحديدية القوائم وصالت إآمالويجب 

b . المرفاع على قوائم الدعم أرضيةاألحمال المؤقتة الموضوعة على يجب توزيع 
  . السطحموادالتحتية لمنع الزيادة الموضعية ألحمال 

27.E.20تثبيت العمود   
  
a . اإلنشاءمتطلبات عامة الستقرار.  

على ) مسامير تثبيت( تثبيت قضبان 4يجب أن يتم تثبيت آل األعمدة باستخدام ) 1(
  .األقل

بما في ذلك )  تثبيتمسمار (قضيب تثبيت العمود  مجموعةيتم تصميميجب أن ) 2(
بحيث يتمكن من مقاومة  العمود، وأساسبين العمود والقاعدة الواصل اللحام اللوحي 

 موضوع على  على األقل) آجم136.2( رطل 300 وزنه متمرآز غيرحمل جاذبية 
 اتجاه أعلى ساق من أقصى واجهة خارجية للعمود في آل)  م0.46(بوصة 18بعد 
  .العمود

ألواح تسوية سابقة أو ، ومصقولةيجب إرساء األعمدة على أسطح مستوية ) 3(
صواميل التسوية أو حزم أسافين المباعدة التي تعد آافية لنقل أو ،  بالقار الرخوالحقن

  .ءأحمال اإلنشا

اج  شخص مختص لتحديد ما إذا آان األمر يحتبواسطةيجب تقييم آل األعمدة ) 4(
  .ه، يجب ترآيب إلى أي منهما؛ فإذا احتاج األمرتكتيفإلى تثبيت أو 
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b .بدالها أو تعديلها ميدانيااست أو) تثبيتالمسامير ( التثبيت قضبان إصالح.  

أو استبدالها أو تعديلها ) مسامير التثبيت( التثبيت قضبانيجب أال يتم إصالح ) 1(
  .لمعتمد للمشروعميدانيا إال بموافقة المهندس اإلنشائي ا

للقائم  آتابيا إخطاًرا أن يقدم المشرفعمود، يجب على المقاول أي  إنشاءقبل ) 2(
 لقضبان حال وجود أي إصالح أو إحالل أو تعديل بترآيب اإلنشاءات الحديدية في

  .الخاصة بهذا العمود) مسامير التثبيت(التثبيت 

27.E.21العوارض واألعمدة   

a .للقوائم اإلنشائية الوترية الصلبة، يجب أال يتم تحرير الحمل  الوضع النهائيأثناء 
ويكون  وصلة القوائم بمسماري تثبيت على األقل لكل يتم تثبت الرفع حتى حبلمن 
ومشدودين ومحكمي ، اإلنشاء برسومات نفس الحجم والمتانة آما هو موضح لهم

ما عدا ما تم , د للمشروع، أو ما يعادل ذلك آما يحدده المهندس اإلنشائي المعتمالربط
 .H.23.27تحديده في 

b . يجب أن يحدد شخص مختص إذا ما آان استخدام أآثر من مسماري تثبيت
إذا آان األمر يحتاج لمسامير إضافية، وضرورًيا لضمان استقرار القوائم الكابولية؛ 

  .يجب ترآيبها

27.E.22 الوترية الصلبة يجب تثبيت القوائم اإلنشائية. شكاالت التكتيف القطري 
 مشدودة وصلة قطرية بمسمار واحد على األقل لكل آشكاالت تكتيفالمستخدمة 

  .آما يحدد المهندس اإلنشائي المعتمد للمشروعو ,ما يكافئه أو ومربوطة بإحكام
  

27.E.23 المزدوجةالوصالت   

a .العوارض فوق أحد األعمدةوتيرات أو /األعمدة وعند  المزدوجة الوصالت. 
وتيرة  أحد األعمدة، أو لوتيرة ن متقابلين قائمان إنشائيان على جانبييتم ربطا عندم

 مشترآة، يجب أن يبقى مسمار وصلفي فجوات   فوق عمود،العارضة الموجودة
 بالقائم األول ما لم يتم التزويد بقاعدة متصلة المربوطةواحد على األقل وصمولته 

 مكافئة بالقائم لتثبيت وصل أو أداة موقعمثبتة بواسطة محل التصنيع أو مصنوعة بال
  .القائم األول ومنع العمود من اإلزاحة

b .األداةأو  (القاعدة، يجب أن يتم تصميم أداة مكافئة أو قاعدة استخدام في حالة (
 ة بالمسامير مثبتالقاعدةكون تيجب أن آما .  المزدوجالوصللدعم الحمل أثناء عملية 

ا قبل فك الصواميل الموجودة بالمسامير  والقائم األول مًعمبقائم دع جيًدا ةأو ملحوم
  . المزدوجالوصلالمشترآة لعمل 
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27.E.24  عمود لمقاومة حمل رابطةيجب تصميم آل .  التراآبيةالعمودوصالت ربط 
 بوصة 18موضوع على بعد )  آجم136.2( رطل 300 مرآزي بحد أدنى غيرجاذبية 

  .ية للعمود في آل اتجاه أعلى ساق العمودمن أقصى الواجهة الخارج)  م0.46(
  

  
27.E.25يجب أال يتم ترآيب أعمدة المحيط ما لم .ِ أعمدة المحيط:  

  
a. آحد أدنى فوق األرضية )  م1.2( بوصة 48 تمتد أعمدة المحيط بمقدار

إال عندما  الصف التالي، إنشاء للسماح بترآيب آبالت سالمة المحيط قبل المصقولة
  .ة اإلنشائية بذلكال تسمح القدر

b .بأعمدة المحيط فجوات أو أدوات أخرى، أو متصلة بها، على ارتفاع عندما يكون 
 والنقطة المتوسطة بين المصقولةفوق األرضية )  سم114-107( بوصة 42-45

إال عندما  والكبل العلوي للسماح بترآيب آبالت سالمة المحيط، المصقولةاألرضية 
  .ة بذلكال تسمح القدرة اإلنشائي

27.E.26 للعضو الوتري المفتوح الحديدية الكمرات. 

a . باستثناء ما جاء بالفقرة(a) (2) ،يتم استخدام الكمرات عندما من هذا القسم 
 في اتجاهين على األقل باستخدام القوائم الوترية مربوطةن األعمدة والحديدية وال تك

دانيا بالعمود لمنح استقرار جانبي اإلنشائية الصلبة، يجب أن يتم ربط آمرة حديدية مي
  :لترآيب هذه الكمرة اتبع ما يليو. اإلنشاءللعمود أثناء 

يجب أن . آل عمود للكمرات الحديديةعلى يجب توفير لوح استقرار رأسي ) 1(
ويجب أن ) مم 152× مم 152( بوصة آحد أدنى 6× بوصة  6مقاس  اللوح يكون
ل تحت الوتر السفلي للكمرة مع وجود فجوة على األق) مم 76( بوصة 3متد بمقدار ي

  .الترآيبات العلوية لكبالت التدعيم وتثبيتتعمل آنقطة )  مم21( بوصة Ú مقدارها

يجب تثبيت األوتار السفلية للكمرات الحديدية باألعمدة لتجنب الدوران أثناء ) 2(
  .الترآيب

ند آل طرف من ع القاعدة تثبيتيجب أال يتم تحرير آبالت الرفع حتى يتم ) 3(
، وحتى يتم تقييد أطراف الكمرة الحديدية وآبح آل طرف من أطراف الوتر السفلي

  .استقرار العمودالوتر السفلي بواسطة لوح 

b .عندما ال تسمح القدرة اإلنشائية بترآيب الكمرة الحديدية بالعمود:  

من العمود،  بالقرب الجانبين يجب ترآيب وسيلة بديلة لتثبيت الكمرات على آال) 1(
  : أنويجب

 (a) للفقرة ًئا مكافااستقراًرتوفر هذه الوسيلة )a) (1 (؛من هذا القسم  

)b( شخص مختص؛تكون مصممة بواسطة   
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)c(أن تكون الوسيلة مرآبة بمحل الصنع؛ و   

)d( بالرسومات الخاصة باإلنشاءتكون واردة أن .  

 عند آل طرف من دةيجب أال يتم تحرير آبالت الرفع حتى يتم ربط القاع) 2(
  . ويتم تثبيت الكمرةا، ميدانًيأطراف الكمرة الحديدية

c .18.3(ا قدًم 60 تمتد الكمرات الحديدية من األعمدة أو بالقرب منها بمقدار عندما 
كافية للسماح لعامل واحد بتحرير آبل المتانة الأو أقل، يجب تصميم الكمرة ب) م

  .شائيقنطري إنالرفع دون الحاجة إلى تجسير 

d .18.3(قدما  60 تمتد الكمرات الحديدية من األعمدة أو بالقرب منها بمقدار عندما 
 التي تم قناطر تكوين الجسور مع آل ترادفي، يجب ترآيب الكمرات على نحو )م

،  من جانب شخص مختصترآيبها، ما لم يكن تم تصميم أسلوب بديل للترآيب
 خطة الترآيب الخاصة  فيوتم إدراجه, ا للكمرة الحديديةيعطي استقرارا مكافًئ

  .بالموقع

e . على أي هيكل دعم ما لم يكن آمرة أو عارضة آمرة حديديةيجب أال يتم وضع 
  .اهذا الهيكل مستقًر

f . بإحكاميجب تثبيتها, الحديدية على أحد الهياآل) الكمرات(عندما يتم إنزال الكمرة  
  .إزاحة غير مقصودة قبل الترآيبحدوث لتجنب 

g .عارضة الكمرة الحديدية أو الكمرةعلى متانة  يجب أال يتم إجراء أي تعديل يؤثر 
  .الحديدية دون موافقة المهندس اإلنشائي المعتمد للمشروع

h .ا ميدانيًَالكمرات المربوطة.  

، يجب تصنيع  على هيئة ألواحا الحديدية التي تم ترآيبها مسبًقالكمراتفيما عدا ) 1(
ا قدًم 40في فرجات مقدارها ات الحديدية الفردية للهياآل الحديدية روابط من الكمر

  .أو أآثر، للسماح بإجراء الربط الميداني أثناء الترآيب)  م12.2(

 القدرة  ما لم تمنع بالمسامير الملولبةايجب أن يتم ربط هذه الروابط ميدانًي) 2(
  . ذلكاإلنشائية

i .وعوارض الكمرات الحديدية آنقاط تثبيت يجب أال يتم استخدام الكمرات الحديدية 
ذلك من شخص ب  القيام آبح السقوط ما لم يتم الحصول على موافقة آتابية علىلنظام
  .مختص

j. قناطر تكوين الجسور يجب إنشاء نقطة تجسير طرفية قبل ترآيب.  

27.E.27  الكمرات الحديدية وعوارض الكمرات الحديديةتوصيل.  
a . من نوع السلسلةالكمرات الحديدية أطراف  آل طرف منتوصيليجب " K" ،

على األقل، )  مم3( بوصة  ـñ مقدارهما بهيكل الدعم عن طريق لحامتين زاويتين
 13( بوصة 1/2ا مه آل من طولمسمارين، أو باستخدام )مم 25(  بوصة1 بطول
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 آل طرف من الكمرات الحديدية وعوارض توصيليجب . b.ما يكافئ ذلك، أو )مم
بهيكل الدعم باستخدام " DLH"و" LH "تينسلسلال  من نوعات الحديديةالكمر

آحد أدنى، )  مم51( بوصة 2بطول ) مم 6( بوصة 1/4لحامتين زاويتين مقدارهما 
  .ما يكافئ ذلك، أو ) مم19( بوصة 3/4أو باستخدام مسامير طولها 

c . فيما عدا ما ورد بالفقرة(b) (4) مرة حديدية  آل آتوصيل من هذا القسم، يجب
بهيكل الدعم، بطرف واحد على األقل على جانبي القاعدة، عند وضعها بموضع 

  .الترآيب النهائي وقبل وضع الكمرات اإلضافية

d . تكوين  من الكمرات الحديدية باستخدامتجميعها التي سبق األلواح، توصيليجب 
  . بالهيكل على آل الجوانب قبل تحرير آبالت الرفعالجسور،

27.E.28ترآيب الكمرات الحديدية .  

a . قاعدة أحد أطراف آل آمرة حديدية تتطلب تجسيًرا طبقا جانبي آال توصيليجب 
  .بهيكل الدعم قبل تحرير آبالت الرفع 2-27 و1-27 للجدولين

b.الكمرة، آما آال طرفي توصيل يجب ,قدم 60لكمرات التي تزيد عن با  فيما يتعلق 
 قبل تحرير آبالت ,H.30.27 لشروط الواردة في وطبًقا لE.28.27 الفقرة نصت
 .الرفع

c . 27و 1-27ا للجدولين  طبًقانشائًيافي الكمرات الحديدية التي ال تتطلب تجسيًرا-
 آل  وتثبيت، يجب السماح بتواجد عامل واحد فقط على الكمرة حتى يتم ترآيب2

  .قناطر تكوين الجسور

  1-27 الجدول
  االمتدادتكوين الجسور للكمرات قصيرة 

  
  

         الكمرة                              االمتداد
  

8L1                                        NM 
 

10K1                                       NM 
 

12K1                                     23-0 
 

12K3                                       NM 
 

12K5                                       NM 
 

14K1                                     27-0 
 

14K3                                       NM 
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14K4                                       NM 

 
14K6                                       NM 

 
16K2                                     29-0 

 
16K3                                     30-0 

 
16K4                                     32-0 

 
16K5                                     32-0 

 
16K6                                       NM 

 
16K7                                      NM 

 
16K9                                       NM 

 
18K3                                      31-0 

 
18K4                                      32-0 

 
18K5                                      33-0 

 
18K6                                      35-0 

 
18K7                                       NM 

 
18K9                                       NM 

 
18K10                                      NM 

 
20K3                                      32-0 

 
20K4                                      34-0 

 
20K5                                       34-0 

 
20K6                                   36-0              

 
20K7                                       39-0 
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20K9                                       39-0 
 

20K10                                      NM 
 

22K4                                       34-0 
 

22K5                                       35-0 
 

22K6                                       36-0 
 

22K7                                       40-0 
 

22K9                                       40-0 
 

22K10                                      40-0 
 

22K11                                      40-0 
 

24K4                                       36-0 
 

24K5                                       38-0 
 

24K6                                       39-0 
 

24K7                                       43-0 
 

24K8                                       43-0 
 

24K9                                       44-0 
 

24K10                                      NM 
 

24K12                                      NM 
 

26K5                                       38-0 
 

26K6                                       39-0 
 

26K7                                       43-0 
 

26K8                                       44-0 
 

26K9                                       45-0 
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26K10                                      49-0 

 
26K12                                      NM 

 
28K6                                       40-0 

 
28K7                                       43-0 

 
28K8                                       44-0 

 
28K9                                       45-0 

 
28K10                                      49-0 

 
28K12                                      53-0 

 
30K7                                       44-0 

 
30K8                                       45-0 

 
30K9                                       45-0 

 
30K10                                      50-0 

 
30K11                                      52-0 

 
30K12                                      54-0 

 
10KCS1                                     NM 

 
10KCS2                                     NM 

 
12KCS1                                     NM 

 
12KCS2                                     NM 

 
12KCS3                                     NM 

 
14KCS1                                     NM 

 
14KCS2                                     NM 
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14KCS3                                     NM 
 

16KCS2                                     NM 
 

16KCS3                                     NM 
 

16KCS4                                     NM 
 

16KCS5                                     NM 
 

18KCS2                                     35-0 
 

18KCS3                                     NM 
 

18KCS4                                     NM 
 

18KCS5                                     NM 
 

20KCS2                                     36-0 
 

20KCS3                                     39-0 
 

20KCS4                                     NM 
 

20KCS5                                     NM 
 

22KCS2                                     36-0 
 

22KCS3                                     40-0 
 

22KCS4                                     NM 
 

22KCS5                                     NM 
 

24KCS2                                     39-0 
 

24KCS3                                     44-0 
 

24KCS4                                     NM 
 

24KCS5                                     NM 
 

26KCS2                                     39-0 
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26KCS3                                     44-0 

 
26KCS4                                     NM 

 
26KCS5                                     NM 

 
28KCS2                                     40-0 

 
28KCS3                                     45-0 

 
28KCS4                                     53-0 

 
28KCS5                                     53-0 

 
30KC53                                     45-0 

 
30KCS4                                     54-0 

 
30KCS5                                     54-0  

NM= 40ا للكمرات األقل منت بمسامير الذي ال يعد إلزامًيثبَّ الُمةتكوين الجسور القطري 
  . قدما

   
  2-27 الجدول

  تكوين الجسور للكمرات طويلة االمتداد
  

  الكمرة                                      االمتداد
  

18LH02                                    33-0.  
 

18LH03                                     NM. 
 

18LH04                                     NM. 
 

18LH05                                     NM. 
 

18LH06                                     NM. 
 

18LH07                                     NM. 
 

18LH08                                     NM. 
 

18LH09                                     NM. 
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20LH02                                     33-0. 

 
20LH03                                     38-0. 

 
20LH04                                     NM. 

 
20LH05                                     NM. 

 
20LH06                                     NM. 

 
20LH07                                     NM. 

 
20LH08                                     NM. 

 
20LH09                                     NM. 

 
20LH10                                     NM. 

 
24LH03                                     35-0. 

 
24LH04                                     39-0. 

 
24LH05                                     40-0. 

 
24LH06                                     45-0. 

 
24LH07                                     NM. 

 
24LH08                                     NM. 

 
24LH09                                     NM. 

 
24LH10                                     NM. 

 
24LH11                                     NM. 

 
28LH05                                     42-0. 

 
28LH06                                     42-0. 

 
28LH07                                     NM. 
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28LH08                                     NM. 
 

28LH09                                     NM. 
 

28LH10                                     NM. 
 

28LH11                                     NM. 
 

28LH12                                     NM. 
 

28LH13                                     NM. 
 

32LH06                                     47-0 through 60-0. 
 

32LH07                                     47-0 through 60-0. 
 

32LH08                                     55-0 through 60-0. 
 

32LH09                                     NM through 60-0. 
 

32LH10                                     NM through 60-0. 
 

32LH11                                     NM through 60-0. 
 

32LH12                                     NM through 60-0. 
 

32LH13                                     NM through  60-0. 
 

32LH14                                     NM through 60-0. 
 

32LH15                                     NM through 60-0. 
 

36LH07                                     47-0 through 60-0. 
 

36LH08                                     47-0 through 60-0. 
 

36LH09                                     57-0 through 60-0. 
 

36LH10                                     NM through 60-0. 
 

36LH11                                     NM through 60-0. 
 

36LH12                                     NM through 60-0. 
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36LH13                                     NM through 60-0. 

 
36LH14                                     NM through 60-0. 

 
36LH15                                      NM through 60-0   

  
NM  =قدما 40 ا للكمرات األقل منت الذي ال يعد إلزامًيثبَّ الُمةتكوين الجسور القطري.  

  
d .لعمال بالتواجد على الكمرات الحديدية حيث يكون امتداد يجب أال يتم السماح ل

 وفقا 2-27 و1-27ا أو أآبر من االمتداد الموضح بالجدولين الكمرة الحديدية مساوًي
  .H.27.27لـ 

   
e.استخدام نقاط تكوين الجسور الطرفية الدائمة أثناء الترآيب، فإن نقاط  تعذر عند 

  .الثباتتة تعتبر مطلوبة لتوفير تكوين الجسور الطرفية اإلضافية المؤق
  

27.E.28اإلنشائية تكوين الجسور .  
   

a. يكون امتداد الكمرة الحديدية مساوًيا أو أآبر من االمتداد الموضح عندما 
  :، يجب تنفيذ التالي2-27 و1-27 بالجدولين

   
 بالقرب من منتصف امتداد ةتكوين الجسور المثبتقناطر يجب ترآيب صف من ) 1(

   الحديدية؛الكمرة
   

 تكوين الجسور  وتثبيت قناطريجب أال يتم تحرير آبالت الرفع حتى يتم ترآيب) 2(
  ؛ وة المثبتالقطرية

   
يجب أال يتم السماح ألآثر من عامل واحد بالتواجد على هذه االمتدادات حتى يتم ) 3(

  تكوين الجسور األخرى؛ و  وتثبيت آل قناطرترآيب
   

b .ا  قدًم60كمرة الحديدية أآبر من  يكون امتداد العندما  
  :، يجب تنفيذ اآلتي) م30.5( قدم 100وحتى )  م18.3(

   
   قطرية مثبتة؛قنطريةيجب أن تكون آل صفوف تكوين الجسور ) 1(

   
 المثبت بالقرب قناطر تكوين الجسور اإلنشائية القطريةيجب ترآيب صفين من ) 2(

  من النقاط الثالثة للكمرة الحديدية؛
  

 وتثبيت ملحقات تكوين جب أال يتم تحرير آبالت الرفع حتى يتم ترآيبي) 3(
  ؛ وة المثبتالجسور اإلنشائية القطرية

  
يجب أال يتم السماح ألآثر من عاملين بالتواجد على هذه االمتدادات حتى يتم ) 4(

  .األخرى تكوين الجسور  وتثبيت آل قناطرترآيب
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c .قدم 100  أآبر من  يكون امتداد الكمرة الحديديةعندما  
  :، يجب تنفيذ اآلتي)43.9( قدم 144 وحتى)  م30.5(
  
   قطرية مثبتة؛  قنطريةيجب أن تكون آل صفوف تكوين الجسور) 1(

   
  ؛ وآل القناطر  وتثبيتيجب أال يتم تحرير آبالت الرفع حتى يتم ترآيب) 2(

  
تدادات حتى يتم يجب أال يتم السماح ألآثر من عاملين بالتواجد على هذه االم) 3(

  .ىخراألتكوين الجسور آل قناطر   وتثبيتترآيب
   

d. قدم  144 بالنسبة للقوائم الحديدية التي لها امتداد أآبر من  
 .E.22.27لـ  أن تكون أساليب الترآيب المستخدمة مطابقة ، يجب) م43.9(

  
e .27 أي آمرة حديدية مذآورة بالفقرات يتم استخدام عندما.E.28b27 و.E.29a ،

27.E.29b27، و.E.29c قناطر  آكمرة سفلية حاملة لوتر، يجب توفير صف من
يجب ترآيب هذا ). الدعامات (ةما المثبت بالقرب من الدعتكوين الجسور القطرية

  .الرفع) آبالت( وتثبيته قبل تحرير آبل الجسر
  

f . ليا، يجب تنفيذ ما ي مثبًتقنطرًيا قطرًياعندما يتطلب هذا القسم تجسيًرا:  
   

  ؛اإلنشاءرسومات في  ا مشاًرا إليهمكونات الجسركون تيجب أن ) 1(
  

الصحيح  الوحيد للوضع المؤشر هي باإلنشاءيجب أن تكون الرسومات الخاصة ) 2(
  ؛الجسرلهذا 

  
 يجب استخدام مشابك تكوين الجسور المرآبة بمحل الصنع، أو األدوات) 3(

ير تثبيت تكوين الجسور من الكمرات في أماآن تواجد مسام المكافئة، الوظيفية
  الحديدية؛

  
 قطعتا تجسير بالكمرة الحديدية بواسطة مسمار مشترك، يجب يتم تثبيتعندما ) 4(

 األولى من مسمار التثبيت لربط  تكوين الجسرأال يتم إزالة الصامولة التي تثبت قطعة
  القطعة الثانية؛ و

  
  . الوتر العلوي للكمرة الحديدية تكوين الجسور فوق توصيالتيجب أال تبرز) 5(

  
 27.E.29إنزال األحمال ووضعها .  

  
a . أثناء فترة اإلنشاء، يجب أن يتأآد صاحب العمل الذي يضع أحد األحمال على

 .الكمرات الحديدية أن الحمل موزع بحيث ال يتجاوز قدرة الحمل ألي آمرة حديدية
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b . 27فيما عدا الفقرة.H.30dأي أحمال إنشائية بتحميلم السماح  أدناه، يجب أال يت 
 توصيل وآل قناطر تكوين الجسور  وتثبيتعلى الكمرات الحديدية حتى يتم ترآيب

  .آل األطراف الحاملة للكمرات
  

c . رطل 1000 تكوين الجسور بالكمرات ةحزمل  اإلجماليوزناليجب أال يتجاوز 
على ثالث آمرات  يجب وضع أحد حزم تكوين الجسور بالكمرات  آما). آجم454(

 يجب أن ُتوضع حافة حزمة آذلك. أحد األطرافعند حديدية، آحد أدنى، مثبتة 
  . المثبتالطرفمن )  م0.30( قدم 1 في نطاقتكوين الجسور 

  
d .على الكمرات الحديدية حتى يتم آسوة السطح وضع أي حزمة من يجب أال يتم 

طراف الحاملة للكمرات،  آل األتوصيل تكوين الجسور و وتثبيت آل قناطرترآيب
  :ما لم يتم الوفاء بكل الشروط التالية

  
 خطة  فيشخص مؤهلمن  قرر ووثق بناًء على إفادةأن يكون صاحب العمل قد ) 1(

   من الهيكل قادر على دعم الحمل؛ أن الهيكل أو جزًء,الترآيب الخاصة بالموقع
  

  يدية آحد أدنى؛ األسطح موضوعة على ثالث آمرات حد آسوةأن تكون حزمة) 2(
  

   الطرفين؛ من آال موصولةأن تكون الكمرات التي تدعم حزمة األسطح ) 3(
  

   على األقل مرآًبا ومثبًتا؛ملحقات تكوين الجسرأن يكون صف واحد من ) 4(
  

  ؛ و) آجم1816( رطل 4000أال يتجاوز الوزن اإلجمالي لحزمة األسطح ) 5(
  

  . من هذا القسمE.30e.27ا لـ يجب أن يكون وضع حزمة األسطح مطابًق) 6(
  

e . من السطح الحامل )  م0.30( قدم 1 في نطاقيجب وضع حافة الحمل اإلنشائي
  .لطرف الكمرة

  
27.F المصممة هندسًياالمعدنية المباني .  

   
27.F.01  المعدنية المصممة هندسيا المباني إنشاءتنطبق آل متطلبات القسم السابق على 
  .E.27.27 وE.21.27ماعدا

  
a . على ) مسامير تثبيت( أذرع 4يجب أن يتم تثبيت آل عمود إنشائي باستخدام

  .األقل
   

b . الصلبة أو عدد المسامير الذي الهياآلبالمائة من مسامير  50يجب أن يتم ربط 
المجاورة لكل   على جانبي الوتيرةاوإحكامه) أيهما أآبر(تحدده الشرآة المصنعة 

  .ع الرفمّعدةحافة قبل تحرير 
  
c . ما لم يكن اإلطار إنشاء حديدييجب أال يتم وضع األحمال اإلنشائية على أي 

  .بإحكام مثبت  من ناحية أخرى أو ملحوًما بشكل آمن أو بالمسامير اللولبيةمربوًطا
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d . ووصالت رفرف السطح التي تربط الشكال  وصالت هيكل التكتيففي

وشكاالت رفرف السطح  كتيفهياآل الت، عندما تشترك االنضغاطي بالهيكل
بط واحد وصمولته ر مشترآة، يجب أن يبقى مسمار وصل ثقوب في االنضغاطية

 الشرآة من بالقائم األول ما لم توجد قاعدة متصًال على األقل المحكمة الربط
مشابهة لتثبيت القائم األول مما يجعل وصل المصنعة يتم ربطها بالموقع، أو أداة 

  . رفارف السطح مؤمنة بصفة دائمة ضد اإلزاحةلشكا أو إطار التكتيف
   

  تحرير آبالت الرفع؛) 1(
   

  السماح ألحد العمال بالتواجد على الكمرات؛ أو) 2(
   

  . أحمال إنشائية على الكمراتة أي بوضعالسماح) 3(
   

f . آبح لنظام آنقطة تثبيت وأطر التكتيف الكمرات األفقيةيجب أال يتم استخدام 
  .مؤهليتم الحصول على موافقة آتابية من شخص السقوط ما لم 

   
g .عمل عند ترآيب أنظمة السالمة، لل/للممشى األفقية آسطح الكمرات يجوز استخدام

  . وتوفير الحماية ضد السقوطة تكوين الجسور الدائم قناطربعد ترآيب آل
   

h .قائم  من خط المنتصف ل فقط) م2.5(أقدام  8 في نطاق ئيةيجوز وضع أحمال إنشا
  .الدعم الرئيسي

  
e .َّلة على البارد آلية يجب ربط طرفي آافة الكمرات الحديدية أو الكمرات المشك

  : الدعم قبلبهيكلأو لحمها /وبالمسامير الملولبة 
  

27.F.02 األجسام الساقطة الحماية من  
   

a .دات  آل المواد والمعتثبيتيجب .  الموجودة في أماآن مرتفعة السائبة الموادتثبيت
غير  مرتفع، ضد اإلزاحة  مكانواألدوات التي ال يجري استخدامها أثناء وجودها في

  .المقصودة
   

b .يجب على المقاول .  التي يتم رفعها الموادبخالف  األجسام الساقطةالحماية من
اإلنشاءات  أن يطوق عمليات اإلنشاء األخرى التي تتم تحت أعمال ترآيب المشرف
  . العمليات أسفل المتواجديند حماية علوية للعاملين ما لم توجالحديدية

  
27.F.03الحماية من السقوط .  

   
a . عملياتيجب توفير الحماية من مخاطر السقوط لكل عامل مشارك في أحد 

عمل في وجود جانب أو ال/الممشىيعمل فوق سطح اإلنشاءات الحديدية وترآيب 
, قدام فوق أحد المستويات المنخفضة أ6 يزيد علىحافة بدون حماية تقع على ارتفاع 

أنظمة آبح وأنظمة شبكات السالمة، و باستخدام أنظمة الدرابزين السياجي، وذلك
  . السقوطتقييد، أو أنظمة تحديد موضع العمالأنظمة وسقوط األفراد، 
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b .في الهياآل متعددة الطوابق، يجب ترآيب آبالت سالمة  .آبالت سالمة المحيط

آسوة حيطات األخيرة الداخلية والخارجية لألدوار بمجرد ترآيب المحيط على الم
  .األسطح

   
27.F.04يجب على آل عامل ربط أن يكون : 

   
a .27ا لـ ا، طبًقمحمًي.E.03  هذا القسم، من أخطار السقوط من ارتفاعات أعلى من

 . أقدام فوق أحد المستويات المنخفضة6من 
   

b .27ا لـ  طبًقيلأنهى التدريب الخاص بعمال التوص.E.1027 و.F.11. 
  

c .أقدام فوق أحد المستويات المنخفضة، 6 التي تزيد عنرتفاعات اال على مجهز 
 السقوط مع تقييد، أو نظام تحديد موضع العمالبنظام لكبح سقوط األفراد، نظام 

؛ أو يتم تزويده بوسائل فك هذه الوسائلارتداء التجهيزات الضرورية التي تمكنه من 
  .المرجعهذا من  21 و5ى للحماية من أخطار السقوط طبقا لألقسام أخر

  
27F.05 مناطق ُآسوة األسطح الخاضعة للسيطرة (CDZ) مصرح بهاال غير.  

   
27.F.06 يجب أن تطابق أنظمة الدرابزين السياجي، وأنظمة شبكات السالمة، وأنظمة 

  .21 و5ا جاء باألقسام  ومكوناتها متحديد موقع العمالآبح سقوط األفراد، وأنظمة 
   

27.F.07 السقوط ويجب أن تقييد يجب استخدام مكونات أنظمة آبح السقوط في أنظمة 
  .المرجعهذا في تطابق ما جاء بالمتطلبات الواردة 

l   
27.F.08 يجب أن تطابق آبالت سالمة المحيط المعايير الموضوعة ألنظمة الدرابزين 
  .السياجي

   
27.F.09 الحماية ضد السقوط تظل وسائليجب أن . حماية ضد السقوط الوسائل رعاية 

هذه  بها عملية ترآيب تبالمنطقة التي انتهاإلنشاءات الحديدية ترآيب ب التي يوفرها القائم
 المشرف، وذلك حال يكون المقاول في العمليات األخرىمها استخدا  حتى يتم،اإلنشاءات

  :أو الممثل المفوض عنه
   

a . الحماية ضد وسائل لترك اإلنشاءات الحديدية ترآيب ب قائمللأصدر توجيها
  السقوط بأماآنها؛ و

   
b . قبل تفويض وسائل حماية السقوط وقبول السيطرة والمسؤولية عن بالتفتيشقام 

  .للعمل بالمنطقةالقائمين بترآيب اإلنشاءات الحديدية أشخاص غير 
  

27.F.10مؤهل بتقديم التدريب الذي )أشخاص(يجب أن يقوم شخص  . تدريب األفراد 
  .يتطلبه هذا القسم
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27.F.11يجب أن يقدم صاحب العمل برنامج تدريبي لكل  . التدريب على مخاطر السقوط
يجب أن يشتمل البرنامج على التدريب و . المعرضين لمخاطر السقوطالعمال والموظفين

  :والتعليم في المجاالت التالية
   

a .منطقة العمل وتحديدها؛التعرف على مخاطر السقوط ب  
   

b . ومن بينها أنظمة آبالت سالمة (استخدام الدرابزين السياجي وأسلوب عملها
 تقييدأنظمة و، تحديد موضع العمالأنظمة وأنظمة آبح سقوط األشخاص، و، )المحيط

  السقوط، أنظمة شبكات السالمة، وأساليب الحماية األخرى التي يجري استخدامها؛
   

c . الصحيحة لترآيب أنظمة الحماية من السقوط المستخدمة، وصيانتها اإلجراءات
  ؛والتفتيش عليهاوفكها 

   
d . خالل وداخل المنخفضةاإلجراءات الواجب اتباعها لمنع السقوط إلى المستويات 

 .E.27 لعمل والحوائط؛ل/للممشى  المخصصةسطحاألالفجوات والفتحات الموجودة ب
  

27.F.12صاحب يجب أن يقدم  أعاله، المطلوبإضافة للتدريب  . برامج التدريب الخاص
  :ةالعمليات التالي المشارآين في  والموظفينالعمل تدريبا خاصا للعمال

   
a .يتعين على صاحب العمل أن يتأآد من أن آل . اإلجراءات الخاصة بعامل الربط

  :ا في المجاالت التالية قد تلقى تدريًبربطعامل 
   

   و,للربطمصاحبة طبيعة المخاطر ال) 1(
   

  . المناسبة والربط والدخولاإلنشاءأساليب ) 2(
  

  
27.Gاإلنشاء البنائي   

  
27.G.01 يجب أن  و.ء محدود عند تشييد أحد حوائط البنادخول يجب إقامة منطقة ذات

  : المحدود بما يليالدخولتفي المنطقة ذات 
  
a. أعمال إنشاء الحائط المحدود قبل بدء الدخول المنطقة ذات يتم بناء يجب أن.  
  
b. المحدود عن ارتفاع الحائط المقرر الدخول يجب أن يزيد ارتفاع المنطقة ذات 

  .، وأن يكون طولها مساويا لطول الحائط آكل) قدم4( م 1.2إنشاؤه بمقدار 
  
c. المحدود على جانب الحائط الذي لن يتم نصب الدخول يجب إنشاء المنطقة ذات 

  .السقاالت به
  
d. يقتصر دخول المنطقة ذات الدخول المحدود على العمال والموظفين أن  يجب

وال ُيسمح للعمال اآلخرين بالدخول إلى , المشارآين بشكل نشط في إنشاء الحائط
  .المنطقة
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e. المحدود بمكانها حتى يتم دعم الحائط بشكل الدخول يجب أن تبقى المنطقة ذات 

 8( م 2.4 يزيد عنذا آان ارتفاع الحائط  ومنع االنهيار إال إاالنقالبآاف لمنع 
 المحدود بمكانها حتى يتم الدخول، وفي هذه الحالة يجب أن تبقى المنطقة ذات )قدم

  .G.02.27الوفاء بمتطلبات 
  

27.G.02قدم 8( م 2.4عن  التي يزيد ارتفاعها ء يجب أن يتم تدعيم آل حوائط البنا (
ا بصورة آافية مما  إال إذا آان الحائط مدعوًم ومنع االنهياراالنقالببصورة آافية لمنع 

 آما هي شكاالت التكتيف يجب أن تبقى  آذلك.ب أو االنهيارلالنقالال يجعله عرضة 
  .حتى ُتوضع عناصر الدعم الدائمة الخاصة بالهيكل في أماآنها

  
27.G.03 عمال اإلنشاءات الحجرية في ل المخصصةسقاالت ال يجب أال يتم استخدام
  .لحوائط البناء الجانبي المؤقتلدعم توفير ا

  
27.G.04للسقاالتالمقابل ء يجب أن تكون فتحات التنظيف على جانب حائط البنا .  
27.G.05من الحماية من السقوط لعمال البناء المعرضين للسقوط  وسائل يجب توفير 

  21انظر القسم >  .أقدام أو أآثر 6ارتفاع 

27.H التسقيف أعمال  

27.H.01قع ا آل مو على يومياتفتيًشا شخص مختصء العمل، يجب أن ُيجري  قبل بد
ا على تحديد األخطار الذي تعينه اإلدارة قادًر  يجب أن يكون هذا الفرد آما.عملال

 .تهاالموجودة الممكن التنبؤ بها، وتكون له سلطة اتخاذ إجراء تصحيحي عاجل إلزال
وضع  يجب ,طار، فإذا لم يتحقق هذاة إزالة األخي الهندس الوسائل يجب أن تتولىآذلك

 استخدام عدميجب . المعرضين لهوالموظفين  الخطر عن العمال لعزل الحواجز
 باألساليب الهندسية األخطار آبديل إلزالة  مهما يكناإلرشادات التحذيرية أو التعليمات

  .وضع الحواجزأو 

27.H.02ب شخص مؤهل  من جانللسقفيجب إجراء تحليل إنشائي ,  قبل بدء العمل
  .بسطح السقفلضمان أنه لن يتم تجاوز سعة الحمل الخاصة 

27.H.03 على العامة، يجب أن يقوم المقاول بوضع ا محتمًال يمثل العمل خطًرحيث 
 يجب توفير العالمات  آذلك.المتاريس والملصقات المناسبة لتحذير العامة من األخطار

صيانتها بشكل وسالمتهم، الحفاظ على و إلعالم العامة وحمايتهم  المرئيةوالمتاريس
يجب و. ANSI D6-1971يجب أن يتم وضع هذه العالمات طبقا لـ آما . مناسب

  .اتباع المتطلبات األآثر تقييداوالقابلة للتطبيق،  دراسة القوانين واللوائح المحلية

27.H.04 اح  آالريالقاسية الجوية األحوال في ظل السقفالعمل على القيام ب يجب منع
  .بأسرع ما يمكنالقوية والعواصف الرعدية وظروف التجمد واألمطار الغزيرة والجليد 

27.H.05الحرائق الوقاية منخطط  أن تضع خطط الطوارئ وصاحب العمل  يجب 
  . وفقا لهذه الخططالعمال والموظفينيجب تدريب آل آما 
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27.H.06ن سياجي أو  يجب تزويد فتحات وفجوات السطح بأغطية أو أنظمة درابزي
  . على آل الجوانب المكشوفةأشرطة التحذيرأنظمة 

27.H.07 مادة التسقيف  أو  التسقيف، آأغشيةالتسقيف يجب على الفور فصل مواد
ويجب أال يتم . ، التي تغطي آليا أو جزئيا الفتحات أو الفجواتالتسقيفأو لبادات العازلة 

  .ة ما لم تكن مغطاحواجزترك أي فجوة أو فتحة بدون 

27.H.08ال  ـــخطر فتحة سطح" يجب تزويد آل أغطية الفتحات بعالمة تبدأ بـالتعبير 
 يجب أن تفيد الرسالة الموجودة على العالمة بأن هناك فتحة  آذلك".تقم بإزالة الغطاء

.  خاص من الشخص المختصتصريحتحت الغطاء وأنه يجب أال يتم إزالة الغطاء دون 
يجب أن تكون مطابقة  آما رة للعيان من آل الجوانبيجب أن تكون العالمة ظاهو

 ANSIهو منصوص عليه فيعالمات الخطر آما الخاصة ب للتدابير االحتياطية
Z535.2-1991,�C.  

27.H.09 واألغطية الحواجز الشبكيةلتحذير وبأشرطة ا يجب أن يتم تطويق المناور 
 مقبولة إذا آان إنشاؤها بكية الش المناورحواجزتعتبر و .إضافة إلى الدرابزين السياجي

 113.4( على األقل  رطًال250 يزن استاتيكيوترآيبها قادًرا على تحمل حمل 
آما يجب أن يكون . أي منطقة في الحاجز الشبكييكون عموديا على و) آيلوجرام

 الحاجز الشبكيإنشاؤها وتثبيتها آاٍف بحيث يحمي الزجاج أو العدسات الموجودة أسفل 
أو أآثر على )  آيلوجرام113.4(رطال 250 وزنه عند سقوط حمل من االنكسار

ذات فتحات ال من القضبان  يجب أن يتكون اإلنشاء من شبكات  آذلك.الحاجز الشبكي
، أو شرائح ذات فتحات ال يزيد ) سنتيمتر10.2 (ةبوص 4)(  أربعيزيد طولها عن

  .وبطول غير محدد)  سنتيمتر5.1(بوصة ) 2(عرضها عن 

27.H.10متطلبات الحماية من السقوط .  

a. الحماية من ، يجب توفير أنظمة هدمها وصيانتها وإصالحها واألسقف عند إنشاء
، وتحول دون األسقفالسقوط التي ستحمي األفراد من االنزالق والسقوط من فوق 

انظر >  . باألجسام الساقطةالمنخفضةلمستويات  ا في المتواجدينإصابة األفراد
  .21القسم 
  

b .وصيانة وإصالح  في إنشاء للعمال والموظفين المشارآين الحماية  توفيريجب
على األسطح منخفضة االنحدار ) آسوة األسطح إنشاء  فيوليس (المرآبة األسقف

أو أآثر عن ) قدم 6( م 1.8التي ترتفع  غير المحمية الحوافذات الجوانب و
أنظمة أو بزين السياجي، أنظمة الدرا بواسطة السقوط، ضد المنخفضةالمستويات 

 نظام الدرابزين  منمكون أنظمة آبح سقوط األفراد، أو نظام  أوشبكات السالمة،
 أشرطة التحذيرنظام شبكة السالمة، أو نظام  وأ التحذير أشرطةنظام والسياجي 

  ُيسمحأو . التحذير ونظام مراقبة السالمةأشرطةونظام آبح سقوط األفراد، أو نظام 
 نظامأو أقل، باستخدام )  م15.25(قدما  50التي يصل عرضها إلى  على األسطح

 سابًقا آل من األنظمة المشار إليها . التحذيرأشرطة نظاممراقبة السالمة فقط بدون 
يجب أن و .استخدامها عندتم تقديمها في ترتيبها الهرمي ويجب النظر إليها آذلك 
 مبتدئا الضروريحماية يقوم شخص مختص بتقييم آل موقف وتقرير مستوى ال

يجب أن يضع هذا الشخص المختص خطة   آما.باستخدام الدرابزين السياجي
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للحماية من السقوط ويقدمها إلى ممثل السلطة الحكومية المختصة للمراجعة 
  . قبل بدء العملالتصديق عليهاو

  
c. ي  الت غير المحمية االنحدار، ذات الجوانب والحواف شديدةاألسقف يجب حماية

 السقوط ضدأو أآثر فوق أحد األسطح المنخفضة، )  م1.8(أقدام  6ترتفع بمقدار 
أنظمة أو ، تحتوي على مرتكزات محمليةباستخدام أنظمة الدرابزين السياجي التي 

  .شبكات السالمة أو أنظمة آبح سقوط األفراد

27.H.11 دام ، يجب استخ)قدم 16( م 4.8 على آل األسطح التي يزيد ارتفاعها عن
  . لإلمداد بالمواد والمعداتمتدرجةأداة رفع أو ساللم أو مصاطب 

27.H.12 والملحقات التي قد تتحرك بفعل الرياح، ومنها التسقيف مواد يجب تثبيت 
 عندما تزيد سرعة الرياح، أو مثبتة المعدنية الموجودة على األسطح غير قيفألواح التس

  ).ساعة/ ميل10(ساعة / آم15ُيتوقع أن تزيد، عن 

27.H.13السقفنة بمنطقة اإلنزال على  يجب توفير مصاطب مستوية ومؤّم.  

27.H.14 سقاالت المائلةال  

a. وُسمكها عن ) ة بوص10(سم  25سقاالت المائلة عن ال يجب أال يقل عرض
×  بوصة 1( سم 3.75×  سم 2.5 مراقي مقاسمع وجود )  بوصة1( سم 2.5
  ). بوصة1.5

b.وأن تفصل بينها مسافات السقالة مع عرض المراقيل  ويجب أن يتساوى طو 
  ). بوصة24( سم 60متساوية ال تتجاوز 

c.يجب أن يتم ربط المسامير وبرشمتها على الجانب السفلي .  

d. سقاالت المائلة وأن تمتد من جائز الجملون إلى دعامات ال يجب أن يتم تثبيت
 أو ه إصالحات أو،قفالسرفارف السطح عند استخدامها في أعمال إنشاءات 

  .صيانته

e. ت بإحكام، أو مثبَّوعلى األقل )  بوصة0.75(سم  2قطره نجاة  حبل تعليق يجب
  .سقاالت المائلة لإلمساك بهال، بجانب آل من ما يكافئه

27.H.15 التسقيف آتائف.    

a. باستخدام المسامير باإلضافة إلى البروز التسقيف يجب أن يتم تثبيت آتائف 
  . المدببةالمعدنية

b.عند  و.ا، يجب استخدام الدعامات الحبليةن التثبيت بالمسامير عملًيو عندما ال يك
استخدام الدعامات الحبلية، يجب أن تتكون الدعامات من حبال مانيال من الدرجة 

  .ما يكافئهاأو ) بوصة 0.75(سم  2األولى ويكون قطرها 

27.H.16 ما يليتلتزم بب أن  التحذير يجأشرطة عند السماح باستخدام:  
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a. التحذير على آل جوانب منطقة العملأشرطة يجب أن يتم ترآيب .  

على  التحذير شريطن المعدات الميكانيكية مستخدمة، يجب ترآيب و عندما ال تك)1(
  .السقفمن حافة ) قدم 6(م  1.8مسافة ال تقل عن 

على  التحذير طةأشرن المعدات الميكانيكية مستخدمة، يجب ترآيب و تكعندما )2(
 تشغيل، وهو ما يوازي اتجاه السقفمن حافة ) قدم 6( م 1.8مسافة ال تقل عن 

ا  عمودًيوهو ما يعتبر السقفمن حافة ) قدم 10(م  3المعدات الميكانيكية، وال يقل عن 
  . المعدات الميكانيكيةتشغيلعلى اتجاه 

b. أعمدة دعم يتم سل و أو سال, أو أسالك, التحذير من حبالأشرطة يجب أن تتكون
  : آالتالينصبها

) قدم 6( م 1.8 على مسافات ال تزيد عن السلسة أو السلك أو الحبل يجب تعليق )1(
  . ذات درجة رؤية عاليةأدواتباستخدام 

 ودعمها بأسلوب يجعل أآثر نقاطها انخفاضا السلك أو السلسلة أو الحبل يجب رفع )2(
 وأال يزيد من سطح السقف)  بوصة34( سم 85ال تقل عن ) ومنها نقاط االرتخاء(

  . السقفمن سطح)  بوصة39( سم 100ارتفاع أعلى نقطة بها عن 

، قادرة السلسلة أو ,السلك أو , الحبلنصبها وتوصيل يجب أن تكون األعمدة، بعد )3(
  تكون بحيث،نميالالعلى األقل، دون )  رطل16(آجم  7على مقاومة قوة مقدارها 

فوق سطح )  بوصة30( سم 75 على العمود، على ارتفاع اًي أفقمسلطة القوة
 أو , أو األرضية،السقف التحذير، وفي اتجاه شريط، وعمودية على العمل/الممشى

  .حافة المصطبة

   آجم230أال تقل مقاومة شد الحبل أو السلك أو السلسلة عن  يجب )4(
عم األحمال الواقعة  باألعمدة يجب أن تكون قادرة على دتوصيلهاوبعد  ,) رطل500(

  .))3(آما جاء في (على األعمدة دون أن تنقطع 

 ال ينتج عن شد أحد أجزاء الحبل بين األعمدة بحيث يجب ربط الحبل بكل عمود )5(
  .ارتفاع التراخي الموجود باألجزاء المجاورة، قبل أن ينحني العمود

 السقفعة بين حافة  يجب أال يتم السماح ألي عامل بالتواجد في المنطقة الواق)6(
  التحذير ما لم يكن العامل يقوم بإنجاز عمل في هذه المنطقة ومحميا بواسطةوشريط

  .)MSS( أجهزة أمان إيقاف الحرآة

 أو تخزينها فقط في األسقف يجب استخدام المعدات الميكانيكية الموجودة على )7(
 التحذير، شريطة  بواسطينفيها محمي يكون آافة العمال والموظفين  التيمناطقال

  .الدرابزين السياجي أو نظام آبح سقوط األفراد

c.يجب إنشاء ممرات الدخول آما يلي :  
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 التعامل مع المواد ومناطق فيها نقاط الدخول، والمناطق التي يتم ربط يجب )1(
 ومكون من  خالي من أي عوائقالتخزين، بمنطقة العمل عن طريق ممر دخول

  . تحذيرشريطي

 الدخول، يجب وضع حبل أو سلك نقطة المؤدي إلى عدم استخدام الممر  في حال)2(
 التحذير، بعرض الممر عند نقطة تقاطع الممر شريط وارتفاع لهم نفس قوةأو سلسلة، 

  يستطيع أي الممر بحيث المجانبةأو يجب  التحذير حول منطقة العمل، شريطمع 
  .شخص المشي مباشرة داخل منطقة العمل

27.H.17بأحد مناطق التعامل مع مواد حافة للعمال والموظفين العاملين سبة  بالن
 12 رأسًيا و4 يساوٍيقل من أو أل ينحدر سقف، والموجودة على السقف أو تخزينها

، يجب حماية المنخفضةأو أآثر فوق المستويات )  قدم6(م  1.8 ترتفعحواف أفقًيا، وبه 
  آبح سقوط األفرادنظام السالمة أو شبكةو الدرابزين السياجي أهؤالء األفراد باستخدام 

  . غير المحميالسقف المنطقةعلى طول جميع جوانب وحواف 

a. درابزين  عند استخدام الدرابزين السياجي في مناطق الرفع، يجب ترآيب
 من جوانب نقطة الدخول يتم رفع  جانبعلى آل)  قدم4( م 1.2سياجي بطول 

  . من خاللهاالمواد

b.لة أو بوابة بعرض الفتحة الموجودة بين أجزاء الدرابزين  يجب وضع سلس
  . عمليات الرفععند توقفالسياجي 

c. درابزين  عند استخدام الدرابزين السياجي عند مخارج أنابيب القار، يجب ترآيب
  .على آل من جوانب األنابيب)  قدم4( م 1.2طول سياجي ب

d. بالمرفاعتوصيلهاب أال يتم  يجآبح سقوط األفراد عندما يتم استخدام أنظمة .  

e. يجب أن يتم تجهيزها بحيث تسمح آبح سقوط األفراد عند استخدام أنظمة ،
  .السقفللعمال بالتحرك في مساحة ال تتجاوز حافة 

f. ما لم يتم السقفمن حافة )  قدم6( م 1.8 نطاق تخزين المواد في يجب أال يتم 
  .السقفترآيب درابزين سياجي على حافة 

g.وذاتية  ةجب أن تكون المواد التي سوف يتم تكديسها أو حزمها أو تجميعها ثابت ي
  .التدعيم
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  28القسم 
  

  للطوارئالنفايات الخطرة واالستجابة التخلص من عمليات 
)HAZWOPER(   

  
28.A. النفايات اإلشعاعية السامة الخطرة التعامل مع  عملياتيتناول هذا القسم  .عام

)HTRW) (والعمليات والصيانة، العالجيةاتاإلجراءتحديد  ووقع،معاينة الم (، 
تصاريح معالجة المواد وتخزينها والتخلص تحمل مشروعات اإلنشاء التي  وأ المرافق

مشروعات اإلنشاء  وأ والمرافق ،)RCRA(منها وفًقا لقانون حفظ الموارد واستعادتها 
إدارة السالمة ذلك  تآما حدد(استجابة للطوارئ التي قد تدعو الضرورة بها إلى وجود 

 CFR 1910.120/29 CFR 29 في) OSHA(بالموقع المهنية والصحة 
1926.65.(  

  
28.A.01 .النفايات اإلشعاعية السامة الخطرةالتخلص من  عمليات  

) HTRW(.  
  

a. تتطلب عمليات تنظيف موقع النفايات اإلشعاعية . خطط السالمة والصحة المهنية
 مقترنة) APP( الحوادث من وتنفيذ خطة الوقاية  تطوير)HTRW(السامة الخطرة 

 ملوثات بالمتصلةتناول المخاطر ل) SSHP( بالموقع ملحق خطة السالمة والصحةب
 خطة الوقاية يجب أن تغطيو ).HTRW(موقع النفايات اإلشعاعية السامة الخطرة 

 وعناصر ،EM 385-1-1 ضمن Aالملحق  آل عنصر ورد ب)APP( الحوادث من
يجب أن تتوافق و .الموضحة أدناه) SSHP( بالموقع لحق خطة السالمة والصحةم

بعض آما أن  . آكللصحة والسالمةامع برنامج ) APP( الحوادث منخطة الوقاية 
بالموقع   عناصر ملحق خطة السالمة والصحةتطابقة مع مAق حالملب واردةالعناصر ال

)SSHP( ملحق خطة السالمة ب المكررةاصر  العناإلشارة إلىيجب  و.ة أدناهواردال
سوف يتناول ملحق و .تكرار المعلومات ويرجى عدم ).SSHP( بالموقع والصحة

المحددة التفاصيل الواردة بالعناصر التالية  )SSHP(بالموقع  السالمة والصحة
  ).HTRW(بمشروع موقع النفايات اإلشعاعية السامة الخطرة الخاصة 

  ث وصف الموقع ونوعية التلو(1)
عملية / لكل مهمةالعمليةتحليل مخاطر (المخاطر /األخطارتحليل  (2)

  )مطلوب تنفيذها بالموقع
   ومسؤولياتهم، وتحديد مؤهالتهم،تنظيم األفراد (3)
  التدريب (4)
   الشخصيةالتجهيزات والمعدات الواقية (5)
   اإلشراف الطبي(5)
  مراقبة الهواء/ مراقبة التعرض(6)
  تج عن الحرارة أو البرودة إدارة الضغط النا(7)
 الهندسية وممارسات وأنظمة التحكم إجراءات سالمة التشغيل القياسية، (8)
  .العمل
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   تدابير السيطرة على الموقع(9)
  التطهير الصحة الشخصية و(10)
   والمعداتاتتجهيز تطهير ال(11)
   تجهيزات الطوارئ واإلسعافات األولية(12)

  الطارئة راءاتجاإللطوارئ واالستجابة ل) 13(
   وحفظ السجالت، والتقارير، السجالت(14)

  
(b). األفراد المطلوب يرد ذآر . وتحديد مؤهالتهم ومسؤولياتهم،تنظيم األفراد 

توافرهم لتنفيذ متطلبات السالمة والصحة المهنية أثناء عمليات تنظيف مواقع 
  .فيما يلي )HTRW(   النفايات اإلشعاعية السامة الخطرة

  
 يجب أن يكون مدير السالمة والصحة .(SHM)ير السالمة والصحة مد. (1)

)SHM(أخصائي الصحة الصناعية المعتمد ة حاصًال على شهاد )CIH(،أو  
   الصحة المعتمد أخصائي أو ،)CSP( أخصائي السالمة المعتمد شهادة

)CHP(،  سنوات في إدارة السالمة والصحة 3أن يكون لديه خبرة ويجب 
   يتعلق بعمليات تنظيف مواقع النفايات اإلشعاعية السامة الخطرةالمهنية فيما 

)HTRW.( شهادات مدير السالمة والصحة تعكسيجب أن و )SHM ( القدرة
شهادة أخصائي الصحة (على السيطرة على المخاطر المتعلقة بالتلوث وإدارتها 

أخصائي  شهادة ، للمخاطر الكيماوية المتعلقة بالملوث)CIH(الصناعية المعتمد 
 أخصائي شهادة ،لمخاطر السالمة المتعلقة بالملوث) CSP(السالمة المعتمد 
وُيعد  ).اتلمخاطر اإلشعاع المؤين المتعلقة بالملوث) CHP(الصحة المعتمد 

  :مسؤوال عن اإلجراءات التالية) SHM(مدير السالمة والصحة 
   والحفاظ عليها)APP( الحوادث من تطوير خطة وقاية -
الخاص  )SSHP( ملحق خطة السالمة والصحة بالموقع تطوير -

  تنفيذهواإلشراف على  بالمشروع
للتحقق من فعالية خطة الوقاية على قدر الحاجة  زيارة المشروع -
  )APP( الحوادث من

  . بالمشروعطوارئدوث  تحسًبا لحقيد الطلب التواجد -
بقدر ) APP( الحوادث من إجراء تعديالت على خطة الوقاية -
  حاجةال
مراقبة التعرض المهني وتعديل متطلبات خطة بيانات  تقييم -

  .بقدر الضرورة) APP( الحوادث منالوقاية 
  لجودةا ةمراقب عضو بفريق  بدورالنهوض -
  بالتوقيع عليها) APP( الحوادث منالوقاية خطة  اعتماد -

  
يجب أن يكون لدى  .)SSHO(ول السالمة والصحة بالموقع ؤمس. (2)
مجال سنة واحدة في لمدة خبرة ) SSHO(لسالمة والصحة بالموقع ول اؤمس

 عمليات تنظيف موقع في) SSHPs(تنفيذ خطط السالمة والصحة بالموقع 
لديه خبرة  ويجب أن يكون ،)HTRW( النفايات اإلشعاعية السامة الخطرة
مراقبة تعرض بإجراء على خبرة مدربا و بإجراءات سالمة اإلنشاءات، ويكون

يجب أن ُيمنح مسؤول السالمة و .التجهيزات الواقيةضبط استخدام /رواختيا
  : سلطة إجراء ما يلي ويكون مسؤوال عن ذلك)SSHO(والصحة بالموقع 
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التواجد أثناء إجراء عمليات تنظيف موقع النفايات اإلشعاعية - 
 الحوادث من لتنفيذ خطة الوقاية )HTRW( السامة الخطرة

 )APP(.  
 فيما يتصل الموقع لتحديد أوجه القصور لياتعم التفتيش على -

  .هابالسالمة والصحة المهنية وتصحيح
) APP( الحوادث منخطة الوقاية بالتعديالت /تنسيق التغييرات -

ول ؤ ومس، الموقعمراقب و،)SHM(مع مدير السالمة والصحة 
  .التعاقدات

  .إجراء التدريب الخاص بالمشروع -
  

c .مهنية بموقع النفايات السامة الخطرة تدريب السالمة والصحة ال )HTRW(.  يجب
  :التالية بالمشروع ة والخاصةمتطلبات التدريب العاملد يمتثل األفراأن 

يتم تطبيق متطلبات التدريب العام على أفراد المشروع  .التدريب العام. (1)
 يفييجب أن و .الملوثاتالمرتبطة بالذين يتعرضون لمخاطر السالمة والصحة 

  :لمتطلبات التاليةباريب العام التد
 النفايات الخطرة حول ساعة 40خارج الموقع لمدة ُتعطى  تعليمات -

مع خارج الموقع التعليمات المعطاة  هذه تتوافقيجب أن  و.بالموقع
 إدارة بمقياس واردة ساعة ال40 التي تصل إلى تدريبمدة متطلبات 

 OSHA( 29 CFR 1910.120/29(السالمة والصحة المهنية 
CFR 1926.65.  

التدريب  ا هذيفييجب أن  . ساعات8لمدة سنوي تنشيطي تدريب  -
   إدارة السالمة والصحة المهنيةالواردة بمقياسمتطلبات بال يالتنشيط

) OSHA(CFR 1910.120/29 CFR 1926.65 .  يجب آما
 سالح المهندسين األمريكيب العاملون والموظفون يمتثلأن 

)USACE( التدريبات  بصللوالية فيما يتالمحلية ل سياسةإلى ال
  .HTRW)( (التنشيطية الخاصة بالنفايات اإلشعاعية السامة الخطرة

المباشر إلداري أو شراف اإلة لمدة ثالثة أيام تحت عملية ميداني دورة -
  .على درجة من الخبرةمدرب و مهندس

 متطلباتل الموقع إداريو ومهندسو يمتثليجب أن  . تدريب إشرافي-
 إدارة الواردة بمقياس ات ساع8ستغرق يي ذ الاإلشرافيالتدريب 

 OSHA( 29 CFR 1910.120/29(السالمة والصحة المهنية 
CFR 1926.65.  

لمشروع الخاص بايجب تقديم التدريب  .لمشروعالخاص باالتدريب . (2)
  :الموقعبقبل بدء العمل والموظفين للعمال 

 مقاييس أو EM 385-1-1 ـلالتدريب الخاص باألقسام األخرى  -
 CFR 29 فيالواردة) OSHA(إدارة السالمة والصحة المهنية 

1926 and 1926،هوعملياتالموقع تطبيق على أعمال القابلة لل و.  
) APP( الحوادث من بخطة الوقاية ورد آل عنصر يغطيتدريب  -

  ).SSHP( بالموقع وملحق خطة الصحة والسالمة
  

d . ة رضُعتجعلهم عمال أل المؤدين األفراد جميعراج أسماء يجب إد .الطبياإلشراف
يفي إلشراف الطبي لبرنامج ضمن  بالملوثات المتصلةلمخاطر الصحة والسالمة 

 OSHA(29 CFR CFR 1926.62( إدارة السالمة والصحة المهنية بمقياس
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(f)/1910.120 (f).29 سالح المهندسين ب العاملون والموظفونيجب أن يخضع و
المنطقة المحلية التابعين  لسياسات اإلشراف الطبي الخاصة ب)USACE( ياألمريك
  : التاليةبالمتطلبات  برنامج اإلشراف الطبي يفييجب أن و .لها

أو  العامل علىسنوي، عندما تظهر على أساس يجب إجراء فحوص . (1)
  .عند إنهاء خدمته أو إعادة تعيينه، وضعالمات أو أعراض تعّرالموظف 

مصرح له بمزاولة  إجراء هذه الفحوصات تحت إشراف طبيب يجب. (2)
مرخص له  أو طبيب ،المجلس األمريكي للطب الوقائيلدى وُمعتمد المهنة 

  . المجلسلحصول على اعتمادمؤهل لبمزاولة المهنة و
 الطبيب من قبلالمتطلبات المحددة ب يجب أن تفي الفحوصات الطبية (3)

بتفسير المسائل ب أن يقوم الطبيب المعتمد يجو .المرخص له بمزاولة المهنة
  . الفحوصاتفي بالموقع المتصلة

عمال األعلى أداء والموظفين  قدرة العمال حول تقديم رأي الطبيب جب ي(4)
  .)SHM ( إلى مدير السالمة والصحةالمنوطة بهم

  
e .الشخصية التجهيزات الواقية )PPE(.  الشخصية التجهيزات الواقية تطابقيجب أن 

ملحق بلمتطلبات المحددة ا ،من مخاطر التلوثوالموظفين المستخدمة لحماية العمال 
  ).SSHP( خطة السالمة والصحة بالموقع

  
f  .أخذيجب إجراء مراقبة تعرض و . عينات من الهواءأخذبرنامج /مراقبة التعرض 

، الموصى بها) PPE( الشخصية لتقييم مدى آفاية التجهيزات الواقيةعينات الهواء 
 تطابقيجب أن  و. بالموقعالمرتبطةللملوثات أو الموظفين  تعرض العمال تقييمو

ملحق خطة السالمة بمتطلبات المحددة ال عينات الهواء أخذ/متطلبات مراقبة التعرض
  ).SSHP( والصحة بالموقع

  
g  .تؤديبحيث ال به يجب إعداد الموقع وتنظيم العمل  .تدابير السيطرة على الموقع 

يجب و). EZ(انتشار التلوث خارج منطقة الحظر إلى تم بالموقع ت التي اتعمليال
) SZ( ومنطقة دعم ،بشكل واضحمحددة  منطقة حظر يوجد به بحيثإعداد الموقع 

لمعدات فيما تطهير األفراد وال) CRZ(تلوث خفض بها منطقة محددة بشكل واضح 
 تدابير السيطرة على تفييجب أن و ).SZ( ومنطقة الدعم) EZ( بين منطقة الحظر

  ).SSHP( ملحق السالمة والصحة بالموقعبالمتطلبات المحددة بالموقع 
  

h .األفراد تطهيريجب إعداد وحدة للصحة الشخصية و .التطهيرالصحة الشخصية و 
 الشخصية من التجهيزات الواقية للتخلص) CRZ(  التلوثالخالية منمنطقة بال

 تفييجب أن و ).EZ(وج من منطقة الحظر  الخرلدىواالغتسال ) PPE(الملوثة 
ملحق السالمة والصحة في المتطلبات المحددة ب بالمشروع الخاصة التطهيرإجراءات 
  ).SSHP( بالموقع

  
i  . في التجهيزات والمعداتيجب إعداد وحدة لتطهير  .التجهيزات والمعداتتطهير 

 الخروج من لدى اتلتطهير التجهيزات والمعد) CRZ( التلوث الخالية منمنطقة ال
 والمعدات الخاصة التجهيزات إجراءات تطهير تفييجب أن و ).EZ(منطقة الحظر 

  ).SSHP( ملحق السالمة والصحة بالموقعبالمتطلبات المحددة ببالمشروع 
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J .واإلنعاش القلبي الرئوي، واإلسعافات األولية، الطوارئمتطلبات تجهيزات ومعدات  
)CPR(.  ن لإلسعافات األولية واألفراد المطلوبيفي  ويزاتالتجه تطابقيجب أن

-EM 385-1 ضمن 3القسم بمتطلبات الواردة بال) CPR(واإلنعاش القلبي الرئوي 
 على من القدرةالموقع بالمطلوب توافرها والمعدات  التجهيزاتويجب أن تكون . 1

نفايات  تتطلب حاالت الطوارئ بموقع القدو .بالمشروعالخاصة االستجابة للطوارئ 
توافر تجهيزات ) على سبيل المثال ال الحصر ()HTRW (اإلشعاعية السامة الخطرة

 االنسكاب أو التعرض الكيميائي وأ  حاالت التسربوألحرائق امعدات للسيطرة على و
الخاصة والمعدات  التجهيزات تفييجب أن و ).مواد ملوثة أو عملية معالجة(

  .)SSHP( ق السالمة والصحة بالموقعالمتطلبات المحددة في ملحببالمشروع 
  

k .االستجابة يجب أن تتم مناقشة إجراءات  .إجراءات الطوارئاالستجابة للطوارئ و
وعلى أقل  ).SSHP( بالموقع ملحق السالمة والصحةالخاصة بالمشروع ب للطوارئ
  :إجراءات الطوارئ التاليةو االستجابة للطوارئ، يجب تقييم تقدير

  
أو الجهة الحكومية ( المقاول بينيجب إبرام اتفاق  .سبق للطوارئ التخطيط الم(1)

وبين مسؤولي االستجابة للطوارئ المحليين لتحديد )  الداخليةاألعمالبالمختصة 
  . حالة طوارئ بالموقع العاملين بالموقع، عند حدوثفرادمسؤوليات األ

  .الخاصة بحاالت الطوارئاألفراد ومستويات السلطة  (2)
   . الخاصة بالمشروعللطوارئرف على االستجابة التع (3)
  : قّيم ما يلي.هوإجراءات معايير إخالء الموقع (4)

  . الطوارئ بالموقعات نظام إنذار-
   طرق اإلخالء-
   الطوارئاإلبالغ عن حاالت مواقع -
  . الطوارئفيما يتصل بحاالت أمن الموقع -

  .همالعناية الطبية ب تطهير األفراد المصابين و(5)
وأرقام الخاصة بالطوارئ طبية ال الطرق المؤدية إلى المرافقوضح  خريطة ُت(6)

  . للطوارئفرق االستجابةالطوارئ من أجل هواتف 
  .بالمجتمع المحلي معايير إخطار أفراد االستجابة (7)

  
28.A.02 .حفظ الموارد  مرافق المعالجة والتخزين والتخلص طبًقا لقانون
/ CFR 1910.120 29ى اتباع المتطلبات المحددة فيُيرج. )RCRA(واستعادتها

29 CFR 1926.65  الفقرة)P( ،" حفظ الموارد عمليات معينة ُتجرى بموجب قانون
تصريح المرفق طبقا لقانون حفظ الموارد واستعادتها  وشروط )RCRA(واستعادتها 

)RCRA.(  
28.A.03. متطلبات البيق يتم تط . والمرافقمشروعات اإلنشاءللطوارئ ب االستجابة
المواد تستخدم المرافق التي  وأعلى مشروعات اإلنشاء للطوارئ الستجابة التالية ل

، أو CFR 1910.120 (q)/29 CFR 1926.65 (q) 29في الخطرة المحددة 
تحديد بمسؤولية موقع اإلنشاء /مرفقالمدير  ويضطلع .تقوم بتخزينها أو التعامل معها

  .لتطبيقلقابلية مدى ال
a.  للطوارئوير خطة االستجابة تط) ERP( من العناصر آٍلمناقشة  .هاوتنفيذ 

  ).ERP(خطة االستجابة للطوارئ في التالية 
مناقشة العمليات  .تحديد آل العمليات التي تتطلب استخدام المواد الخطرة (1)

  ).ERP(المحددة في خطة االستجابة للطوارئ 
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المحلي لالستجابة فريق الفراد مع أبالتعاون  التخطيط المسبق للطوارئ )2(
المحلية فرق الوصف اتفاقيات االستجابة للطوارئ المبرمة مع أفراد  .لطوارئل
اإلنقاذ والعناية الطبية الطارئة واألمن والستجابة للمواد الخطرة والحرائق ل
  . القانونتطبيقو

وصف  .تاالتصاالو ، والتدريب، ومستويات السلطة،أدوار األفراد (3)
 تمستويات السلطة ومتطلبات االتصاال/ لألفراد وهيكل القيادةالرئيسيةار األدو

  .بالمرفقالخاصة  المواد الخطرة النطالقالستجابة من أجل ا
شرح سيناريوهات الطوارئ .  حاالت الطوارئ والوقاية منهاتحديد (4)

يه تمكن العمال والموظفين من التعرف المحتملة بالنسبة للمرفق وتوضيح آيف
  .ى سيناريوهات الطوارئ وتحديدهاعل
 زمع المللجوءتحديد األماآن اآلمنة  .اللجوءوأماآن اآلمنة مسافات ال )5(

تحديد هذه المواقع في خطة االستجابة و ،استخدامها في حاالت الطوارئ
حث العمال والموظفين على التوجه إلى أماآن لجوء  و،)ERP(للطوارئ 

  .أثناء حاالت الطوارئمختارة 
وصف آيفية تأمين المرفق  . الحفاظ على أمن الموقع والسيطرة عليه)6(

  .والسيطرة على إمكانية الوصول إلى الموقع أثناء حاالت الطوارئ
ها للوصول إلى ؤوصف الطرق التي يتم إخال .وإجراءاتهخالء طرق اإل )7(

 اآلمنة وتحديدها على الخريطة وتحديد إجراءات السالمة والصحة المالجئ
  .اصة التي يجب أن يتبعها العمال أثناء إخالء المرفقالخ

ة لتطهير األفراد ستخدمتطوير ووصف الخطط واإلجراءات الم .التطهير )8(
  .في حال تعرضهم لتسرب مواد خطرة/إذا تعرضواثار التلوث  آمن

توضيح آيفية  . في حاالت الطوارئ العناية الطبية واإلسعافات األولية)9(
  . مادة خطرةانسكابلطبية واإلسعافات األولية في حال  العناية اتقديم

 إنذارتوضيح آيفية  . الطوارئاإلنذار واالستجابة في حاالت إجراءات )10(
االستجابة الواجبة من  ية ووصف آيف، مادة خطرةانسكاب حال المرفقأفراد 
  . إجراءات إنذار الطوارئبدء بعد المرفقأفراد قبل 

توضيح آيفية توثيق الدروس  .ابة والمتابعة االستجالتعقيب على )11(
تحسين إجراءات في  االستفادة منها و،المستفادة من االستجابة لحاالت الطوارئ

  .مستقبالحاالت الطوارئ لاالستجابة 
وصف .  الطوارئتجهيزات و)PPE ( الشخصيةالتجهيزات الواقية )12(

 تي سيتم توفيرها،ال الطوارئ تجهيزاتو) PPE( الشخصية التجهيزات الواقية
التجهيزات وصف و ،اإلخالءوالموظفين في  العمال من قبلوآيفية استخدامها 

 االستجابة للطوارئ التي يجب أن تجهيزاتو) PPE( الشخصية الواقية
  .بالمرفقيستخدمها أفراد فريق االستجابة 

خاص تعيين فريق استجابة للطوارئ  . فريق االستجابة للطوارئ)13(
وصف مسؤوليات و ،الطوارئفي حاالت فريق الحديد مسؤوليات تو .مرفقبال

آالنقطة ( .أفراد االستجابة للطوارئ المحليينالفريق فيما يتعلق بالتعامل مع 
 مسؤوليات وتبدأ الخاص بالمرفقمسؤوليات فريق الطوارئ عندها  تنتهي التي

  .)أفراد االستجابة للطوارئ المحليين
  

b.   يجب أن يتم تدريب أفراد فريق االستجابة للطوارئ  .متطلبات تدريب األفراد
" عمليات االستجابةاألولى لمستويات ال" أو مشروع إنشاء على رفقالمعينين بم
  .CFR 1910.120 (q)(6)(ii) 29المحددة في
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c.   فريق االستجابة للطوارئ مسؤوليات )ERT.(  أفراد فريق يستجيبيجب أن 
 تسرب المواد الخطرة حداث ألفاعي بأسلوب د)ERT( االستجابة للطوارئ

خطة االستجابة للطوارئ ب واإلجراءات المحددة التجهيزات مرفق باستخدامالب
)ERP.(  

d.   الدفاعيةاإلجراءات غير  إجراءات استجابة، أية  ُتعتبر. فرد االستجابة للطوارئمسؤوليات ،
طبقا لشروط اتفاقات  ايذه ويجب أن يتم تنف،الستجابة للطوارئالمحلية ل الهيئات من مسؤولية

.موقع اإلنشاء أو االتفاقات الخاصة بالمرفق
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  29لقسم ا

  التفجير .29

29.A عام  

29.A.01 الشروط األساسية.   

a . المختصة لحكوميةايجب الحصول على تصريح آتابي من السلطة) GDA( 
مصدق  وال يتطلب استكمال اإلمدادات ال؛ العملوقعمقبل جلب المواد المتفجرة إلى 

  .موافقًة آتابيًةالحصول على عليها 

b . قبل جلب المواد المتفجرة إلى الموقع، يجب على المقاول تطوير خطة سالمة
 السلطة قبلقبول هذه الخطة من  أن يتم ،لى أقل تقديرع، يجبو. ضد التفجير

  :أن تتضمن هذه الخطة ما يلييجب  و)GDA (الحكومية المختصة

 المواد المتفجرةالذين تتعلق طبيعة عملهم بالتعامل مع اد قائمة بأسماء األفر (1)
  ، وومؤهالتهم ومسئولياتهم

 بمعالجة المواد فيما يتعلق المقاول التي يجب أن يلتزم بهاتحديد المتطلبات  (2)
 إشاراتالمتفجرة ونقلها وتخزينها؛ وبرامج تدريب العاملين؛ وإجراءات الشحن؛ و

 وطرق حماية الموقع؛ والتحكم في اهتزاز السالمة؛ ومنطقة خلوص الخطر؛
؛ والبنود الخاصة إخفاقه بعد إتمام التفجير وإجراءات تفتيشالمتفجرات وتلفها؛ وال

ذات الصلة، األخرى بالتخلص من المواد المتفجرة؛ وعناصر التفجير والمواد 
  .ومتطلبات التهوية بعد التفجير

29.A.02 وآذلك معالجتها وتخزينها واستخدامهاإدارة عمليات نقل المواد المتفجرة و ،
ل أحد ب واإلشراف على آل هذه العمليات من ق، وتجهيزات التفجير، التفجيرعناصر

األفراد ذوي الخبرة المؤآدة في عمليات التفجير والقدرة على التعامل معها، وذلك طبًقا 
 عناصرتطلبات السالمة الخاصة بنقل المتفجرات االقتصادية و م-ANSI A10.7لـ 

 عناصرلمتفجرات و ا-CFR1910.109 29التفجير ومعالجتها واستخدامها؛ و
 CFR 27فجير المتفجرات واستخدامها؛ و ت-29CFR1926, Subpart Uالتفجير؛

Part 55- لشرآات المصنعة، ومعهد مصنعي ا ،باالتجار في المواد المتفجرة
 حيث )DOD (ع األمريكيةوزارة الدفاب سالمة المتفجرات الخاصة مقاييسالمتفجرات، 

  J.26انظر القسم  > .ن ذلك قابًال للتطبيقوكي

29.A.03  يجب أن يكون آافة األفراد الذين يتعاملون مع المتفجرات من ذوي اللياقة
  .البدنية العالية، وأن يكونوا قادرين على الفهم وإصدار األوامر الكتابية والشفوية

29.A.04  نقاط الدخول إلى المنطقة التي عها عندووض إشارات التحذير توفيريجب 
  .تحتوي على مواد متفجرة
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29.A.05  المواد المتفجرة أو استخدامها، ونقل األفراد إلى تناوليجب إيقاف عمليات 
منطقة آمنة، وذلك أثناء اقتراب هبوب عاصفة رعدية أو ترابية؛ وسوف تتم إقامة 

سوالت التفجير بالكهرباء بسبب الضوابط لمنع حدوث تفريغ آهربائي غير مقصود لكب
  .الخارجيةالطاقة الكهربية زيادة 

29.A.06  يجب عدم تنفيذ عمليات التفجير بالقرب من خطوط الطاقة العلوية، أو
خطوط االتصاالت، أو خدمات المرافق، أو اإلنشاءات األخرى، إلى أن يتم إخطار 

  .عمليات التفجيرأو المالك واتخاذ إجراءات التحكم اآلمن في /المشغلين و

29.A.07  شخص والتفجير واإلشراف عليها بمعرفة الحشويجب إدارة آافة عمليات 
  .واحد مختص

29.A.08  يجب استخدام نظام إيجابي الآتشاف وقياس احتمالية حدوث برق أو عمليات
  . آبيرةساآنةتفريغ آهربائي 

29.A.09  مسح دقيق للتيارات  أي نظام للتفجير الكهربائي، يجب إجراء استخدامقبل
  . آافة التيارات الخطيرة قبل حشو أية ُحفر بالمتفجراتتجنب، آما ينبغي الخارجية

29.A.10  يجب تنفيذ عمليات التفجير بالمفجرات الكهربائية باستخدام أداة تفجير
  . بشكل مناسبتصميمهآهربائي أو مصدر طاقة تم 

a . باستخدام آلة  تعمل بالكهرباءالتي اليجب تنفيذ عمليات التفجير بالمفجرات 
  .تفجير أو جهاز تشغيل ُموصى به من ِقَبل الشرآة المصنعة

b . الرادار أو اإلرسال الالسلكي، أو بالقرب من منشآتعند التفجير بالقرب من 
أو ) RF(مصادر الطاقة الكهربية التي أظهر االختبار أن تردد الموجات الالسلكية 

دة فيها قد ُتحدث مخاطر لعملية التفجير الكهربائي، يجب التيارات الكهربائية الشار
  . غير آهربائي معتمدإطالقاستخدام نظام 

c . عند استخدام المفجرات الكهربائية، يجب توصيل األسالك بدائرة آهربائية
  .حتى يتم توصيلها بالدائرة الكهربائية للتفجير) موصلة على التوازي(قصيرة 

29.A.11 آبسولة (ك التفجير باستخدام مفجر غير آهربائي يجب بدء تشغيل سل
، أو مفجر آهربائي، أو مفجر يعمل بنظام األنبوب الصَّدمي، أو مفجر يعمل )وفتيل

   .بالغاز، وذلك طبًقا لتوصية الشرآة المصنعة

29.A.12 أو  ُمعوقة، أو مفجرات الآهربائية ُمعوقةيجب استخدام مفجرات آهربائية ،
 التفجير التتابعي، وذلك في آافة عمليات التفجير آالتلكية، أو موصالت التفجير الس

  .؛ ويجب أن تتوافق الممارسة العملية مع توصيات الشرآة المصنعةالُمعوقة

29.A.13 التفجيرآالت .  

a . طبًقا لتوصيات والتفتيش عليها التفجير وصيانتها واختبارها آالتيجب تشغيل 
  .الشرآة المصنعة
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b . التفجير قبل االستخدام وبصورة دورية بعد ذلك طبًقا تآاليجب اختبار 
  .لتوصيات الشرآة المصنعة

c . التفجير والوصول إليها بمعرفة ُمنفِّذ التفجير فقط؛ ويجب فقط آالتيجب حماية 
  .على ُمنفِّذ التفجير توصيل السلك باآللة

29.A.14  ،يجب أال يتجاوز عند سحب الطاقة الالزمة للتفجير من دوائر طاقة آهربائية
 فولت؛ ويجب أن تتوافق ترتيبات التحكم في األسالك مع ما يلي 550الجهد الكهربي 

  ):1-29 انظر الشكل(

a . يجب أن يكون مفتاح التفجير من النوع غير المؤرَّض ومعتمًدا ومسجًال
أو أي معمل اختبار وطني معترف ) (UL(ًنا من قبل أحد معامل التأمين وومضم
كون ذا قطبين وتحويلتين، وأن يكون من النوع الذي تتم إدارته من ، وأن ي)به

  .الخارج، وأن ُيجزئ خطوط التفجير عند اإلغالق في وضع الفتح

b . بين المفتاح والدائرة الكهربية على مسافة ال وترآيبه  مفتاح مؤرَّّض توفيريجب
  .من مفتاح التفجير)  قدم15( م 4.5تقل عن 

 
  
  
  
  



EM 385-1-1 
2003 شرين الثاني ت  3 

 459

c . بين المفتاحين؛ )  قدم15(م   4.5 يصل اتساعها إلىتخفيففتحة يجب توفير
  .ويجب توصيل هذه الفتحة من خالل آبل وقابس ومقبس

  
15.A.29 يجب فصل الكبل الموجود بين المفتاحين، وقفل آل من المفتاحين في وضع 

  .الفتح بعد التفجير مباشرة
  

16.A.29لتفجير على الدوام يجب أن تظل رموز المفاتيح في حيازة ُمنفِّذ ا.  
  

29.A.17 يجب استخدام أسالك عازلة صلبة من مقياس مناسب وبحالة جيدة مع آافة 
  .الخطوط

  
29.A.18 يجب توفير سلك تفجير طويل بما يكفي للسماح لُمنفِّذ التفجير بالتواجد على 

  .مسافة آمنة من موضع التفجير
  

29.A.19في نطاق )  في ذلك آالت الحفربما (َميكنةات الُمتجهيز يجب عدم تشغيل ال
  .من الحفرة المحشوة بالمتفجرات)  قدم50(م  15

  
29.A.20يجب منع استخدام البارود األسود .  

  
29.A.21يجب عدم ترك أية مواد متفجرة .  

  
29.A.22 يجب عدم استخدام آافة نفايات الشحنة المتفجرة، مثل الصناديق الفارغة 

ة استخدام عبوات األلياف الصناعية ألي غرض من وورق التغليف، آما يجب عدم إعاد
  .األغراض، بل يجب تدميرها بالحرق في مكان مصرح بحرقها فيه
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29.A.23تخزين المتفجرات .  

a . يجب أن يتم تخزين المتفجرات طبًقا لمتطلبات مكتب المواد الكحولية والتبغ
و متطلبات أ) CFR 55, Subpart K 27آما هو موضح في(واألسلحة النارية 
  .تخزين بهاالالوالية التي يتم 

b . التفجير وعناصريجب المداومة على إجراء جرد دقيق متواصل للمتفجرات 
 إحداهما في -ويجب االحتفاظ بنسختين من تقرير الجرد :المخزنة في المشروع

  . قدًما على األقل50المخزن، واألخرى في المنشأة التي تبعد عن المخزن بنحو 

29.B المواد المتفجرةنقل   

29.B.01 لقوانين يجب أن يتم نقل المواد المتفجرة بالطرق التالية طبًقا ل
  . الفدرالية المنظمة المفروضة ومتطلبات الوالية القابلة للتطبيقالقوانين/وائحللوا

a. ب أن يتم نقل المواد المتفجرة طبًقا لمتطلبات وزارة النقل ـيج)DOT.(  

b .بحري للمواد المتفجرة طبًقا لمتطلبات خفر السواحل يجب أن يتم النقل ال
  ).USCG(األمريكية 

c . يجب أن يتم النقل الجوي للمواد المتفجرة طبًقا لمتطلبات إدارة الطيران الفيدرالي
)FAA.(  

29.B.02  يجب أال يتم تحميل المرآبات المستخدمة لنقل المواد المتفجرة بما يتجاوز
 أو إزاحتها الحملما يجب حماية المواد المتفجرة منعا لتحرك السعة المقدرة لكل منها، آ

من مكانها؛ وعند نقل المواد المتفجرة باستخدام مرآبة ذات هيكل مكشوف، يجب ترآيب 
  .مخزن أو حاوية مقفلة بشكل آمن على سطح المرآبة الحتواء الشحنة

29.B.03 للوحات أو يجب أن تحمل آافة المرآبات التي تنقل المواد المتفجرة ا
  ).DOT(أو األرقام التي تطلبها وزارة النقل /األحرف و

29.B.04  يجب عدم نقل المواد المتفجرة وإمدادات التفجير برفقة أية مواد أو شحنات
في )  الكبسوالت الكهربائية ذلكبما في(ل آبسوالت التفجير قأخرى؛ آما يجب عدم ن

 CFR 49 شروط ستيفاءاالمرآبة أو عربة مع متفجرات أخرى ما لم يتم 
177.835(g).  

29.B.05 األفراد.  

a . يجب أن يتولى مسئولية آافة مرآبات نقل المواد المتفجرة وأن تتم إدارتها من
 إرشاداتِقَبل شخص ذي لياقة بدنية عالية ويتميز باليقظة والثقة والقدرة على قراءة 

   .المواد المخدرةالسالمة وفهمها، وأال يكون واقعا تحت تأثير المسكرات أو 

b . يجب أال ُيسمح إال للسائق المعتمد ومساعده فقط برآوب أية عربة مخصصة
  .لنقل المواد المتفجرة أو المفجرات
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29.B.06  يجب أن تكون المرآبات المستخدمة في نقل المواد المتفجرة متينة وفي حالة
؛ آما يجب أن جيدة، وأن تحتوي على أسطح محكمة لمنع سقوط المتفجرات من عليها
  .تكون أطراف جوانب المرآبات عالية بما يكفي لمنع سقوط الحاويات

29.B.07  يجب أال تتعرض المتفجرات للمعادن التي يصدر عنها شرر أثناء نقلها، آما
يجب حماية آافة األسالك الكهربائية وتثبيتها بالكامل لمنع حدوث عطل يتسبب في 

  . في ملفالتفتيشجل مكتوب حول هذا ؛ ويجب االحتفاظ بسحدوث دائرة قصر

29.B.12  يجب تشغيل المرآبات التي تنقل المواد المتفجرة بمنتهى الحرص؛ آما يجب
الوقوف التام عند االقتراب من تقاطعات السكك الحديدية وتقاطعات الطرق العامة 

  .الرئيسية وأال تواصل المرآبات سيرها حتى يتم التأآد من خلو الطريق

29.B.13 جب عدم تزويد المرآبات بالوقود أثناء وجود المواد المتفجرة على متنها، ي
  .باستثناء حاالت الطوارئ

29.B.14  أشكال ، أو أية تناولهايجب على األفراد العاملين في نقل المواد المتفجرة، أو
، أو أعواد الثقاب، أو األسلحة النارية، اصطحاب ذويهماستخدام أخرى، عدم التدخين أو 

  . الذخيرة الحية، أو األجهزة المسببة لالشتعال في المرآبةأو

29.B.15  يجب اتخاذ احتياطات سالمة نقل المواد المتفجرة عن طريق الحاويات إلى
  . التعثرالمخازن، بما في ذلك إخالء المنعطفات الفرعية، أو الممرات، من مخاطر

29.B.16  من األفرادخاليةيجب عدم ترك مرآبات نقل المواد المتفجرة .  

29.B.17 يجب إخطار مشغل المرفاع قبل نقل المواد المتفجرة في عربة المنجم.  

29.B.18  يجب رفع المواد المتفجرة أو إنزالها أو نقلها في سيارة مخصصة لنقل
البارود؛ ويجب عدم نقل أية مواد أو إمدادات أو تجهيزات أخرى بنفس العربة في الوقت 

  .ذاته

29.B.19 يرآب أي فرد في أية عربة من عربات المنجم تستخدم لنقل المواد يجب أال 
  .يجب أال يتم التحميل والتفريغ إال عندما تكون العربة في وضع توقفوالمتفجرة؛ 

29.B.20  يجب عدم نقل أية مواد متفجرة على متن أية مقطورة؛ ويجب أن يفصل
  .طول سيارتين بين المقطورة والسيارة التي تحمل البارود

29.B.21 يجب عدم نقل أية مواد متفجرة باستخدام عربة يدوية السحب.  

29.B.22 يجب سحب السيارة أو العربة التي تحمل المواد المتفجرة وعدم دفعها، عندما 
  .يمكن ذلك

29.B.23  يجب أن تحمل السيارة المحملة بالبارود أو العربة المخصصة لنقل المواد
 الجانبين مكتوب عليها آلمة ة شديدة التباين على آالالمتفجرة عالمة عاآسة ذات خلفي

  ). بوصة4( سم  10بحروف ال يقل ارتفاعها عن "تفجراتم"
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29.C المواد المتفجرةالتعامل مع   

29.C.01  على يجب عدم التدخين أو فتح األنوار أو إشعال أي شيء من أي نوع
ال ُيسمح و :لمتفجرات بها االتعامل معمنطقة التي يتم من ال)  قدًما50(م  15 مسافة

بوجود أي مصدر لالشتعال، باستثناء الوسائل الضرورية إلشعال الفتائل أو تشغيل 
  .المفجرات الكهربائية، في المنطقة التي تحتوي على الحفر المحشوة بالمتفجرات

29.C.02  يجب أال يتم فتح حاويات المواد المتفجرة إال باستخدام معدات أو أدوات ال
رًرا؛ ويجوز استخدام القواطع المعدنية لفتح صناديق األلياف الصناعية، أو ُتصدر ش

  .األآياس الورقة، أو األنابيب البالستيكية

29.C.03  االستخدام في حاالتيجب أال يتم إخراج المواد المتفجرة من الحاويات إال 
  .الفوري

29.C.04 التفجير، عن يجب أن يتم فصل المواد المتفجرة والمفجرات، أو آبسوالت 
 3بعضها البعض، وإحضارها إلى منطقة التفجير في الحاويات األصلية، النوع 

  .CFR 177.835 49 بهى النوع الذي أوص مثلالمخصص للمخازن، أو

29.C.05  يجب أال توضع آبسوالت التفجير بعيًدا جًدا عن الحفر المحشوة بالمواد
  .المتفجرة

29.C.06 ير في المخازن أو بالقرب منها، أو بالقرب يجب عدم وضع آبسوالت التفج
  .من آميات آبيرة من المواد المتفجرة

29.C.07  بعد إتمام الحشو بالمتفجرات، يجب نقل المواد شديدة التفجير والمفجرات إلى
موضع آمن أو إعادتها إلى المخازن على الفور، مع مراعاة نفس القواعد التي تم اتباعها 

  .طقة التفجيرعندما تم نقلها إلى من

29.C.08  يجب أال تتجاوز آمية المواد المتفجرة، التي ُتنقل إلى منطقة حشو بالمواد
  .المتفجرة تحت األرض، الكمية المقدرة الالزمة للتفجير

29.C.09  التي تعمليجب نقل المفجرات والمواد المتفجرة بشكل مستقل إلى الغرف 
  .بالضغط

29.D اإلشعاع الكهرومغناطيسي  

29.D.01  ُيمنع إجراء عمليات التفجير أو تخزين المفجرات الكهربائية بالقرب من
العاملة، أو أية أجهزة ُتصدر ترددات السلكية، ) RF(أجهزة إرسال الترددات الالسلكية 

 باستثناء المناطق التي يمكن المحافظة فيها على منطقة الخلوص التي يحددها المقياس
C95.4 ي األمريكي للمواصفات القياسية لصادر عن المعهد القوما)ANSI.(  

29.D.02  في حالة ضرورة إجراء عمليات التفجير على مسافة ال تقل عما أوضحته
  . يجب استخدام نظام غير آهربائي معتمد لبدء التفجير،ANSI C95.4جداول 
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29.D.03  قدم عن 100يجب فصل أجهزة اإلرسال الالسلكية، التي تبعد أقل من 
وقفلها بشكل  فجير الكهربائية الموجودة في حاويات غير الحاويات األصلية،آبسوالت الت

فعال، باستثناء مناطق التفجير التي ُيستخدم فيها نظام غير آهربائي لبدء التفجير، آما هو 
  .A.10.29 الفقرةموضح في 

29.E  التلف واالهتزازالتحكم في   

29.E.01 أو حاجبةي تتم في سدود يجب التخطيط بعناية لعمليات التفجير الت ،
 أو المرافق ،، أو البنايات، أو اإلنشاءاتالماءتحت الموجودة الدعامات، أو المنشآت 

  .األخرى، أو بالقرب منها، مع االنتباه الكامل لكافة القوى والظروف ذات الصلة

29.E.02 ب قبل البدء في عمليات التفجير التي يتم التحكم في االهتزاز الناتج عنها، يج
  .وضع خطة مكتوبة لمراقبة العمليات

29.E.03  عندما يكون األمر مناسًبا، يجب إخطار المالك والمقيمين والجمهور بطبيعة
  .عمليات التفجير المفترض إجراؤها والضوابط التي سيتم فرضها

29.E.04 يجب تحديد نسب الطاقة نتيجة لالهتزاز حدوث أضرار عند إمكانية ،
-29 طبًقا لمتطلبات الوالية أو المتطلبات الموجودة بالجدول وسرعات الجسم القصوى

ندما يشير أي سجل إلى تجاوز حدود نسبة عو .والتي تعتبر أآثر إلزاما من غيرها، 1
 الطاقة أو سرعة الجسم القصوى، يجب تعليق تنفيذ التفجير وإخطار السلطة المختصة

أال ُتستأنف عملية التفجير إلى على الفور؛ ويجب )  والمقاول)GDA(السلطة الحكومية(
  .أن يتم تحديد السبب المحتمل واتخاذ اإلجراءات التصحيحية

29.E.05 لوائح الوالية، يجب تحديد المسافات الواردة بقوانين و وطبًقا للمتطلبات
يجب أال تتعدى المسافات القياسية و :القياسية قبل آل عملية وتضمينها في السجالت

  .الواليةالحدود التي أقرتها 

29.E.06 يجب أال يتجاوز ضغط التفجير الهوائي المبذول على اإلنشاءات الناتجة عن 
  ).بوصة مربعة/  رطل0.013( ديسبل 133التفجير 
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29.E.07  يجب أن يتم مراقبة االهتزازات وتسجيلها وتفسيرها بمعرفة األفراد
  .تفسيرات إلى السلطة المختصةجب تقديم السجالت والي :المؤهلين

29.F الحفر والحشو بالمتفجرات  

29.F.01  يجب أن تكون آافة الحفر واسعة بما يكفي للسماح بوضع خراطيش
  .المتفجرات

29.F.02  على  التفتيشيجب عدم الحفر في منطقة تم تفجيرها بالفعل إلى أن يتم
المنطقة آلها للتأآد من على  يشالتفتالمتبقية من الشحنات التي لم تنفجر، و" األجزاء"

  .هاتفجيرلم يتم  أية شحنات وجودعدم 

a . يجب عدم إدخال مثقاب أو معول أو قضيب في األجزاء المتبقية على اإلطالق
  . في الكشف عن المتفجراتالتفتيشحتى لو فشل 

b . لتفجير واالضطرار إلى الحفر في منطقة قد توجد بها ل إخفاقعند حدوث حاالت
 أخفق األماآن التي ُيحتمل احتوائها على حفرةُ حفرم يتم تفجيرها، يجب عدم حفر ل
  .تفجيرها

c . التفجير تحت إشراف إخفاق إلبطال حاالت الحفريجب إجراء جميع عمليات 
ومعتاد في التعامل مع مثل هذه المواد المتفجرة  عملية خبرة ه مختص لديشخص

 تفجيرها وحشوها وبدء أخفقالتيُ  الحفر حفرعلى الظروف التي يتم في ظلها 
  .تفجيرها

29.F.03جب ي : والحشو بالمتفجرات في نفس المنطقةالحفرجب أال يتم تنفيذ عمليات  ي
 بمسافة تبلغ عمق الحفرة المحشوة الحفر التي تم حشوهافصل ثقب الحفر عن 

  .بأية حال)  قدًما50(م  15بالمتفجرات على األقل، وال تقل عن 

29.F.04 سمح ألي فرد بزيادة عمق الحفر التي تحتوي على المتفجرات أو ال ُي
  .عناصر التفجير

29.F.05  حفرة محشوة ب بطريقة قد تتسبب في إلحاق الضرر الحفر حفريجب عدم
  . أو تقاطعها معهابالمتفجرات

29.F.06  16انظر القسم.M طالع على متطلبات ثقب األرضلإل.  

29.F.07 وة بالمواد المتفجرة من أية تجهيزات، أو عمليات، يجب إخالء المنطقة المحش
أو أفراد غير ضروريين إلنجاز عملية الحشو؛ وال يجب السماح بمرور أية مرآبة فوق 

الحفر المحشوة بالمتفجرات؛ ويجب حماية موقع التفجير أو تزويده بمتاريس ووضع 
  .عالمات الخطر عليه لتقييد الدخول غير المصرح به

29.F.08 دم حشو أية حفر بالمتفجرات إال تلك الحفر المفترض تفجيرها في يجب ع
الجولة التالية؛ وبعد الحشو، يجب إعادة المواد المتفجرة المتبقية والمفجرات على الفور 
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إلى المخزن المعتمد؛ ويجب عدم ترك أية مواد متفجرة أو حفر محشوة بها دون حراسة 
  .في موقع التفجير في أي وقتاألفراد 

29.F.09  ُيمنع حشو حفر الينابيع المائية أو النافورات الحارة بالمتفجرات إلى أن يتم
  .التأآد من برودتها بما يكفي للسماح بالحشو

29.F.10  يجب عدم حشو أية متفجرات أو استخدامها تحت األرض في وجود الغازات
، آتابًة، بدقة أو األتربة القابلة لالشتعال، ما لم يتم إثبات سالمة ظروف االستخدام

وقبولها، وذلك بمعرفة أحد األفراد المختصين المتميزين بالمعرفة الدقيقة بالعوامل التي 
 التصريح حيثما امنح هذتختص بيجب تقييمها أو بموجب تصريح آتابي من السلطة التي 

  .ُوجدت سلطة تمارس هذا الحق

29.F.11 الزم إلجراء جولة واحدة ال ُيسمح باستخدام الخراطيش إال في حدود العدد ال
  .من عمليات التفجير

29.F.12  يجب عدم غمس أية مفجرات في المواد المتفجرة، التي ال تحتوي على
تجويف لوضع الكبسولة، دون عمل حفرة في الخرطوشة أوًال باستخدام أداة ثقب بحجم 

  .مناسب ال ُتصدر شرًرا، أو أداة تغضين الكبسوالت ذات مقبض مسنن

29.F.13جب أال يتم وضع الخراطيش إال باستخدام ضغط ثابت منتظم فقط ي.  

29.F.14  يجب أن يتم الحشو باستخدام أعواد خشبية بدون أجزاء معدنية مكشوفة
؛ وقد يجوز )يجوز استخدام موصالت المواد التي ال ُتصدر شرًرا مع القوائم المفصلية(

  .أيًضا استخدام قضيب حشو بالستيكي

29.F.15  يتم تفجير آبار الحفر عندما تكون مجاورة أو قريبة من حفرة يجب أال
محشوة بالمتفجرات؛ ويجب عدم استخدام بطاريات اإلضاءة الكهربية على اإلطالق 

  . التفجير عند تفجير آبار الحفرآالتبصفتها مصدر للطاقة لتحل محل إحدى 

29.F.16 استخدام سلك التفجير.  

a .المقدمين للمتفجراتاالهتمام والحرصير بنفس  سلك التفجتناول واستخدامجب ي  
جب العناية بسلك التفجير لتجنب تلفه أو تمزقه أثناء الحشو والتوصيل ي :األخرى
  .وبعدهما

b . عند استخدام خط نازل من سلك التفجير، وبعد وضع آبسولة التفجير في
 . الشحنةالحفرة، يجب فصل سلك التفجير عن بكرة اإلمداد بالطاقة قبل حشو بقية

C.أن تكون وصالت سلك التفجير إيجابية طبًقا للطرق الُموصى بها؛ ويجب  يجب 
إنشاء وصالت العقدة أو وصالت سلك بسلك فقط باستخدام سلك التفجير الذي 

    .يحتوي على متفجرات جافة بداخله
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d . ،يجب أن تكون آافة الخطوط الرئيسية والفرعية لسلك التفجير خالية من العقد
 االلتواءات الحادة، أو الزوايا التي تعيد السلك مرة أخرى باتجاه خط التفجير أو

  .الوشيك

e . عند توصيل أحد المفجرات بسلك التفجير، يجب تثبيت المفجرات بأشرطة أو
توصيلها بطريقة آمنة في موازاة جانب سلك التفجير أو بطرفه، بحيث يشير طرف 

 إلى االتجاه المفترض أن يتواصل فيه المفجر الذي يحتوي على شحنة التفجير
  .التفجير

f . يجب عدم جلب المفجرات المخصصة لتفجير الخط الرئيسي إلى منطقة الحشو
بالمتفجرات، وال يجب توصيلها بسلك التفجير حتى يكون آل شيء آخر جاهًزا 

  .للتفجير

29.F.17 ات، يجب على ُمنفِّذ التفجير االحتفاظ بسجل دقيق وحديث عن المتفجر
  .وعناصر التفجير، واإلمدادات المستخدمة في عملية التفجير

29.F.18  يجب سد الحفر المحشوة بالمتفجرات حتى األطواق المحيطة بأعلى هذه
  .الحفر بمادة غير قابلة لالشتعال

29.F.19  آافة الحفر المحشوة بالمتفجرات أو الشحنات ووضعها على  التفتيشيجب
 جميع وصالت سلك التفجير قبل إجراء عملية لتفتيش علىافي مكان محدد، آما يجب 

  .التفجير

29.F.20  ،يجب تغطية آافة الشحنات بحصائر تفجير أو إعادة تغطيتها قبل التفجير
وذلك في المناطق التي قد يؤدي تنفيذ عمليات التفجير فيها إلى إحداث أضرار بسبب 

 الحصائر، يجب االهتمام بحماية تم استخدامي وعندماالصخور أو الشظايا المتطايرة؛ 
  .دوائر التفجير الكهربية

29.G شبكة األسالك  

29.G.01  في أي تفجير باستخدام المفجرات الكهربائية، يجب أن تكون آافة آبسوالت
  .التفجير من نفس الشرآة المصنعة

29.G.02 األسالك.  

a . حمل التيارلة ة آافيقدريجب أن تكون أسالك التوزيع أسالًآا صلبة مفردة ذات.  

b . يجب أن تكون مواد العزل الكهربي التي ُتغلف آافة أسالك التفجير مالئمًة
  .وبحالة جيدة

29.G.03  يجب أال يتجاوز عدد آبسوالت التفجير الكهربائية سعة آلة التفجير أو
  .مصدر الطاقة

29.G.04 يجب عدم تأريض دائرة الطاقة المستخدمة في المفجرات الكهربائية.  
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29.G.05على أحد مصادر الطاقة المتصلة التوصيلند احتمال سقوط أحد أسالك  ع 
 التأآد من أن الطول الكامل لألسالك قصير لدرجة بالتيار نتيجًة لقوة االنفجار، يجب
 :، أو أن األسالك قد تم توصيلها بشكل آمن باألرضتمنعه من الوصول لمصدر الطاقة

ي من هذين المتطلبين، يجب استخدام نظام غير في حالة عدم التمكن من الوفاء بأو
  .آهربائي

29.G.06  يجب عدم إزالة التفريعة التي صممتها الشرآة المصنعة من أسالك التوصيل
بالكبسولة إلى أن يتم توصيل الكبسولة بسلك التفجير أو بكبسولة أخرى، وذلك لإلعداد 

  .ا يجب اختبار الكبسولةلتجميع آبسولتين أو أآثر في شكل دائرة تواٍل، أو عندم

29.G.07  يجب عدم توصيل سلك التفجير بالدائرة حتى يتم تأريضه لتشتيت أية شحنة
  .ساآنة

29.G.08  يجب اختبار الدائرة، بما في ذلك آافة الكبسوالت، باستخدام أداة تفجير
ر، أو تر خاص بُمنفَّذ التفجييتر تفجير، أو أوميتر تفجير، أو أوميجلفانومجهاز (معتمدة 

  .قبل توصيلها بسلك التفجير) مقياس آهربائي متعدد خاص بُمنفَّذ التفجير

29.G.09  بآلة التفجير أو بمصدر آخر للطاقة حتى التفجيريجب عدم توصيل سلك 
 باستخدام أداة تفجير معتمدة قبل التفجير الشحنة؛ ويجب فحص سلك تفجيريحين وقت 

  G0.08.29انظر  > .اقةتوصيله بآلة التفجير أو بمصدر آخر للط

29.G.10  سلسلة مفردة من الكبسوالت، أو عندما يحين وقت تفجيرعندما يحين وقت 
 عدد من سالسل الكبسوالت في شكل دائرة تواٍل وتواٍز، يجب فحص مقاومة تفجير

  G0.08.29انظر  > .الدائرة باستخدام أداة تفجير معتمدة

29.G.11 آل دائرة توال، على سبيل " موازنة"، يجب بالنسبة لدائرة التوالي والتوازي
  .المثال، أن تكون لكل منها نفس المقاومة

29.G.12 يجب اختبار آل دائرة توال بشكل مستقل من أجل:  

a . ؛ ويالتوالالتأآد من اآتمال دائرة  

b .نفس المقاومة، وأن هذه المقاومة تعادل تقريًبا لهالتأآد من أن آل دائرة توال ا 
إذا و .لمقدرة لدائرة التوالي هذه، تماًما آما توضح قراءة عداد آلة القياسالمقاومة ا

ما أظهرت القراءة األولى عدم اآتمال إحدى دوائر التوالي، يجب تحديد موضع 
الكبسولة أو الوصلة التي حدث بها الخلل وإصالحها؛ وإذا أظهرت القراءة الثانية 

   .خلل وإصالحهمقاومًة غير صحيحة، يجب العثور على سبب ال

29.H التفجير  

29.H.01  قبل البدء في تنفيذ إحدى عمليات التفجير، يجب التنبيه على آافة األفراد
التفجير وإصدار األوامر لهم باالبتعاد لمسافة آمنة عن هذه بخطر الالمتواجدين في منطقة 

لمسافة آافية، المنطقة؛ ويجب عدم البدء في التفجيرات حتى يتم التأآد من ابتعاد آل فرد 
  .وعدم تواجد أي منهم في أحد المواضع المهددة بالخطر
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29.H.02  قبل البدء في تنفيذ إحدى عمليات التفجير، يجب تواجد أحد أفراد حاملي
  .رايات التحذير المختصين في آافة نقاط الدخول إلى مناطق الخطر

29.H.03 ارب وسفن الحفر قبل البدء في تنفيذ إحدى عمليات التفجير، يجب نقل قو
  .رى لمسافة آمنة من منطقة الخطرخاأل

a . قارب الحفر أو السفينة من منطقة الخطر، يجب إطالق سلسلة تحركقبل وأثناء 
، شبيهة بإشارات التنبيه صافرةمن اإلشارات الصوتية القصيرة، باستخدام بوق أو 

  .المعتادة عند اإلبحار

b .بعد أقل على مسافة تثناء سير أية سفينة  عملية تفجير أةيجب عدم البدء في أي
عن منطقة التفجير تحت الماء؛ ويجب إخطار رآاب )  قدم1500(م  450من 

 1500(م  450السفن، أو األفراد المتواجدين على سطح قارب يرسو في نطاق 
  .من منطقة التفجير، قبل بدء تفجير) قدم

c . قدًما250(م 75قل من أيجب عدم البدء في أية عملية تفجير في نطاق يبعد  (
مخزن للمتفجرات؛ وعلى األفراد العاملين في توي على عن قارب أو سفينة تح

إخالء )  قدم500(م  150 على مسافةعمليات الحفر على قارب حفر آخر يتواجد 
  .نطاقات الحفر بحًثا عن ساتر في حالة حشو أية حفر بالمتفجرات

d. ثناء أداء أنشطة سباحة أو غطس بالقرب جب عدم البدء في أية عملية تفجير أي
  .من منطقة التفجير

e.  في أي وقت يتم فيه نقل أحد قوارب الحفر من موقع الحفر، يجب تفجير آافة
  .الحفر الموجودة تحت الماء والمحشوة بالمتفجرات

29.H.04 إشارات السالمة.  

a .يجب استخدام إشارات السالمة التالية في عمليات التفجير:  

هي سلسلة من اإلشارات المسموعة بوضوح لمدة دقيقة واحدة  -التحذيرشارة إ (1)
  يتم إطالقها قبل إشارة التفجير بخمس دقائق؛

هي سلسلة من اإلشارات المسموعة بوضوح يتم إطالقها قبل بدء  -شارة التفجيرإ (2)
  التفجير بدقيقة واحدة؛ و

ة بوضوح يتم إطالقها بعد هي إشارة مستمرة مسموع -"المنطقة آمنة"شارة إ (3)
  .منطقة التفجيرعلى تفتيش ال

b . يجب إطالق إشارات السالمة باستخدام صافرة تعمل بضغط الهواء، أو بوق، أو
، ويجب أن تكون مسموعة بوضوح في أبعد نقطة في منطقة التفجير؛ مماثلةوسيلة 

  .ويجب عدم استخدام صافرة أحد قوارب الحفر بصفتها إشارة تفجير
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c . يجب عرض رموز إشارات السالمة وعالمات التنبيه والرايات عند آافة نقاط
  .الدخول إلى منطقة التفجير

d . اإلشارات وتوجيه التعليمات لهم طبًقا لهاالعمال والموظفونيجب أن يألف .  

29.H.05جب عمل ي :بدء التفجيرالتوصيل  أسالك بوصالتجب على الفرد القائم  ي
، ويجب أن يظل تفجيرمن بئر الحفر ورجوًعا إلى مصدر تيار جميع الوصالت بدًءا 

سلك التفجير قصيًرا وأال يتم توصيله بآلة التفجير أو بمصدر آخر للتيار إلى أن يحين 
  . الشحنةتفجيروقت 

29.H.06  على الفور التوصيل التفجيرات الكهربائية، يجب فصل أسالك ىحدإبعد بدء 
  .وتحويلها عن مصدر الطاقة

29.H.07 دوائر الخاصة بكبسوالت التفجير الكهربائية، يجب ال إحدى تفجير عند
االنتباه إلى التأآد من إتاحة قدٍر آاٍف من تيار التوصيل طبًقا لتوصيات الشرآة 

  .المصنعة

29.I إجراءات ما بعد التفجير  

29.I.01 عن آلة التفجير أو مصدرتفجيربعد بدء التفجير مباشرة، يجب فصل أسالك ال  
  . في وضع الفتحالقدرة؛ آما يجب أن يتم قفل مفاتيح القدرة

29.I.02 أن آافة الشحنات قد للتأآد من بمعرفة ُمنفِّذ التفجير تفتيش  عمليةيجب إجراء 
  .تم تفجيرها؛ ويجب أن يتم تتبع آافة األسالك والبحث عن الخراطيش التي لم تنفجر

29.I.03 عودة إلى منطقة التفجير حتى يتم إطالق يجب عدم السماح لألفراد اآلخرين بال
  ".المنطقة آمنة"إشارة 

29.I.04 يجب إزالة األجزاء غير الثابتة من الصخور واألنقاض األخرى من على 
  .جوانب فتحة الحفر، آما يجب تأمين المنطقة قبل مواصلة العمل

29.I.05  التفجيرإخفاقحاالت .  

 a.جيه ُمنفِّذ التفجير؛ ويجب على ُمنفِّذ  التفجير تحت توإخفاق حاالت تنفيذجب ي
قد تتطلب ( التفجير إخفاق مخاطر حاالت لتناولالتفجير تحديد أآثر الطرق أمًنا 

 أو الشرآة المصنعة للمادة الموردةشرآة ال التفجير استشارة إخفاقبعض حاالت 
  ).المتفجرة

b . إجراءات وقاية  التفجير، يجب على ُمنفِّذ التفجير توفير إخفاقفي حالة حدوث
ألداء منهم  من منطقة الخطر، باستثناء الالزمين العمال والموظفينالستبعاد آافة 

  .العمل

c . يجب عدم أداء أية أعمال أخرى، فيما عدا األعمال الالزمة للتخلص من مخاطر
 في منطقة العمل سوى العمال والموظفين التفجير، آما يجب أال يبقى أي من إخفاق

  .زمين ألداء العملالعاملين الال
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d. أخفق ُيسمح بإجراء عمليات حفر أو ثقب أو نقر إلى أن يتم تفجير الحفر التيُ ال 
  .تفجيرها، أو أن يوافق ُمنفِّذ التفجير على مواصلة العمل

29.J التفجير تحت سطح الماء  

29.J.01  أية تفجيريجب على ُمنفِّذ التفجير إجراء آافة عمليات التفجير، وال يجب 
  .اوافقتهمأو موافقته شحنة بدون 

29.J.02  يجب عدم استخدام أنابيب الحشو بالمتفجرات واألغطية المصنوعة من معادن
مختلفة، نظًرا الحتمال صدور تيارات آهربية مؤقتة نتيجة للتفاعل الجلفاني بين المعادن 

  .والماء

29.J.03  للماء في آافة يجب استخدام آبسوالت التفجير وأسالك التفجير المقاومة
عمليات التفجير البحرية؛ ويجب إتمام الحشو بالمتفجرات من خالل استخدام أنبوب حشو 

  .معدني مصنوع من معدن ال ُيصدر شرًرا عند الضرورة

29.J.04 يجب عرض رايات التفجير.  

29.J.05  المواد المتفجرة الموجودة على سطح السفن وتناوليجب أن يتم تخزين 
عمليات التفجير تحت سطح الماء طبًقا للشروط الواردة في الجزء والمستخدمة في 

29.A 29و.C.  

29.J.06  عند حشو أآثر من حفرة واحدة بالمتفجرات لتفجيرها تحت سطح الماء، يجب
  .تثبيت سلك تفجير فوالذي ووضعه على أسطح صف الحفر المحشوة بالمتفجرات

a . شوة بالمتفجرات بالسلك تفجير النازل من آل حفرة محاليجب توصيل خط
  .الفوالذي، وتوصيل الطرف الحر بخط التفجير الرئيسي

b . إخفاق الخط الرئيسي، يجب فحص سلك التفجير الفوالذي لتجنب تفجيربعد 
  .I.29 التفجير طبًقا لمتطلبات الجزء إخفاقالتفجير؛ ويجب معالجة حاالت 

29.J.07  لمحشوة بالمتفجرات، يجب أن جوار إحدى الحفر ابعند الحفر بالقرب من أو
يقتصر الحفر على الحفر الرأسية فقط، آما يجب فصل الحفر عن الحفر المحشوة 
  .بالمتفجرات من خالل عمق الماء باإلضافة إلى عمق الحفرة المحشوة بالمتفجرات

a . يتم قياسه رأسًيا باستخدام مقياس ميل-اري حفرصإذا تم مد غطاء صلب أو - 
 بقوة على إحدى الصخور القاعدية، يجب أن تكون المسافة بين من صندل وتثبيته

 من عمق الحفرة، ومسافة 1/3الحفرة المحشوة بالمتفجرات والحفرة قيد الحفر 
  .بين الحفرة المحشوة بالمتفجرات والحفرة قيد الحفر آحد أدنى)  قدم8(م  2.4

b . من )  قدم4(م  1.2يجب إيقاف الحفر للتحقق من االستقامة مع مقياس الميل آل
  .عمق الحفرة
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  30 القسم

 تعاقدات عمليات الغطس
  

30.A    عـام
  

01.A30 يعتبر أي و. المرجع طبًقا لهذا الغطس تعاقدات عمليات آافة يجب تنفيذ
 ويجب تقديم. هاأو إيقاف العملياتتنفيذ  سبًبا في رفض قسم في تلبية متطلبات هذا التقصير
العامة قيادة ال إلى مكتب السالمة والصحة المهنية بآتابًياسم متطلبات هذا القتغيير طلبات 

عتمادها، إالَّ إذا تم التفويض بغير ذلك ال )HQUSACE ( األمريكيينسالح المهندسل
   .في هذا القسم

  
30A.02 تختار قيادة سالح المهندسين األمريكييجوز أن ) USACE( حسبما تراه ،

 من تلك المنصوص عليها في هذا تحفًظاثر  أآغطسمتطلبات تنفيذ وفرض مناسًبا، 
القسم، ولكن لن تكون متطلبات التشغيل أقل مما هو منصوص عليه في هذا القسم تحت 

  .أي ظرف من الظروف
  
 30.A.30 عمل إذا آان من الممكن تنفيذ لتنفيذ  آطريقة يجب عدم استخدام الغطس

 نزح الماء بأنظمة ؛سبيل المثالعلى  العمل المستهدف بطريقة أخرى أآثر أماًنا وآفاءة،
في فترات انخفاض المنسوب إن أمكن ذلك تلفزيونية يتم التحكم فيها عن بعد أو تنفيذ 

  .الغطاسينتطبيق ذلك بدًال من استخدام 
  
40.A.30 ًقا للقيود وف بالهواء من السطح آلما أمكن يجب استخدام أسلوب التزويد

 التي تتطلب وجود الغطس عمليات جميع نفيذويجب ت. الغطسالعملية الخاصة بعمليات 
، حمل الرافعة،وما إلى ذلك وبين سطح المرآب لتوجيه تحرآات الغطاسيناتصاالت بين 

   . بالهواء من السطحالتزود أسلوبباستخدام 
  

05.A.30 خاصة المباشر بالقارب دون الحصول على موافقةالغطس لن يتم استخدام  
نوع أنه ب المباشر بالقارب الغطسعرف وُي. )DDC(ة  بالمنطقالغطسمن منسق ة مسبق

متصل بالقارب أثناء تشغيل نظام الدفع سلك /  بحبلالغطاسربط يتم فيه  من الغطس
  .بالمرآب

  
60.A.30  الغطسما يثبت أن آل عضو من أعضاء فريق  المقاولون وفرييجب أن 

وآحد .  العملبمجالص ق متطلبات األداء الخاباطالخبرة ما يأو / لديه من التدريب و
 على األقل )1(لى سنة واحدة إل خبرة آل عضو من أعضاء الفريق صتيجب أن أدنى، 

 غطسوا قد الغطاسونأن يكون يجب  والمكان المخصص له؛من الخبرة التجارية في 
 عمل إلى العمق المطلوب في العقد باستخدام ة مرات على األقل في مهم)4(أربع 

 ) 1(واحدة أن الغطاسون ثبت  ويجب أن ي.ة حسب العقدحددمال الغطسأساليب ومعدات 
 الماضية )6(تمت في غضون األشهر الستة قد  المؤهلة )4(  األربعالغطسمرات من 

  . العقدإقرارقبل تاريخ 
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07.A.30  على شهادة الغطس حاصًال آل عضو من أعضاء فريق كونييجب أن 

إلسعافات األولية، واستخدام أنظمة ، وا)CPR(في اإلنعاش القلبي الرئوي سارية 
  . ضوئية من الشهاداتنسخ ذلك بتقديم إثباتوعليهم  .أآسجين الطوارئ

  
08.A.30  من طبيب معتمد تنص على أن آل  موقعًةيقدم المقاول شهادًةيجب أن 

المذآورة  للمقاييسية طبًقا ض الماا شهًر12فترة  قد خضع للفحص الطبي خالل غطاس
ة الغطاس صحًيا وحصوله  وأثبت الفحص لياق،Subpart T, 1910 CFR 29في 

 شهر مع تقديم ما يثبت ذلك إلى 12ويعاد الفحص الطبي آل بالغطس، موافقة على 
  ).DDC (المنطقةب الغطسمنسق 

90.A30  رآوب الطائرات ساعة على األقل قبل 12 لمدة الغطاسونينتظر يجب أن 
 غطس ساعة بعد عدة أيام من ال24 إلى رة الفت تمديد هذهيجب: عملية غطسبعد أي 
  .المتكرر

  
10.A.30 العمال  من ِقَبل االتفتيش عليهأو / والغطس عمليات تعاقدات يجب مراقبة

، أو المعتمدين بصفتهم غطاسين) USACE (سالح المهندسين األمريكيوالموظفين ب
ت  من خالل حصولهم على دوراطس،، أو مفتشي غطسغال ن مشرفين علىيإداري

؛ )HQUSACE (سالح المهندسين األمريكيالعامة لقيادة الإشراف ُتعقد تحت تدريبية 
لديهم ممن ُمَدَربين المفتشين  /اإلداريينأخذ في االعتبار استخدام  ُي سوف،مع ذلكو

تلك األوراق عتمد بحيث ُت، ة أخرى على أساس ما تتطلبه آل حالة على حدأوراق اعتماد
   . بالمنطقةطسالغ منسق من ِقَبل آتابًيا

  
30.A.11 مستويأو أآثر فوق) قدم 1000( م 300 على ارتفاعات تبلغ الغطس عند  
 العالية التي لالرتفاعاتضغط ال تخفيف يستخدم المقاولون جداول  يجب أنسطح البحر،
   . االرتفاع الزائدتعوض عن

   
12.A30 وقد ُتطلب . سالغطجميع عمليات بالنسبة ل التالية تقديم المستنداتطلب ُي

إلى جميع المستندات  وسيتم تقديم. الغطس على نطاق عملية ًءإضافية بنامستندات 
 )DDC (منطقةالغطس بال بواسطة منسق هاداعتمتها اراجعستتم م التعاقدات، ومسؤول

  .الغطسقبل بدء عمليات 
  

      a .13انظر ( الخاص بالمقاول الممارسات اآلمنة مرجع.A.30 (.  
      b . 14 انظر ( الغطسعمليات) خطط(خطة.A.30(.  
      c.15 انظر (العملية مخاطر ت تحليال.A.30(.  
      d . 16انظر (خطة إدارة الطوارئ.A.30(.  
      e . 06 ,07 & 08انظر (الغطسمؤهالت أفراد.A.30(.  

  

 لكل ،، وخطة إدارة الطوارئالعملية، وتحليل مخاطر الغطس خطة عمليات يتم إعداد
 )DDC (المنطقةب الغطس هذه الوثائق إلى منسق ويجب تقديم. على حدة غطسعملية 

 في جميع غطستتواجد في موقع الآما يجب أن  الغطس، قبل بدء عمليات قبولهاو
عدد  وسيتم تناول.  من ملف المشروعًءصبح آل من هذه الوثائق جزوسوف ت .األوقات

 من ًء جزتصبحإذا آان من المتوقع أن  التخصيص، في آل وثيقة على وجه من العناصر
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 خارج حدود والغطس في بيئة ملوثة، والغطس، االختراق غطس: ، وهيالغطسعملية 
 الضغط شرك مخاطر الوقوع في ُيحتمل وجود في مناطق والغطس، تخفيف الضغط

  .)التفاوتي(الفرقي 

13.A.30 سات آمنةمرجع ممار إعدادن يالمقاوليجب على . الممارسات اآلمنة مرجع 
إتاحة  جب وي. والمحافظة على هذا المرجع للمقاولالكامل الغطسيحتوى على برنامج 

 في موقع الغطسممثل الحكومة وجميع أعضاء فريق ات ل في جميع األوقالمرجعهذا 
  : على ما يلي،آحد أدنىمرجع الممارسات اآلمنة، يشتمل و. الغطس

  
a . وقوائم تفتيش السالمة؛إجراءات  
b .هم؛ومسؤولياتالغطس ات أعضاء فريق واجب  
 c .شهادات صالحية التجهيزات، واإلجراءات، وقوائم التفتيش؛  

d . التجهيزات وحدوث خلل في، الحرائقاندالع الخاصة بإجراءات الطوارئ ،
   التي تتطلب رعاية طبية؛، واألمراض أو اإلصابات السيئأحوال الطقس

 e.تفتيش؛ ال عمليات متطلبات  
f . آاملة من نسخةSubpart T, 1910Part , OSHAالتي يقترحها طريقة ال و

   بهذه النسخة؛ ذات الصلةءجزااألالمقاول لاللتزام بكل جزء من 
g .جدول البحرية األمريكية لتخفيف ضغط الهواء القياسي؛  
h .عينة من أوراق سجل الغطس التي سُتستخدم بموجب هذا العقد؛  
i . طريقة التخطيط العام  (يكافئهالمتكرر أو ما  االغطسمن أوراق عمل عينة

  ؛ستخدم بموجب هذا العقدُتس التي) للغطس
j . تعيين مجموعة و عدم تخفيف الضغطحدود الخاص ب ة األمريكيالبحريةجدول 

  ؛لضغطحدود عدم تخفيف االمتكرر في الهواء في الغطس 
k .ن عمليات  البحرية األمريكية الزمني الخاص بفائض النيتروجين مجداول

  الغطس المتكرر؛
l .بموجب هذا الذين سيتم استخدامهم  للغطاسين الطبية المطلوبة موجز للمؤهالت

متطلبات االعتماد المنصوص عليها  غطاس آل وآحد أدنى، يجب أن يستوفي. العقد
  ؛Subpart T, 1910 CFR Part 29في 
m. موجز لإلجراءات اإلدارية، وإجراءات حفظ السجالت.  

   
14.A.30 على ما يلي، آحد أدنى،تشتمل الخطةو. الغطس خطة عمليات :  

a . ؛)الغطس، إذا آان ذلك قابًال للتطبيق متعهدو(اسم المقاول  
b .؛رقم العقد  
c . الغطس؛تاريخ تقديم خطة  
d . غطس؛ الذي أعد خطة الإداري الغطساسم  
e .غطس؛ال إداري ، بما في ذلكهموواجباتالغطس  أعضاء فريق أسماء  
f . ؛ستخدم التي سُتالغطس بتجهيزاتقائمة  

g . ؛ التي ستستخدمالغطس منصةنوع  
h .؛وصف مفصل للمهمة  
i .ها؛، وموقعهاووقت، تاريخ العملية  
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j .سكوبا ( المستخدم الغطس أسلوب)SCUBA(( ،بالتزويد بالهواء من  والغطس
حسب الهواء االحتياطية إمدادات  بما في ذلك وصف ،)سنورآلينجالسطح، و
  ؛الطلب

k . بما في ذلك األدوات المستخدمة والمواد الغطاسونيؤديه سطبيعة العمل الذي ،
  ترآيبها؛ها أو معالجتالتي سيتم 

l .الرؤية، ودرجة يشمل تحت الماء، بما والظروف الموجودة  السطح ظروف
ا  وسُتأخذ الحماية الحرارية في االعتبار حسب م.وما إلى ذلكالحرارة، والتيارات، 

  ؛هو مالئم
m . عملية غطس آل الحد األدنى للفترة الزمنية المخططة للبقاء تحت سطح الماء في

بالنسبة لعمليات  الغطسجداول ارتفاعات ب تعديالت احسوسيتم . واحدة لكل غطاس
سطح مستوي  قدم أو أآثر فوق 1000إلى ارتفاعات تصل الغطس التي تحدث على 

  ؛Bانظر الملحق . البحر
n . الغطس علي سطح  فريق دعم/ في مساعدةآل شخص يشترك بشكل مباشر اسم

  وغيرهما؛، ومشغل الهويس، الرافعة، ونعني بذلك مشغل المرآب
o . ومكتب المشروع التابع للمقاول، الغطسوسائل االتصال المباشر بين موقع 

مدير المشروع التابع لسالح المهندسين /  التعاقدات، ومسؤول الهويسومسؤول
  .)USACE (مريكياأل

   

 تغييرات في حالة إجراء أية" :ة التاليالعبارة على الغطستشتمل خطة يجب أن  :مالحظة
األفراد، أو  أو  ألي سبب من األسباب فيما يخص المهمة، أو العمق،الغطسعلى خطة 
 قبل قبوله التغيير وةراجعمل )DDC (المنطقةالغطس ب، يتم االتصال بمنسق التجهيزات

  ."فعلي لتنفيذ العمليةالبدء ال

15.A.30  فريق جهود  أفضل العمليةيمثل تحليل مخاطر . العمليةتحليل مخاطر
أو في ات، تجهيز في الأعطالحدوث التي تنتج عند توقع اآلثار العكسية الغطس ل
 آيفية ، باإلضافة إلىغير متوقعة /خطرةالمواقف ال، أو  السيئة الجوية أو البيئيةلاألحوا

 وسيمثل آل تحليل لمخاطر العملية عملية محددة،.  هذه اآلثار أو تجنبهاتخفيف حدة
وآذلك . الغطس مخاطر الطيران بعد مشتمًال علىويتناول آل مرحلة من مراحل العمل 

وإجراءات التعامل التحذير من االستخدام، /  إغالق التشغيليشتمل التحليل على إجراءات
 عملياتبعض هناك  أن تكون يمكنو .مالئًما ذلك إذا آان) التفاوتي(الفرقي  الضغطمع 

تغطية وسيتم .  منفصلًةتحليالتث تتطلب عدة ي بح، من التعقيد آافية على درجةالغطس
الحصول  استلزم األمرذا وإ. الغطس بالتفصيل في اجتماع ما قبل العمليةتحليل مخاطر 

هاء هذه اإلجراءات إنفي  أن يسير إداري الغطس، فعلى الترخيص اآلمنإجراءات على 
وسيتم إرفاق . بقدر اإلمكان الغطسلضمان الحصول عليها وتوفرها قبل بدء عملية 

 مع تحليل مخاطر صدر للتعامل مع مخاطر محددةت  تصاريح/تراخيص ةنسخة من أي
   .العملية

  
16.A.30غطس خطة إدارة طوارئ لكل عملية سيتم إعداد. رئ خطة إدارة الطوا ،
 قبل بدء عمليات )DDC (المنطقةب الغطس منسق قبولها بمعرفةتم مراجعتها ووت

  : على ما يلي، آحد أدنى،الخطةمحتوى شتمل يو. الغطس
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a . ضغط صالحة للتشغيل إذا لم تكن هناك تخفيف أقرب غرفة هاتفموقع ورقم 
  الغطس؛ضغط في موقع تخفيف غرفة 

b .؛)مستشفيات ( أقرب مستشفىهاتف) أرقام (موقع ورقم  
c . حيثما  األمريكيلخفر السواحل أقرب مرآز تنسيق إنقاذ تابع هاتفموقع ورقم ،

  آان ذلك مالئًما؛
d.  خدمات هواتفوصف خطة نقل ضحايا حاالت الطوارئ بما في ذلك ذآر أرقام 

  الممكنة؛نقل الطوارئ 
  e . خدمات الطوارئ في الخاصة بتنشيطتصال وسائل اال هواتفإجراءات وأرقام 

   أخري؛وسائلأية أو لتي يتم تنفيذ العمل بها، االمنشأة 
  f . حبل  في ذلك تعثر، بما المتعثر أو شركقع في ا الوالغطاسإجراء التعامل مع

  ؛)الحطام/ الشفط والتشبيك(االرتباط 
g .؛ حيويةتجهيزات دعم فقدانعند المتبعة  اتالتصرف  

    h .؛ عند فقدان إمداد الغازات المتبعةالتصرف  
    i .؛ االتصالانقطاعرف عند التص  
    j . ؛ مفقودغطاسخطة البحث عن  
    k . ؛ مصابغطاسخطة التعامل مع  
    l .؛ عند اآتشاف حريقات المتبعةالتصرف  
    m . ؛ السريع إلى السطحاالندفاع/  عند الصعودتوازن للالغطاسفقدان  
    n . ؛ و للوعيالغطاسفقدان  
    o .في الغطاس السطح أثناء وجود على الموجود طاقم المرض أحد أعضاء  /إصابة

  .الماء
  
71.A.30 الغطس في موقع الغطس، اجتماع ما قبل عملية غطس، يجب عقد  قبل آل
أية لتنفيذ آافية  وممثل عن المقاول لديه سلطة فريق الغطس جميع أفراد ورحضب

  التابع لسالح المهندسين األمريكيالغطسمتطلبات يتقدم بها مفتش أو منسق 
)USACE(.  
  
81.A.30 قبل آل عملية غطس، سيتم إلقاء موجز مفصل على جميع أعضاء فريق 

  ):آحد أدنى (يتضمن العناصر التالية الغطس
  

a .متعلقة  فوتوغرافيةأو صور /وصف للمهمة والموقع يشتمل على رسومات و 
  ؛المواد التي سيتم ترآيبها آجزء من المهمةو والتجهيزاتبالمهمة 

b .؛ المستخدمةوالمرآب الغطس هيزات تج/وصف ألجهزة  
c . الحد األدنى ألوقات المكوث تحت سطح الماءأقصى عمق للعمل مع تحديد 

  ته؛ودرجات حرار
d . طس  أمكن، يشارك في الغوإن(أسماء وواجبات األفراد العاملين في الفريق

  ؛) مشابهًة نفس المهمة أو مهمًةىشخص واحد على األقل أد
e .العملية؛ ور مناقشة تحليل مخاط  
f .إجراءات الطوارئ.  

19.A.30 يتم استخالص معلومات يوم، آل  أو في نهاية غطس، بعد إتمام آل عملية
 يتم وعند استخالص المعلومات،. من فريق الغطس بمعرفة إداري الغطس التابع للمقاول
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، )عة في الموقإذا لم تكن موجوًد(ضغط العادة إل عن موقع أقرب غرفة الغطاسينإرشاد 
بالعمليات التي يقومون بها بعد الغطس، بما في ذلك ود الخاصة حدالب تنبيههمآما يتم 

   . المتكرر والطيرانعمليات الغطس
20.A.30  مسؤول ب يتم االتصال ألي سبب من األسباب، الغطسإذا تغيرت مهمة

مراجعة  )DDC(المنطقة ب الغطسمنسق يتولى س، والغطسمفتش  بمعرفة التعاقدات
يمكن تنفيذ هذه المراجعة إلكترونًيا و .ها قبل مواصلة العمليةقبول المعدلة والغطس خطة

  .الغطسآمال عملية إ بعد آتابًياوالتأآيد عليها 
  

21.A.30 التعاقدات ومسؤول الهويسمسؤول بعلم الغطس  عملياتجميع ب يتم القيام /
. التنسيق الوثيق معهم وبا)USACE (التابع لسالح المهندسين األمريكي مدير المشروع
 مسؤول الموقع المحدد دون موافقة مغادرة أو ءالماالغطاسون إلى  نزول ويجب عدم

 مدير المشروع التابع لسالح المهندسين األمريكي/ التعاقدات ومسؤول الهويس
)USACE.(  
  

22.A.30 تسجيل معلومات السجل  يجب غطاس وآل عملية غطس، ل لكبالنسبة
  :، وحفظها في موقع الغطسالتالية، آحد أدنى

a .؛االسم بالكامل  
b .لغطس؛ موقع ا وتاريخ  
c .والحد األدنى لوقت المكوث تحت سطح الماء؛عمق للقصى الحد األ  
d . آل عملية غطس وأخرى؛فترات البقاء على السطح بين  
e . ؛ المستخدمةالتجهيزاتوسيلة التنفس ونوع  
f .ن الفترات التي تفصل بين مرات تصنيف المجموعة في بداية ونهاية آل م

  الغطس؛
g .؛درجة حرارة الماء والهواء المحيط  
h . ؛ لتخفيف الضغطأية وقفات) فترات(ة فترو) أعماق(عمق  
i . عملية غطستاريخ ووقت آخر.  

  
23.A.30  بسبب تخفيف (في آل عملية غطس يظهر فيها شك في وجود داء الغطاس

أعراضه واضحة يجب تسجيل المعلومات التالية أو الضغط الرئوي أو ظهور /و) الضغط
  :واالحتفاظ بها

  
a .؛)الظهورعمق ووقت ال متضمًنا( ف العالمات واألعراضاصأو  
b .ونتائجه؛وصف العالج   
c . الحالةتعامل مع الطبيب الذي هاتفاسم وعنوان ورقم .  
  

24. A.30  ما قبل  فحوص إجراءمن آحد أدنى،  ،يتأآد المقاولقبل الغطس، يجب أن
  : التاليةالغطس

  
a .العمل داءالهواء ألإمدادات  من آبيرسطوانات هواء التنفس على قدر أ احتواء 

 بسعة امتالئهافي الموقع واالحتياطية سطوانات الهواء أ وجود أيالمطلوب، 
ُتأخذ قراءة عداد الضغط للتأآد من  ويجب أن ). رطل للبوصة المربعة3,000(

  ؛من هواء التنفس  رطل للبوصة المربعة تقريًبا3,000 سطوانات علىاحتواء األ
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b. ول نزللتأآد من أنها تعمل بشكل صحيح قبل تجهيزات الغطس  آافة مراجعة
  الغطاس في الماء؛

c .والتأآد من عملها هنا بالموقع،  السالمة الضرورية والمحددة معدات جميع وجود
  المالئم؛بالشكل 

d . المفاتيح(وجود المفتاح والتحذير من االستخدام / إغالق التشغيلاتباع إجراءات (
  إداري الغطس؛ في حوزة

e .،والتأآد من أن االتصال الالسلكي الرافعة مراجعة إشارات عند قابلية التطبيق ،
  ؛ يعمل بالشكل الصحيحالرافعةمع ُمشغل 

f . ،وضبط قطبية  اللحام بوضوح، وأإجراءات القطع مراجعة عند قابلية التطبيق
  آهربائي؛ صعق ضمان عدم حدوث احتياطاتللحام المناسبة، واتخاذ ا

g . ،ات احتياطمراجعة إجراءات التفجير بوضوح، واتخاذ عند قابلية التطبيق
  ؛ وغير مجدولة /ضمان عدم حدوث تفجيرات غير مخططة

h . الذي يشتمل، على سبيل المثال ال الحصر، على خطة الغطستقديم إيجاز ما قبل 
، ت الغطس، وسجال التجهيزات، وقائمةالعمليةلحوادث، وتحليل مخاطر إدارة ا

  .الغطس، وإجراءات الغطس شروطو
  
  

25.A.30 بالمنطقةالغطس إلى منسق الغطسنسخ من سجالت تقديم  يجب ) DDC( 
  .الغطسعملية إآمال بعد 

  
30.B  عمليات غطس سكوبا)SCUBA(  

  
30.B.01  يجب عدم القيام بعمليات غطس سكوبا)SCUBA (في الحاالت التالية:  

  
a.  ؛) قدم100( م 30في أعماق تزيد عن  
b. إال إذا توفرت غرفة مزدوجة القفل ، للضغطتخفيف عدم خارج حدود الغطس 

قادرة على إعادة ضغط  (الغطسعادة ضغط في موقع  إلآنامومتعددة األ
 تجهيزهاو )من مياه البحر) ا قدًم165(  م50 من السطح لعمق يعادل الغطاس

ب للغرفة، وأن رَّدل ُمشغِّ أو ُمغطسلالستخدام الفوري ، وحضور طبيب 
  ؛الغرفةمساعد  الستيعاب المريض وآذلك  بالحجم الكافيتكون الغرفة

c.  ؛ عقدة واحدةعنضد التيارات التي تزيد  
d.  محصورة مادًيا؛ أو مغلقة أماآنفي  
e.  دائرة سكوبا استخدام)SCUBA (مغلقة أو شبه مغلقة؛ أو  
f. خط اتصاالت توافر إال إذا ،)أقدام 3( م 1كون درجة الرؤية أقل من عندما ت 

  .السطح/ الغطاس مع متبادلصوتية 
  

30.B.02 سكوبا  فرق يجب تشكيل)SCUBA( تابعة للمقاول طبًقا للمعايير الواردة 
  .Nفي الملحق 
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30.B.03لعمليات سكوبا  محددة ية هناك متطلبات تشغيل)SCUBA(،وهي آما يلي :  
  

a. سكوبا  غطاس آل يجب تجهيز)SCUBA( ا متًر0.85 بقارورة إنقاذ بها 
.  باإلضافة إلى منظم منفصلآحد أدنى،من الهواء ) ًة مكعبا قدًم30(مكعب 

  . للهواء بديالًَا مصدًريةاألخطبوطالشبكة عتبر ُتال و
  
b. بجهاز طفو تعويضي غطاسز آل يجهيجب ت (BCD) قادر على إبقاء 

  . في وضع يكون الوجه فيه ألعلى على السطحلغطاسا
  
c. جب تجهيز آل غطاس سكوبا ي)SCUBA ( بمقياس ضغط أسطواني أو

  .أن يتحكم فيه الغطاس أثناء عملية الغطس يمكن  قابل للغمرغطسآمبيوتر 
  
d. غطاس سكوبا ز آل يجهيجب ت)SCUBA( يمكن أثقالعة تجمي بحزام أو 

  .رعة بستحريرها
  
e. غطاس سكوبا ز آل يجهيجب ت)SCUBA(ق وسكينم بمقياس ع.  
  
f.  يجب أن تفي أسطوانات الهواء المستخدمة في عمليات غطس سكوبا

)SCUBA ( التاليةبالمتطلبات:  
  

والتي سطوانات هواء مصنوعة من الصلب أو األلومنيوم غير الملحوم أ) 1(
في وُمعتمدة لالستخدام DOT 3AL و DOT 3AA تفي بمواصفات

  ؛)USACE (كي سالح المهندسين األمرياتعومشر
 جميع األسطوانات المستخدمة في مشروعات سالح تشتمليجب أن ) 2(

على محمل مطبوع للتمييز ز ورمعلى  )USACE (المهندسين األمريكي
  ؛ واألسطوانةب الكتف

 المستخدمة في )SCUBA(غطس سكوبا ات أسطوان فحصيجب ) 3(
ن بصرًيا مفحًصا ) USACE(مشروعات سالح المهندسين األمريكي 

ختبارات هيدروستاتيكية التخضع آما يجب أن  ، سنوًيا على األقلالداخل
 وزارة النقل لوائحقوانين و طبًقا ل، وذلك على األقلة آل خمس سنواتمر
)DOT  (  و رابطة الغاز المضغوط)CGA( اريخ و تويجب أن ُتطبع؛
  .كل أسطوانةب على محمل الكتف تفتيشال

  
g. الفترات الزمنية التي تستغرقها آل من يل  لتسج ميقاتيم جهازاستخديجب ا

 على الغطس مشرف  إدارييحصل آلو .)SCUBA(عمليات غطس سكوبا 
صوتية التصاالت أجهزة اال عند عدم استخدام ميقاتي، على جهاز طاسوآل غ
 عند استخدام  ميقاتي،، على جهاز آحد أدنى،إداري الغطسيحصل و. المتبادلة
  .ةمتبادلاتصاالت صوتية أجهزة 

  
h. غطاس سكوبا  آل يجب أن تزويد)SCUBA( متصل بالمرآب بحبل أو 

حبل السالمة، ونقطة ل ربط، ونقطة ة موجبتثبيت يشتمل على أداة سالمة جهاز
 للحفاظ على الغطاس جذب الحبل على سائر أجزاء جسم ةرفع لتوزيع قو
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 للوعي أو ا مع بقاء رأسه ألعلى عندما يكون فاقًد، في وضع رأسيهجسم
  .عن الحرآةا اجًزع

  
30.C  بالهواء من السطحالتزود عمليات  

  
30.C.01 م 58 بالهواء من السطح في أعماق تزيد عن التزود عمليات يجب عدم تنفيذ 

  دقيقة أو أقل30يبلغ الحد األدنى وقت المكوث تحت سطح الماء ، إال عندما )ا قدًم190(
آما حدد  طس التعرض غير التقليدي،عمليات غنفذ تـُ؛ ولن )ا قدًم220( م 67إلى عمق 

  .نقاذ الطارئةاإلإال في الحاالت ذلك مرجع خفر السواحل األمريكي، 
  

30.C.02  من السطح من النوع تجهيزات التزود بالهواءمكونات يجب أن تكون 
  .الغطسالمصمم خصيًصا لالستخدام في نظم دعم 

  
30.C.03  عادة إل األماآن ةعددمتودة بقفل مزدوج وتوفير وإعداد غرف مزيجب

عدم  خارج حدود طسغألية عمليات  لتكون جاهزة طسضغط لالستخدام في موقع الغ
   ). قدم100( م 30للضغط أو إلى عمق يزيد عن تخفيف 

  
04.C.30 أآجزء ال يتجزمن السطح  ضغط تخفيفتطلب ت التي الغطس لمهام بالنسبة 

 ، بحيث ال يكون غطاًسا مؤهًال وا ُمَدرًبا شخًصالغطس، يجب أن تتضمنمن عملية 
في و . غرفة إعادة الضغط في جميع األوقاتإدارًيا، وليتولى تشغيلأو ا  أو احتياطًيعامًال

حداث أخرى غير ألإلسعافات األولية، أو للطوارئ، أو ل ةبوطلم الالغطسعمليات 
 آان طالماللغرفة  مشغًالبصفته  طسالغإداري يعمل يجوز أن  الضغط، إلعادةمتوقعة 
يتم و .أآسجين عالي الضغط على وجه الخصوص على عمليات غرفة ا ومدرًبمؤهًال

إذا استخدمت الغرفة لهذا طس أثناء عمليات الغرفة، وذلك  جميع عمليات الغتعليق تنفيذ
  .الغرض األخير

 بعيًدا لمسافة ، سوف يبقونعادة الضغطإل عملية غطس الذين أآملوا وبالنسبة للغطاسين
 2لمدة  الكامل، وذلك تشغيللل ةلباالقن غرفة إعادة ضغط سيًرا بالسيارة ع  دقيقة30
  . إعادة الضغطعملية غطس بعد إآمال ساعة

  
50.C.30 لتخفيف ا وقًتيجب استخدام غرفة غطس في عمليات الغطس التي تتطلب 
إذا  أو ، ثقيلًةتجهيزات الغطاس ارتدى دقيقة، إال إذا 120ضغط في الماء أطول من ال
  .أماآن محصورة مادًيانفذ في ُت عملية الغطس تنآا
  
60.C.30 فيما يلي  بالهواء من السطحللتزود محددة ية متطلبات تشغيلتتمثل أدنى:  
  

a. كون  في الماء، بحيث يأثناء تواجده بشكل متواصل يجب االهتمام بكل غطاس
  ؛عن العمق ، بغض النظرمساعد يبقى معه ويراقبه غطاسكل ل

b.  دخول ال نقطة غطاس تحت الماء عند/ مساعد غطاس دتواجييجب أن
أماآن محصورة  أو أماآن مغلقة في الغطستحت الماء عندما يكون الموجودة 
  مادًيا؛

c. هواء التنفس ب للتزودرئيسي على مصدر  غطس عملية ل آيجب أن تشتمل
، بما في ذلك تخفيف الغطس المخطط لها طوال مدة الغطاسينلدعم يكفي 
  ؛الضغط
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d. الغطسبس الم مرتدًيا ، بحيث  يكون على السطحي احتياطغطاسجد يتواس 
االحتياطي أن جوز للغطاس ي( في الماء الغطاس عندما يكون على استعدادو
  ؛)لتأآد من إمكانية تشغيلها بشكل صحيحا الرأس بعد ع تجهيزاتيخل

e.  التنفسهواءب متاح للتزوداحتياطي مصدر  غطاس آل لدىيجب أن يكون  
  ؛ الهواءانقطاع في حالة الغطاسله فوًرا بواسطة يمكن تشغي

 ا قدًم70 تزيد على أعماق إلى يغطسون الذي الغطاسينجب أن يكون مع ي. 1
 من سعتها %90 وتحتوي على ،من الهواءًة  مكعبا قدًم40 بها إنقاذقارورة 
  ؛ والكلية

 70 أعماق تزيد عن إلى إلى يغطسون الذي الغطاسينيجب أن يكون مع . 2
 من %95، وتحتوي على  من الهواءًة مكعبا قدًم60 قارورة انقاد بها ادًمق

  ة؛سعتها الكلي
f.  بهواء للتزودمصدًرا احتياطًيا الغطس يضم آل موقع من مواقع يجب أن 

نهاء إل ا آافًي، ويكونمصدر الهواء الرئيسيمتماشًيا مع التنفس متكامًال أو 
 المصدر الرئيسي حالة فقدان في الغطاسيننقاذ إل بسالمة والغطسعملية 

  ؛هواءللتزود بال
g.  عدم أو خارج حدود )  قدم100( م 30 أآبر منعمق الغطس لبالنسبة لعمليات

إضافي لتزويد  خرطوم إتاحة يجب ثقيلة، تجهيزاتلضغط وباستخدام تخفيف ا
 ويجب توفير منصة دعم غمرية للغطاسين: الغطاس االحتياطي بهواء التنفس

؛  ثقيلة، وذلك بغض النظر عن العمقتجهيزاتء عند استخدام الماب الموجودين
  و

h. في جميع عمليات على سماعة المشتملة أنظمة االتصال اإللكترونية يجب دمج 
 جميع عمليات ويجب إنهاء : بالهواء من السطحالتزود الذي يتم فيها الغطس
 لغاءإ السماعةتوفير وال يعني . يةصوتال االتصاالت انقطاع في حالة الغطس
  .إداري الغطسسماعات الرأس التي يستخدمها اإلضافي لستخدام اال

  

30.Dعمليات الغطس باستخدام خليط من الغازات   

  
30.D.01 29لمتطلباتالغطس باستخدام خليط من الغازات وفًقا  ة عملييجب أن تكون 

CFR 1910 Subpart T،  والمقاييس الموحدة لرابطة مقاولي الغطس)ADC( 
  .متطلبات هذا القسمآذلك  ومليات الغطس التجارية،الخاصة بع

  
30.D.02 فقط عندما تكون غرفة الغطس باستخدام خليط الغازات عمليات يجب تنفيذ 

  :الغطس وإماموقع بتخفيف الضغط جاهزة لالستخدام 
  

a. ما، أو عند)ا قدًم220( م 67في أعماق تزيد عن  غرفة غطس عند استخدام 
 120 الماء لمدة تزيد عن تحت لتخفيف الضغط ا وقًتعملية الغطس تستغرق
 ثقيلة أو عندما تجهيزات الغطاسونباستثناء الحاالت التي يرتدي فيها  (دقيقًة

  ، أو)أماآن محصورة مادًيا في الغطسيكون 
b.  فيما ) قدم300( م 90 على أعماق تزيد عن غرفة غطس مغلقةعند استخدام ،

 .أماآن محصورة مادًيافي الغطس  فيها يكونعدا الحاالت التي 
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30.D.03  في غطاسكل ب الغطس من أعضاء فريق منفصلعضو يجب أن يعتني 
  .الماء

  
30.D.04  الغطس مالبسرتدي ي ي احتياطغطاسيتواجد على السطح يجب أن 

 تجهيزات عاالحتياطي أن يخلجوز للغطاس ي (. في الماءالغطاسومستعد عندما يكون 
  ).نية تشغيلها بشكل صحيحلتأآد من إمكااالرأس بعد 

  
30.D.05 دخول ال نقطة  تحت الماء عندالغطاس/مساعد الغطاسيبقى  يجب أن
  .محصورة مادًيا أو أماآن مغلقة في الغطستحت الماء عندما يكون الموجودة 

  
30.D.06 التنفس بغاز للتزودرئيسي على مصدر  غطس عملية ل آيجب أن تشتمل 

  .، بما في ذلك تخفيف الضغطالغطس المخطط لها  طوال مدةالغطاسينلدعم يكفي 
  

30.D.07 التنفس بغاز للتزودمصدًرا احتياطًيا غطس  عمليةضم آل  يجب أن ت 
الستعادة الغطاس  ا آافًي للغاز، ويكونمصدر الرئيسيمتماشًيا مع المتكامًال أو 

  .حدوث خلل بالمصدر الرئيسي للتزود بالغاز بسالمة في حالة )الغطاسين(
  

30.D.08  ثقيلة تجهيزاتارتداءعند :  
  

a  . يجب أن يتم توفير خرطوم إضافي إلمداد الغطاس االحتياطي بغاز التنفس قادر
  بالفعل على تزويد الغطاس الموجود تحت الماء بغاز التنفس؛ و

b.يجب توفير منصة غمرية للغطاسين أثناء تواجدهم بالماء  .  
  

30.D.09  سين الذي ال يمكنهم الدخول إلى غرفة فير منصة غمرية للغطاتويجب
، أو خارج ) قدم100( م 30التي تتم على عمق يزيد عن  الغطس في أعمال الغطس

  .لضغطا إزالةحدود 
  

30.D.10 الغطس أحد أعضاء فريق كونييجب أن  غرفة غطس مغلقة، عند استخدام 
  .في غرفة الغطس متاًحا لمساعدة الغطاس الموجود في الماء

  
30.D.11   في حالة عدم  أو ، الثقيلةتستخدم فيها التجهيزاتفيما عدا الحاالت التي

  بغاز التنفسا للتزود احتياطًيا معه مصدًرالغطاسيحمل يجب أن ، سماح المكان المادي
  : يكونعندما

  
a   .أوعدم الضغط،أو خارج حدود )  قدم100( م 30 لعمق يزيد عن الغطس   
b   . الغطسطبيعة منطقة  بسبب  السطحإليباشرة من الصعود مإعاقة الغطاس.  
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30.E   التجهيزاتمتطلبات  
  

30.E.01أو ات، أو االختبارات، أو المعايرات التعديالت، أو اإلصالح  يجب تسجيل ،
يجب أن  و،في نظام تسجيل أو على بطاقاتالتجهيزات على إجراؤها  يتمالصيانة التي 

  . العملأدى واسم الشخص الذي  أداؤهتمتشتمل على تاريخ وطبيعة العمل الذي 
  

30.E.02 المستخدمة لتوفير الهواء ) الكمبريسور ( الهواءضاغطات أنظمة يجب تجهيز
ال رجعي على جانب  صمام تشتمل على  بأسطوانة محددة الحجم من السطحللغطاسين
  .، وصمام تصريفتنفيس، ومقياس للضغط، وصمام المنفذ

  
30.E.03  ذات سعة آافية للتغلب على ) آمبريسور( الهواء اتغطاتكون ضيجب أن

قدًما  4.5 بما ال يقل عن غطاسآل أن يتم تزويد  أخر، وأي فقد في الخط أو فقدأي 
   .الغطسعمق لقصى الحد األ عند  في الدقيقة)ًةفعلي(مكعبًة 

  
30.E.04 أية  أو العادمبعيدة عن بحيث تكون الكمبريسور  يجب أن توضع مداخل

ويجب  الكمبريسور خصيًصا لتلبية الغرض من استخدامه، ويجب تصميم. أخرىملوثات 
 خط إمداد داخل وفالتر لتنقية الهواء، طبقات ماصة متوالية بمنظم معتمد، وتجهيزه

 بالزيت بأنظمة ُتشحم التي الكمبريسورات ويجب تزويد.  الهواءنوعيةالهواء للتأآد من 
، وأول في التجهيزات وخللجة الحرارة المرتفعة، إنذار لتوفير المراقبة المستمرة لدر

 معرفة إداري الغطس بحيث يستطيع جميع أنظمة اإلنذار ويجب تصميم. نأآسيد الكربو
 معايرة جميع األنظمة يومًيا أو قبل االستخدام إذا آانت ال ويجب أن تتم. حاالت الخطر
تكون أجهزة يجب أن ( .تبسجل لنتائج االختباراآما يجب االحتفاظ . تستخدم يومًيا

  ). بالزيتيشحماإلنذار من النوع المصمم لالستخدام في الكمبريسور الذي 
  

30.E.05 سكوبا(عالي الضغط الكمبريسور،  أنظمة يجب اختبار) SCUBA( (
 للتأآد من عتمد ُممختبر فحصبواسطة ، )من السطحبالهواء  للتزود(ومنخفض الضغط 

يجب أن وآذلك ،  نظام التوزيعوصلةل أخذ عينات من نقاء الهواء آل ستة أشهر من خال
   .واعتماده الهواء الذي يتم شراؤه يتم اختبار

a.  أن هواء التنفس إلثبات  للسلطات المختصةتحليلالنسخة من شهادة يجب تقديم 
   .لمعايير المقبولةليطابق الحد األدنى 

b.  نقاء الهواءلمقاييس وفيما يلي نعرض:  
  

 أآسيد الكربون يزيد عن أولالهواء على مستوى  يحتوى يجب أال)   1(
  . جزء في المليون20

 يحتوى الهواء على مستوى ثاني أآسيد الكربون يزيد عن يجب أال)   2(
  . جزء في المليون1000

 مليجرام 5 يحتوى الهواء على مستوى رذاذ زيت يزيد عن يجب أال)   3(
  .لكل متر مكعب

 بجانبمستوى غاز الهيدروآربون  يحتوى الهواء على يجب أال)   4(
  ؛ و في المليونء جز25زيد عن ي الميثان

  . يحتوى الهواء على رائحة آريهة أو مميزةيجب أال)   5(
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 30.E.06 بهواء التنفسالتزودخراطيم .  
  

a.  المدرجة فيبهواء التنفس المواصفات التزود تطابق خراطيم يجب أنSAE 
100-R-3، ضغط بهاام غاز التنفس، وجمالي نظإل تشغيل ضغط وبها 
  .التشغيلضغط أربعة أضعاف  يساوي  ُمقدرانفجاري

b. بهواء التنفس من مواد مقاومة للتآآل لها التزود وصالت خراطيم يجب صناعة 
 التي تتصل به الخرطوم تشغيل يساوي ضغط تشغيلقدرة على تحمل ضغط 

  .ر قصديفصل بغي  قديجب أال تكون الوصالت من النوع الذي :على األقل
c.  حتى نصل )  قدم10 (م 3رية بمقدار وضع عالمات على الحبال الُسُتيجب أن

، ثم توضع عالمة )غطاس من الطرف المتصل بالًءابد) ( قدم100( م 30إلى 
  .بعد ذلك)  قدم50( م 15بمقدار 

d. 1200 متانة اسمية لمقاومة القطع ُتقدر بحوالي رية الحبال الُسيجب أن تمتلك 
 .، آما يجب أن تصنع من مواد مضادة لاللتواء) رطل2650(آجم 

e.  من مادة )  بوصة8/3( سم 1يجب إضافة حبل سالمة ال يقل سمكة عن
 .صناعية آجزء ال يتجزأ من حبل االرتباط

f.  مرة مقدار ضغط 1.5يجب اختبار الخراطيم على األقل سنوًيا بمقدار يعادل 
 .التشغيل

g.  أطرافها المفتوحة عن طريق في حالة عدم استخدام الخراطيم، يجب إغالق
 .سدادة أو باستخدام وسيلة أخري

  
30.E.07   تحتوي خوذات وأقنعة الهواء المزود من السطح وخليط الغازات يجب أن

، بسهولةغلق ي والذيبصمام ال رجعي عند نقطة الربط بين الخوذة أو القناع والخرطوم 
كون الحد األدنى يجب أن يو؛ عادمتحتوى الخوذة أو القناع على صمام يجب أن آما 
) قدم مكعب في الدقيقة 4.5(ث / لL/s 2.1 ةقنعألا ات أو سعة التهوية في الخوذللمعد

  .منع استخدام أقنعة جاك براونوي .ي يعملوا فيهتعند العمق ال) فعلي(
  

30.E.08من اهتوفير يتم التي خليط الغازات يجب أن تكون خوذات وأقنعة الهواء و 
على  تشغيله طاسيمكن للغالذي حتياطي للتنفس المصدر االلى دعم  عةالسطح قادر

  .المصدر الرئيسي للتزود بالهواءعند فقدان الفور 
  

30.E.09 من السطح وخليط الغازات بالهواء التزود يجب أن تكون خوذات وأقنعة 
  .غطاس بين السطح وبين اللمتبادلقادرة على دعم نظام االتصال ا

  
30.E.10ألحزمة األوزان وا.  

  
a. بسرعة إال إذا آان ابحزام أو مجموعة ثقل يمكن خلعهالغطاسين  يجب تجهيز 

  . ثقيلةمالبس وأجهزةيرتدي غطاس ال
b.  ربط سالمة به جهاز تثبيت إيجابي، ونقطة حزام غطاسيرتدي آل يجب أن 

 الحبل على سائر أجزاء جسم سحب قوةحبل السالمة، ونقطة رفع لتوزيع ل
  في وضع رأسي مع بقاء رأسه ألعلى عندالغطاسجسم  للحفاظ على الغطاس

  . ثقيلةمالبس وأجهزة عن الحرآة إال إذا آان مرتدًيا هللوعي أو عجزقدانه ف
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30.E.11 الطوارئ التالية في وتجهيزات  اإلسعافات األولية يجب توفير تجهيزات
  :الغطسجميع مواقع 

  
a.  3القسم طقم إسعافات أولية يطابق متطلبات.  
b. دقيقة على 30على التزويد باألآسجين لمدة  نعاش باألآسجين قادرجهاز إ 

   و؛األقل
c. ملحق بها جهاز طفو نقالة أو دعامة ظهر.  

  
30.E.12أثناء عمليات الغطس في موقع الوطنية والترفيهية  رايات الغطسعرض ُت 
  .الغطس

  
30.E.13 تحت الماء، لالستخدام وُتعتمد بأنها آمنة أدوات الطاقة اليدوية يجب اختبار 

ويجب أال ويتم إبطال مفعول طاقة هذه المعدات قبل وضعها في الماء أو إخراجها منها، 
  . ذلكالغطاسا بالطاقة حتى يطلب تزويدهيتم 
  
F.30 المتقدمةتكنولوجيا الغطس   
  

30.F.01  العامة قيادة التابع ال الغطس من منسق خاصةعلى موافقة يجب الحصول
 أحادية الضغط، مالبس الغطسستخدام ال )HQUSACE (يكيسالح المهندسين األمرل

  .التجهيزات قبل استخدام مثل هذه وذلك، )Newt( بدل نيوت مثل
  

30.F.02  منسق الغطس بالمنطقةموافقة مسبقة من يجب أن يحصل المقاولون على  
)DDC (/ منسق الغطس التابع لسالح المهندسين األمريكي)UDC( الهواء " ستخدامال

جداول آما يجب دائًما إتباع  )EANx(هواء التنفس أو نيتروآس أو مخاليط " المخصب
  .نيتروآس المستخدمخليط تخفيف الضغط الُمصممة خصيًصا ل

  
 30.F.03هواء خليطاستخدام في على التدريب والخبرة مرجًعا  المقاول  أن يقدميجب 

  .الغطسالتنفس نيتروآس قبل البدء الفعلي لعمليات 
  

30.F.04 هواء التنفس نيتروآس للتأآد من اختبار خليط/الغطاس بتحليل ب أن يقوميج 
  .بطريقة صحيحة قبل آل استخدامخلطة 

  
  ) سنورآلينج( بأنبوب الهواء ألغراض علمية الغطس G.30قسم 

  
01.G.30 فقط بعد الحصول على لألغراض العلميةسنورآلينج غطس  يجب تنفيذ 

  . بالمنطقةالغطسالمنطقة ومنسق بسالمة الموافقة وتحت إشراف مدير 
  

02.G.30 إال للقيام بالتقديرات  لألغراض العلميةسنورآلينج غطس  بيجب أال يسمح
ولن  . فقط، ومسح المجاري المائية، وما شابه ذلكلألسماك مسح  إجراءبيئية مثلال

   . اإلنشائيتفتيش للالغطسيستخدم هذا النوع من 
  

03.G.30  على عمق  في المياه لألغراض العلميةرآلينج سنوغطس  بُيسمح أاليجب
  . أقدام5 من أآثر
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04.G.30 مفتوحة المياه غطاسي السنورآل من غطاسي ال آافة يجب أن يكون

على سبيل المثال بادي ،  على المستوي الوطنيومعتمدين من قبل منظمة معترف بها
)PADI(  وهاوي ،)NAUI (،...الخ.  
  

05.G.30  إما على طول سنورآل غطاسساعد بمصاحبة آل م/إدارييقوم يجب أن 
، ومجهز وسيلة الطفو الشخصيةالمساعد / المالحظأن يرتديو، الشاطئ أو في قارب

  .على أداء أعمال اإلنقاذ في حالة الطوارئا  ويكون قادًرطاسبحبل يلقيه للغ
  

06.G.30  وجود في المجاري المائية بسبب ربط الغطاسين م حبال استخديتم الن
  .طار التشابكأخ
  

07.G.30  خاصة عند  بشده وتضطرب ه،ايها قوة المبتجنب المناطق التي تزداد يجب
بسبب بقايا الحطام أو البروز الصخرية الناتجة عن انفجار على النهر االتجاه مباشرة أل

  .القاع
  

08. G.30 يجب أال يتم الغطس بدون استخدام أنبوب الهواء في مياه ال يستطيع غطاس 
  .آتلة الماء بها/ورآل أن يجتاز مجريالسن

  
09. G.30  غطس الموظفين من الناحية الطبية قبل بدء العمال ويتم التأآد من لياقة
  .سنورآلينجال
  

10.G.30 المساعد، والمشرف /، والمالحظغطاس السنورآل يجب أن يحصل آل من
  .واإلسعافات األولية )CPR(على شهادة في اإلنعاش القلبي الرئوي 

  
11.G.03 يشتمل على طقم إسعافات أولية، : غطس سنورآل يجب أن يتوفر في موقع

، ونظام إنعاش باألآسجين قادر على ضخ أآسجين لمدة )CPR (قناع إنعاش قلبي رئوي
   .وسيلة طفوبمزودة   دقيقة على األقل، ونقالة أو دعامة للظهر30

  
12.G.30 قادرة على االتصال وسيلة اتصالفي موقع غطس سنورآل توفر ي يجب أن 

  .بخدمات الطوارئ
  

13.G.30 يجب تجهيز آل غطاس سنورآل بسكين.  
  

14.G.30 سنورآلينج ويحفظ في ملف المشروعلغطس ال بروتوآول يجب إعداد. 
  :ويشتمل هذا البروتوآول على ما يلي آحد أدنى

  
15.G.30  385-1-1لـطبًقا العملية تحليل مخاطر يجب إعدادEM  س غطكل مهمة ول

  .عتبارات بيئية أخرىأية اصدر تعليمات خاصة بالتيارات ووَت . على حدةسنورآل
  

16.G.30 تشتمل هذه السجالت  .سنورآلينجغطس  لعمليات سجالت يجب الحفاظ على
، سنورآلداء عمليات أل الغطاسآحد أدنى على خطاب سنوي من طبيب يفيد بلياقة 

 المتطلبات إلى الخطة يجب أن تستندو غطس سنورآل،، وخطة العمليةوتحليل مخاطر 
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 طسويقوم مكتب السالمة أو منسق الغ . A.30, 1-1-385EM.13الواردة في 
  .دورًيابالمنطقة بمراجعة هذه السجالت 

  
17.G.30 رداءسنورآلينج للطفو وآذلك غطاسو سنورآل صديريات  يجب أن يرتدي 
   .ر الحماية البيئيةيتوفل

  
18.G.30  غطاس : ن ثالثة أفرادعسنورآلينج غطس  فريق نيتكويجب أال يقل

   .مشرفمساعد، و/، ومالحظسنورآل
  
.19.G.30  يجب أن يتولى مهمة توآيد جودة عمليات غطس السنورآل أفراد تابعون

  .لسالح المهندسين ُمدربون أو مؤهلون بطريقة أخري آمفتشي غطس
  

  تعريفات
  

لديه القدرة على بأن   معتمدةقبل منظمةعتمد من  ُممختبرهو  : معتمدمختبر فحص
   . التي تضعها هذه المنظمةسييالمقل الهواء طبًقا لنوعية اختبارات إجراء

  
) غرفة الغطس المغلقة(ي حجيرة مغلقة، مضغوطة ه ):ناقوس الغطاس(رفة غطس غ

من منطقة العمل غطاس ، تسمح بنقل ال)غرفة الغطس المفتوحة(أو غير مضغوطة 
  .غطس، والتي يمكن أن تستخدم آمالذ مؤقت خالل عمليات الإليها وتحت الماءالموجودة 

  
و الوقت الكلي المستغرق، والذي يقاس بالدقائق من ه :قت المكوث تحت سطح الماءو

  .لسطح نزوًال إلى القاع حتى وقت بدء صعوده إلى السطحلوقت مغادرة الغطاس 
  

 عن غاز أو فقاعات في هي حالة تظهر فيها مجموعة من األعراض تنتج :داء الغطاس
  . الواقع عليهم الضغطانخفاض بعد الغطاسينأنسجة أجسام 

  
 لعالقات بين العمق والزمن،هو تصور أو مجموعة تصورات ل : الضغطتخفيفجدول 
توضح معدل الصعود وخليط غازات التنفس التي يجب اتباعها بعد التعرض مرة حيث 

  .ي زمن محددللتواجد على عمق محدد فواحدة أو عدة مرات 
  

 هو موظف تابع لسالح المهندسين األمريكي :المختبر)/DDC(بالمنطقة منسق الغطس 
)USACE( برنامج الغطس الشامل ومراقبته في إطار ووضع يتولى مسؤولية تنظيم 

ليقوم بالعمل عند (ويجب تعيين هذا الشخص وبديل له  .قيادة سالح المهندسين األمريكي
مدير سالح  /بأمر آتابي من ِقبل قائد) )DDC( بالمنطقة غطسلل الرئيسيمنسق الغياب 

قوانين  ويتعين عليه ضمان االلتزام بكافة القواعد وال،)USACE (المهندسين األمريكي
، يقوم منسق )الفرقة ()MSC( وفي القيادة الفرعية الرئيسية .لوائح القابلة للتطبيقوال

راقبة برنامج الغطس بالقيادة الفرعية الغطس بتوفير اإلرشاد للبرنامج إضافة إلى م
على جميع المستويات الفرعية ومراجعته بشكل سنوي؛ وفي المنطقة ) MSC(الرئيسية 

 بالمنطقة ، يقوم منسق الغطس)FOA( التشغيل الميدانية عملياتوالمختبر وعلى مستوى 
)DDC( ة،  ممارسات السالمة، وخطط الغطس، والشهادات الطبيمراجع بمراجعة آافة

يجب على منسق و .ومؤهالت وخبرات فريق الغطس لضمان التوافق مع هذه الالئحة
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وبديله أن يجتازوا آحد أدنى الدورة التدريبية لسالمة الغطس ) DDC(بالمنطقة غطس ال
 لسالح المهندسين العامة الغطس المعتمدة من قبل القيادة ن علىمشرفياإلداريين الأو 

حصل على الشهادة من خالل حضوره دورة ، وسوف ي)HQUSACE (األمريكي
) DDC�s(المنطقة وال يجب على منسقي غطس  .تنشيطية في الغطس آل أربع سنوات

تدريب إال إذا / غطسة عمل12من الذين يحضرون دورة سالمة الغطس أن يقوموا بأداء 
 غطس بسالح المهندسينإداري ، آأن يكون غطاًسا أو  منصًبا مزدوًجاآان المنسق يشغل

  ).USACE(األمريكي 
  

  . تنفيذ عملية غطسهسطح أو مرآب يتم من خالل  هو:موقع غطس
  

  . واحدةغطسهي نطاق العمل الكامل المحدد في خطة  :الغطسعملية 
  

المنوط بهم ، )USACE (هو أحد موظفي سالح المهندسين األمريكي :مفتش غطس
يجب تعيين مراقبي و .ر العملالتفتيش على عمليات الغطس التي ينفذها المقاول أثناء سي

 من قبل بعد ترشيحه) USACE (سالح المهندسين األمريكيقائد الغطس آتابًيا من ِقَبل 
ويجب أن . )DDC(المنطقة هيئة العاملين وبالمشارآة مع منسق غطس ل اإلداري التابع

 أوالغطس أو دورة مراقب الغطس السالمة المتعلقة ب ةمراقبو الغطس بنجاح دوريستكمل 
يجب آما  ،)USACE ( األمريكي المهندسينسالح التي ينظمها الغطسإداري  دورة
التي تقام تحت رعاية  الغطس ي شهادة دورة مراقبالمواظبة على الحصول علىأيًضا 

  .  سنوات4 آل )HQUSACE ( األمريكي المهندسينسالحالقيادة العامة ل
  

 صاحب العمل، في يعينهمين هو صاحب العمل، أو أحد الموظفين الذ :غطسإداري 
موقع الغطس ويكون مسؤوًال عن آافة أوجه عملية الغطس التي تؤثر على سالمة 

الغطس ما يكفي من الخبرة إداري ويجب أن يكون لدى  .وصحة أعضاء فريق الغطس
  .المكلف بهاوالتدريب لتنفيذ عملية الغطس 

  
 ،شارآين في عملية غطس المالدعمموظفي عمال و والغطاسينيتكون من  :فريق غطس
  .الغطسإداري بما في ذلك 

في ارتداء مالبسه الغطاس مكلف بمساعدة الغطس ال فريق أحد أفراد هو :غطاسمساعد 
 حبل االرتباطالحبل أو /ه، واالعتناء المستمر بالسلسلة منخروجالوخلعها، ودخول الماء و

   .الماءبجده ا أثناء توللغطاس
  

، داء الغطاسلخطر الغطاس  الذي يتعرض فيه الغطسو  ه:عاديالغير التعرض  غطس
أثناء  بمقدار أآبر مما يتعرض له وامل الجويةأو التعرض للع/أو تسمم األآسجين، و

  . العمل المعتادةتغطاسا
  

بما في , مالبس يرتديها الغطاس عند الغطس على أعماق آبيرة :مالبس وتجهيزات ثقيلة
مثل معدات البحرية األمريكية , أحذية ُمثقلة، وسدرع الصدر، وبزة الغط, ذلك الخوذة
Mark V.  

  
  .منصة غمرية معلقة تدعم الغطاس أثناء وجوده بالماءوهي  :المنصة الغمرية
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 بحبل أو سلسلة الغطاسربط فيه  ُيغطس على أنه  ُيعرف: المباشر بالقاربطسالغ
  .متصلة بالقارب أثناء تشغيل نظام الدفع بالمرآب

  
وضع غطس يستنشق فيه الغطاس خليطا غير  : خليط من الغازاتغطس باستخدام

  .الهواء، مثل الهليوم ـ األآسجين
  

النيتروجين يزيد عن نسبة /هو أي خليط من غاز األآسجين :)EANx(غاز النيتروآس 
  . الموجودة في الهواء الطبيعي97% %/ 21

  
عدم ول حدود جد"العمق المدرجة في  -زمنالحدود هي  :ضغطال عدم تخفيفحدود 
" بهواء غير مخفف الضغط وتعيين مجموعات الغطس المتكرر للغطس الضغط تخفيف

  .يماثله الغطس الخاص بالبحرية األمريكية أو ما مرجعآما هو محدد في 
  

 الضغط على تخفيف ضغط الستخدام اإلنسان مثل غرفة حاويةهي  :غرفة إعادة الضغط
 في تخفيف الضغط المستخدملغطس العميق ام غرفة الغطس المغلقة، أو نظا السطح، أو

  .داء الغطاس لعالج الغطاسينعلى 
  

ُيكلف ممثل مكتب السالمة  :ممثل سالمة الغطس التابع لمكتب السالمة والصحة المهنية
يقوم هذا الفرد بتقديم توصيات  . الحفاظ على سالمة الغطسبمسؤوليةوالصحة المهنية 

ويشارك بطريقة فعالة في عملية المراجعة والتعليق , سالمة الغطس للعناصر العملياتية
باإلضافة إلى مراقبة عمليات الغطس في , المخاطرعلى جميع خطط الغطس وتحليالت 

ويجب أن يجتاز بنجاح دورة سالمة الغطس بسالح المهندسين التابع للجيش , الموقع
ل على والحصو, الغطسإداري ، أو دورة مراقب الغطس أو )USACE (األمريكي

 لسالح قيادة العامة ال وتنظمهاشهادة بحضور دورة مراقب الغطس التي يرعاها
وليس مطلوب من هذا الفرد  .آل أربع سنوات) HQUSACE ( األمريكيالمهندسين

  صالحية واستمرارية سريان عشرة غطسة تدريب أو عمل للحفاظ علىاثنتىأداء 
 . منه ذلك بحكم وظيفتهإال إذا ُطلب, الشهادة

  
  

 ؛ي الماءف غطاس في موقع الغطس جاهز لمساعدة أي غطاسهو  :غطاس احتياطي
 استعداًدا تجهيزات الغطسمالبسه ول  أن يكون مرتدًيا االحتياطيالغطاس يجب علىو

  . الماءإلى فوًرا للنزول
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  Nالملحق 
  الغطسمستويات تشكيل فرق 

  
 لتشكيل الفرق، د األدنىتعتبر جداول مستوى تشكيل الفرق الموضحة هي الح :مالحظة

بعد ) DDC( بالمنطقة الغطسوقد تزيد مستويات التشكيل الفعلية حسب ما يحدده منسق 
 والموقع، الغطس الطقس، ومنصة أحوال، والمهمة الحالية، والغطسدراسة نظم دعم 
 الغطسقد يتناوب أعضاء الفريق على الوظائف الموجودة في فريق . وعوامل أخرى

الحد األدنى وإذا آان أعضاء الفريق مؤهلين ومعتمدين يفي بل الفريق تشكيأن  طالما
  .لتلك الوظيفة

 
   قدم100 إلى 0 من � غير متصل بالقارب � )SCUBA( سكوباغطس 

 غير المتصل بالقارب )SCUBA(مرافق لغطاس سكوبا يجب أن يكون هناك غطاس 
  .وأن يكون بينهم اتصال بصري دائم

يتكون الغطس  قدم، فإن الحد األدنى لفريق 100 إلى 0ن  مالغطسعندما يكون عمق 
   :من
  

 العدد األفراد

    
 1  إداري الغطس

في حالة اتصال  (الغطاسون
 2  )بصري

 1  * احتياطيغطاس
    

 4 إجمالي الفريق

 
   قدم100 إلى 0متصل بالقارب مع وجود اتصاالت، من ) SCUBA (سكوباغطس 

 الغطس قدم، فإن الحد األدنى لفريق 100إلى  0من الغطس على عمق عندما يكون 
   :يتكون من

 العدد األفراد

    
 1  إداري الغطس

 1   في الماءغطاس
  * احتياطيغطاس

متصل بالقارب مع (
  )وجود اتصاالت

1  
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 1  **غطاسمساعد 
    

 4 إجمالي الفريق

 
   قدم100 إلى 0 من � التزويد بالهواء من السطح غطس

 الغطس الحد األدنى لفريق فإن، الغطس آأسلوبالهواء من السطح عند استخدام التزويد ب
   :يتكون من

  العدد األفراد

    
 1  إداري الغطس
 1  غطاس

 1  * احتياطيغطاس
 1  **غطاسمساعد 

    

  4 إجمالي الفريق

  قدم 190 إلى 101 من � التزويد بالهواء من السطح غطس
  

 الحد األدنى لفريق فإن، الغطس ساليبأعند استخدام التزويد بالهواء من السطح آأحد 
   :يتكون من الغطس

  العدد األفراد

    
 1  إداري الغطس
 /ُمشغل االتصاالت

مشغل لوحة التحكم 
  )الكونسول(

1 

 1  غطاس
 1  * احتياطيغطاس
 1  **غطاسمساعد 
 الغطاسمساعد 

 1  االحتياطي

    

 6 إجمالي الفريق
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  . )HeO2(من السطح   بخليط من الغازات مع التزويدالغطس

  
 الحد األدنى لفريق فإنمن السطح، بخليط من الغازات  مع التزويد للغطسبالنسبة 
   :منيتكون  الغطس

  
  العدد  األفراد

    
 1  إداري الغطس

 1  * احتياطيغطاس
 2  غطاسمساعد 

 1  ** الحياةالحفاظ علىفني 
    

الفريقعدد إجمالي   6  

  
. القيام بأعمال الدعم في إنقاذ الطوارئعلى وقادًرا  ا مستعًد االحتياطي يظل الغطاس*

مكوث تحت الماء يزيد متبقي للسماح بوقت ال من النيتروجين ييكون خالآما يجب أن 
   ".لضغطا تخفيفحدود " دقيقة في عمق منطقة العمل بدون أن يتجاوز 25عن 
   .الحياة آفني غرفة مؤهلالحفاظ على يعمل فني  **
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  31القسم 

  لمحافظة على األشجار وإزالتهاا31. 

31.A عام  

31.A.01  يجب أن يكون أي موقع ُتجرى فيه عمليات المحافظة على األشجار أو
  .إزالتها تحت إشراف عامل أشجار مؤهل

31.A.0211 انظر أيضا القسم > .كهربائيةال واألنظمة التجهيزاتلعمل بالقرب من  ا  

a . أو التجهيزات ون بالقرب من الذين يعملوالموظفين يجب على العمال
 أو الموصالت التجهيزاتكهربائية األخذ في االعتبار أن جميع هذه الموصالت ال

بشكل مباشر (موصلة بتيار آهربي عالي الجهد يمكن أن يكون مميتا وُيحظر لمسها 
  ).أو غير مباشر

b . من قبل عامل أشجار مؤهل لتحديد ما إذا آان هناك خطر إجراء تفتيشيجب 
  .بها أو على متنها بدء أو إنجاز أي عمل أو  األشجار،هربائي قبل تسلقآ

c . يجب تعيين مقلم أشجار مؤهل لتخليص خطوط الكهرباء أو متدرب على تقليم
) تحت إشراف مباشر من أفراد مؤهلين(األشجار مؤهل لتخليص خطوط الكهرباء 
  .فقط للعمل في حالة وجود خطر آهربائي

d .اك مقلم أشجار مؤهل لتخليص خطوط الكهرباء أو متدرب يجب أن يكون هن
على تقليم األشجار مؤهل لتخليص خطوط الكهرباء ثان في نطاق االتصال الصوتي 

  : في األماآن العالية تحت الظروف التاليةالتخليصالعادي خالل عمليات 

يم عندما يجب على مقلم األشجار لتخليص خطوط الكهرباء أو المتدرب على تقل) 1(
من أي )  قدم10(م  3األشجار المؤهل لتخليص خطوط الكهرباء أن يقترب أآثر من 

   فولت؛750موصل أو جهاز آهربائي به تيار تزيد قدرته الكهربية عن 

عند عدم التمكن في البداية من قطع األفرع أو األغصان التي تخضع لعملية ) 2(
 أو التجهيزاتتخليصها من بطريقة آافية ل) يمنشار عمود/تقليمبمقص (اإلزالة 

  الموصالت لتجنب المالمسة؛ أو

  . أو الموصالتالتجهيزاتعند الحاجة لربط األفرع أو األغصان إلزالتها من هذه ) 3(

e . يجب على مقلم األشجار لتخليص خطوط الكهرباء والمتدربين على تقليم
الموصالت األشجار لتخليص خطوط الكهرباء المحافظة على مسافات االبتعاد عن 

أما جميع عمال , 5-11الموصلة بالتيار الكهربي آما هو محدد في الجدول 
على األقل من )  قدم10(م  3 يجب أن يحافظوا على مسافةف ,األشجار اآلخرين

 آيلو فولت أو أقل؛ 50الموصالت المتصلة بتيار آهربي متقابل األطوار قدرته 
آيلو فولت متقابلة  50هربية فيها بأآثر من وبالنسبة للموصالت التي ُتقدَّر القدرة الك
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لكل )  بوصة4/10+  قدم 10( سم 1-+/م 3 يجب أال تقل المسافة عن  فاألطوار
  .  آيلو فولت50آيلو فولت بعد 

31.A.03 جميع ب  القياميجب أن يكون هناك عامل ثان في المنطقة المجاورة أثناء
والتي )  قدم12(م  3.6 يزيد عن عمليات العمل على األشجار التي تتم على ارتفاع

  .A.02d.31 تعتبر غير خاضعة لمتطلبات

  

31.A.04 المعدات والتجهيزات.  

a . والحفاظ عليها وإصالحها واستخدامها المعدات والتجهيزات التفتيش علىيجب 
  .طبًقا لتعليمات الشرآة المصنعة

b .السليم لجميع حول االستخدام اآلمن ووالموظفين  تعليمات للعمال صداريجب إ
  .همتوفيرها ل التي يتم التجهيزات

31.A.05  يجب أال ُتستخدم حبال التسلق في إنزال األغصان أو أجزاء األشجار
  . أو إنزالهاالتجهيزاتاألخرى أو رفع 

31.A.06 يجب استخدام مقبض لرفع األدوات وإنزالها.  

31.A.07 وأعمال التجويف األشجارلحاءات تتبعيجب حمل أدوات الربط بالكبالت و  ،
في حقيبة أو حزام مصمم لحمل األدوات وعدم وضعها في الجيوب أو إدخالها في الخ 

  .أعلى الحذاء

31.A.08 وقبل مغادرة السلة , عند وضع العامل على شجرة بواسطة جهاز هوائي
يجب تثبيت العامل على ,  الشجرة وقبل نزع حبل السالمة المثبت في السلةإلىللدخول 
  .آما يجب عكس هذا اإلجراء عند عودته إلى السلة من الشجرة,  بشكل آمنالشجرة

31.A.09  انظر الملحقO  الخاص بالتطبيقات اآلمنة المقترحة الخاصة بالمحافظة على
  .األشجار وإزالتها

  

 31.B تسلق األشجار  

31.B.01 والتجهيزاتالمعدات .  

a .ق األشجار ويجب أن يجب أن يكون مهماز المتسلق من النوع الخاص بتسل
  .يكون به خطاطيف من النوع والطول المناسب للشجرة التي يتم تسلقها

b .ومكوَّن من ألياف ) بوصة  0.5( سم 1.25جب أال يقل قطر حبال التسلق عن ي
عندما يكون ) رطل  5400(آجم   2450اصطناعية بمقاومة قطع اسمية ال تقل عن 
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 245عند حمل   %7عمل عن ) مرونة(الة يث يجب أال تزيد أقصى استطح :جديًدا
  ). أقصى مقاومة قطع %10) (رطل  540(آجم 

c . أو أي حبال صناعية لها نقاط انصهار نالبولي بروبليال يجب استخدام حبال 
  .منخفضة متشابهة آحبال تسلق

31.B.02جب ربط عامل األشجار بنوع معتمد من حبال التسلق وحوامل السالمة  ي
  أيال ينطبق ذلك بالضرورة علىو :لعمل فوق مستوى سطح األرضالسرجية عند ا

حيث يمكن القيام بالعمل أثناء الوقوف على سلم ذاتي الدعم ولكن , عامل يصعد الشجرة
  .فقط عندما يكون العامل مربوًطا على النحو المطلوب

31.B.03  أغصان األشجار قبل تسليط الثقل عليها أثناء عمليات التفتيش علىيجب 
  .التسلق

31.B.04في نهاية حبل دعم )  بوصة8/5( مم 16جب تثبيت حلقة وصل معدنية  ي
جب ربط حبل الدعم في مشبك حلقة ي .يتوافر فيه الحد األدنى من مقاييس حبال التسلق

الوصل مع وضع حبل التسلق داخل حلقة الوصل؛ آما يجب ربط حبل الدعم في قاعدة 
  . ئمالشجرة أو أي خطاف تثبيت آخر مال

31.B.05 وربط عقدة , يجب عقد حبل التسلق بأسرع وقت ممكن بعد صعود العامل
  .الحبل المشدود وفحصها

31.B.06جب أن يظل العامل ي .جب تأمين العامل تماما بحبل التسلق قبل بدء العملية ي
مربوًطا حتى انتهاء العمل وعودته إلى األرض؛ وإذا آان من الضروري إعادة ربط 

يجب أن يعيد العامل ربط نفسه أو يستخدم حزام أمان قبل فك الحبل , الشجرةالحبل في 
  .السابق

31.B.07يث يجب ح :جب أال يحمل عمال األشجار أي أدوات في أيديهم أثناء التسلق ي
إال عند العمل من خالل وسيلة رفع , رفع األدوات وإنزالها مرة واحدة بواسطة حبل

  .األشجار أو تقليم نهاياتهاهوائية أو أثناء عمليات إزالة 

 31.C  سقاط األشجارإعملية  

31.C.01 يجب أن يضع العامل في اعتباره, قبل عمليات إسقاط األشجار:  

a . الشجرة والمنطقة المحيطة تحسًبا ألي شيء يمكن أن يسبب مشاآل عند سقوط
  الشجرة؛

b .شكل الشجرة وميلها واألجزاء المتعفنة أو الضعيفة؛  

c .ياح واتجاهها؛قوة الر  

d .موقع األفراد اآلخرين؛ و  

e .األخطار الكهربائية.  
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31.C.02  يجب إخالء منطقة العمل لتوفير ظروف عمل ,  األشجارإسقاطقبل عمليات
  .نجاةللآما يجب تخطيط طريق , آمنة

31.C.03جب أن يبقى ي :عله بالضبط فليهاع /جب إخطار آل عامل بما يجب عليه ي
  .المشترآين في العملية بصورة مباشرة بعيًدا عن منطقة العملجميع العمال غير 

31.C.04 آما , دميهاق /قبل بداية عملية القطع يجب أن يتأآد المشغل من رسوخ قدميه
يجب أن يزيل األغصان واألشجار المقطوعة والمواد األخرى التي يمكن أن تعوق 

  .عمليات القطع

31.C.05خلفي في إسقاط األشجار التي يزيد قطرها  والقطع الالتحزيزجب استخدام  ي
يث يجب أال ُتقطع أي شجرة عن ح ):تقاس عند ارتفاع الصدر) ( بوصة5( سم 13عن 

  ".شقها" أو " شرائح"قطيعها إلى تطريق 

a .يجب أن يكون عمق الحز أو نفاذه ثلث قطر الشجرة تقريبا.  

b . م 0.3تقريبا لكل ) بوصة 2.5( مم 65يجب أن تكون فتحة الحز أو ارتفاعه   
  .من قطر الشجرة)  قدم1(

c . من قاعدة الحز ) تقريبا)  بوصة2( سم 5(يجب أن يكون القطع الخلفي أعلى
  .لمنع االرتداد

31.C.06 متى أمكن ذلك,يجب أن يعمل العامل من الجانب المرتفع .  

31.C.07جب إعطاء تحذير يمكن سماعه بوضوح لكل المتواجدين بالمنطقة قبل  ي
جب أن يكون جميع األفراد في مكان آمن خارج ي آما. جهيز الشجرة أو الفرع للسقوطت

  .النطاق عندما تسقط الشجرة

31.C.08ها في االتجاه عي حالة وجود خطر احتمال سقوط األشجار التي يتم قط ف
يجب استخدام األسافين أو البكَّارة أو حبل أو آبل , الخطأ أو إلحاق ضرر بالممتلكات

جب إزالة جميع األفرع من األشجار حتى ي ):إال في حالة وجود خطر آهربي(سلكي 
االرتفاع والعرض الكافي الذي يسمح بسقوط الشجرة في المنطقة المجاورة دون أن تعلق 

  .بها أي أسالك أو أجسام أخرى

31.C.09  يجب اتخاذ احتياطات خاصة عند ربط أشجار متعفنة أو متشققة لوجود
  .ط في اتجاه غير متوقع حتى ولو آان القطع في الجانب الصحيحاحتمالية السقو

31.C.10  الشجرة التي تبدأ في السقوطخلفيجب أن يبقى األفراد بعيًدا عن .  

  

 31.Dزالة األغصان وجزهاإ  

31.D.01 وع أن تمثل خطًرا في موقع العملذيجب أال ُيسمح لألغصان والج.  
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31.D.02 مون آلة جز األغصان على تشغيلها بشكل يجب تدريب العمال الذين يستخد
  .آمن؛ آما يجب تشغيل اآللة طبقا لتوصيات الشرآة المصنعة

31.D.03 آالت جز األغصان.  

a . يجب تجهيز آالت جز األغصان أو األشجار األسطوانية الدوَّارة والقرصية غير
 85( سم 215بقادوس تلقيم داخلي ال يقل عن , المجهزة بنظام تلقيم داخلي آلي

 بامتداد مرآز للخارج زإجمالي المسافة األفقية من جناح تربين ماآينة الج() بوصة
آما يجب أن , )المسقط حتى نهايته والمسافة الرأسية من المسقط وحتى األرض

يكون باالرتفاع الكافي على قوائمه الجانبية لمنع األفراد من مالمسة أجنحة التربين 
  .ت التشغيل العاديةوسكاآين الماآينة أثناء عمليا

b . يجب احتواء آالت جز األغصان واألشجار األسطوانية الدوارة والقرصية غير
 هذه يتم ترآيب, المجهزة بنظام تلقيم داخلي آلي على وسيلة مرنة لمقاومة االرتداد

 في قادوس التلقيم الداخلي بغرض حماية المشغل واألفراد اآلخرين الوسيلة
  . شغيل الماآينة من أخطار الشظايا واألنقاض المتطايرةالمتواجدين في منطقة ت

c .جب أن تحتوى آالت جز األشجار أو األغصان المجهزة بنظام التلقيم الداخلي ي
حيث يجب وضع آلية ب :على جهاز إيقاف وارتداد سريع متصل بنظام التلقيم الداخلي

اد آل جانب من جوانب بامتد, تشغيل جهاز اإليقاف واالرتداد السريع أفقيًا من أعلى
طرف التقليم الخاص بقادوس التلقيم الداخلي وبالقرب منه قدر اإلمكان و يسهل 

  .وصول المشغِّل إليه بيسر

d . مسقط ولوح التلقيم الخاص بآلة التلقيم باالرتفاع الكافي على اليجب أن يكون
ناء التشغيل قوائمه الجانبية لمنع مالمسة المشغل ألجنحة التربين أو السكاآين أث

  .العادي

e .هزاز أمام السكاآين لمنع لفظ المادة خارًجايجب ترآيب مصّد .  

f . يجب تجهيز آالت جز األغصان بمسقط تصريف ذات تصميم وطول آافيين لمنع
  .مالمسة جناح التربين

g . إقفال توضع على نظام اإلشعال لمنع بأداةيجب تجهيز آالت جز األغصان 
  .  به للمعدةالتشغيل غير المصرح

h .يجب الحفاظ على قضبان التقطيع وأجنحة التوربين الموجودة في آلة الجز حادة ,
أو من ناحية أخرى يجب المحافظة عليها وفق توصيات , وضبطها بشكل صحيح

  .الشرآة المصنعة

31.D.04  آالت جز األغصان المقطورة المنفصلة عن الشاحنات أو تثبيتيجب إحكام 
  . على نحو آخرتثبيتها بإحكام
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31.D.05جب أن يرتدي جميع العمال الذين يلقمون آالت الجز باألغصان وسائل  ي
 باألغصان مالبس زما يجب أال يرتدي العمال الذين يلقمون آالت الجآ :وقاية العين

  .واسعة وقفازات طويلة وخواتم وساعات

31.D.06 و أي جزء آخر من يجب أال يضع العمال أبدا أيدهم أو أذرعهم أو أقدامهم أ
الجسم على لوح التلقيم أثناء تشغيل اآللة أو أثناء دوران العضو الدوار؛ آما يجب 

  .زاستخدام عصي الدفع المصنوعة من مادة يمكن أن تأآلها آلة الج

31.D.07 وعلى المشغل , يجب تلقيم آالت جز األغصان من جانب خط المنتصف
ول األغصان في العضو الدوار؛ آما يجب تلقيم االبتعاد الفوري عن لوح التلقيم عند دخ

  . من ناحية الحافة متى آان ذلك ممكًنازآالت الج

 31.D.08جب عدم تلقيم آالت جز األغصان بمواد مثل األحجار والمسامير والقمامة ي
  .وما إلى ذلك

31.D.09 األغصان أثناء دوران العضو الدوارزيجب عدم رفع مسقط آلة ج .  

  

31.Eاألخرىتجهيزاتت واللعمليا ا   

31.E.01ملية التقليم والتشذيب ع  

a . يجب تجهيز مقصات التقليم والمناشير العمودية واألدوات المشابهة بأعمدة
  .خشبية أو غير معدنية؛ آما يجب أن تكون حبال التشغيل من مادة غير موصلة

b . بحيث يجب تعليق مقصات التقليم والمناشير العمودية بإحكام في وضع رأسي
؛ وال يجب تعليقها على أسالك أو  والموظفينتكون الحواف الحادة بعيدة عن العمال

  . أو ترآها على األشجار طوال الليلتدويرآبالت 

c .يجب أن يعطي العامل المتواجد على الشجرة إشارة تحذير قبل إسقاط الفرع ,
  .عند الضرورةوذلك 

  

31.E.02عملية قطع األفرع وتقطيعها .  

a .على عامل األشجار العمل على الجانب الذي ُيقطع منه الفرع متى أمكن يجب 
  .فعل ذلك

b .يجب اعتبار األفرع الملتوية تحت تأثير الشد مصدر خطر.  

c. عند تقليم نهايات األفرع أو إنزالها يجب الوضع في االعتبار استخدام الحبال
 يمكن إسقاطها أو ويجب تثبيت حبل منفصل باألفرع التي ال :للتحكم في األفرع
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األفرع الثقيلة جًدا التي يصعب التحكم فيها باليد؛ ويجب تجنب استخدام نفس 
  .التشعب آحبل سالمة وحبل عمل

d .على الجانب المرتفع لمنطقة العمل ، متى أمكن ذلك،يجب على العمال الوقوف 
عند لك وذ ،أثناء عملية التقطيع؛ وعلى عامل األشجار تدعيم الجزع لمنع التدحرج

  .الضرورة

e .الذراع الدليلية إعاقةيجب استخدام األسافين بحسب الضرورة لمنع , عند التقطيع 
  .أو السلسة

31.E.03 القادرة على حماية المشغل والواقيات لسياجاتيجب تجهيز قاطعات الجزل با 
  .بشكل فعال

31.E.04 الشاحنات.  

a . لحماية راآبي الشاحنات من يجب توفير حاجز فوالذي أو وسيلة حماية مماثلة
  .تحرآات الحمل

b . يجب تحميل الجذوع أو األفرع بشكل آمن على الشاحنات على النحو الذي ال
  . من الجانببحيث ال تتدلىأو , يحجب األضواء الخلفية أو أضواء الفرامل والرؤية

c . يجب عدم ترك ,  نتائج غير مرغوبةحدوثلتجنب خطر االحتراق التلقائي أو
  .ئق الخشب في الشاحنات لفترات طويلةرقا

31.E.05 المناشير اآللية  

a . وتستخدم )  رطًال15( آجم 7يجب تدعيم المناشير اآللية التي تزن أآثر من
  . إال عند استخدامها من وسيلة الرفع الهوائية, لقطع األشجار بحبل منفصل

b .اشير اآللية التي في حالة عدم وجود فروع جانبية يمكن تشعيب حبل تدعيم المن
  . يجب استخدام تشعيب شكلي, عليها) رطل15(آجم  7تزن أآثر من 

c . يجب بدء المحرك وتشغيله فقط عندما يكون جميع العمال المساعدين بعيدين عن
  .المنشار

d .قوم المشغل بإغالق المنشار عند وضعه فوق أسطح منزلقة وخالل األغصان ي
) بسرعة بطيئة (وهو دائرجوز حمل المنشار ي :رادالثقيلة وعندما يكون بجوار األف

طالما أنه ُيحمل لمنع مالمسة السلسلة ))  قدم50( م 15أقل من (لمسافات قصيرة 
  .أو قامط آاتم الصوت

31.E.06 أدوات التقطيع.  

a . يجب عدم استخدام أدوات التقطيع ذات الرؤوس غير المثبتة بإحكام أو
  .ورةالمتصدعة أو ذات المقابض المكس
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b .يجب عدم استخدام أدوات التقطيع عند العمل في األماآن العالية مطلًقا.  

c . يجب تحريك معدات التقطيع بعيًدا عن األقدام واألرجل والجسم باستخدام أدنى
  .طاقة تحكم عملية

d .جب عدم دق أدوات التقطيع آأسافين أو استخدامها في دق األسافين المعدنيةي.  

31.E.07 المائلة والكالبات المائلة والمالقط والقضبان الحاملةالخطاطيف  .  

a .يجب تثبيت الخطاطيف بإحكام قبل تسليط الضغط.  

b .يجب تحذير العمال وتواجدهم في مكان آمن قبل نقل الجذوع.  

c . ويجب أن تبقى حادة)  بوصة2( سم 5 الخطاطيف عن أطرافقل تيجب أال .  

d .وفي مكان عالي أثناء دحرجة الجذوعيجب أن يقف العمال في المؤخرة .  

31.E.08  ألزاميلاواألسافين.  

a . بطريقة جيدةوحدُّهايجب سن األسافين واألزاميل .  

b . يجب أال ُتستخدم سوى األسافين الخشبية أو البالستيكية أو المعدنية اللينة مع
  . المناشير الخشبية

c .معدنية عند طرف الطرقيجب حماية األزاميل ذات المقابض الخشبية بحلقة .  
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  32لقسم ا

  عمليات ساحة المطار .32
32.A عام   

32.A.01 الخاصة بساحة السالمة إلي متطلبات ة متطلبات السالمة التاليةيجب إضاف 
 متطلبات اتمطارحد ال يكون ألصرامة عندماآثر األمتطلبات اليجب تعميم و. المطار
  . تختلف عن متطلبات هذا القسمسالمة

32.A.02يجب إبالغ السلطة الحكومية ، قبل تنفيذ أي عمل علي ساحة المطار أو حوله 
معدات ، ومواقع العمل، ويات عن العملوصف آتابي وفير وت)GDA (المختصة
 .العملالعمال والموظفين وجداول  العمل، ومتطلبات وتجهيزات

a .إبالغ السلطة الحكومية المختصةأيًضا جب ي) GDA(تغييرات  ة آتابيًا عن أي
  . المعلوماتيتم إجراؤها على

b .يجب علي السلطة الحكومية المختصة )GDA( لة عن ؤو الجهة المسإخطار
  . الخطرةإلعالمهم باألوضاع "الطيارين إخطار" بحيث يتم إصدارتشغيل المطار 

32.A.03  تشغيل الطائرة غير  أغراض في أيةاستخدام مدرج الطائرات عدم يجب
لة عن ؤو ما لم تقم الجهة المس،)GDA (طة الحكومية المختصةبدون إذن من السل

  .تشغيل المطار بغلقه وتعيين حدوده بدقة

32.A.04 وهي ( آل األسطح المرصوفة مثل مدارج الطائراتعلى بقاء يجب اإل
الصلبة المخصصة  واألسطح والمدارج الجانبية) مدارج إلقالع الطائرات وهبوطها

 الصغيرة األخرى األجساماألحجار وب وخاصًة فيما يتعلق، ًمادائ نظيفة لوقوف الطائرات
  . لطائرات النفاثةامراوح الطائرات أو ب اقد تسبب أضراًرالتي 

32.A.05 يجب ، ساحة المطارفي عندما ال يكون هناك مهمة عمل للتجهيزات المتنقلة 
علي ) GDA(  السلطة الحكومية المختصةالذي اعتمدته) أو المواقع( نقلها إلى الموقع

 مسافة الزمة لضمان ةضافًة إلى أيباإل( ) قدم750(م  225تبعد بما ال تقل عن مسافة 
  . مدرج الطائراتمنتصف خط عن) سالمة عمليات ساحة المطار

32.A.06 .أعمال الحفر.  

a . جاهزة ألن توضع في المتناول مواد إال إذا آان هناكشق حفر عدم يجب 
  .الحفرب

 .bا في أسرع دآهإحكام يجب ردم الحفر و  والتصديق علي العمل،لموادبعد وضع ا
؛ وفي غضون ذلك، يجب تحديد المواقع الخطرة آما هو محدد في هذا وقت ممكن

  . القسم
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32.A.07  الحصول وضع أي شيء على مناطق الهبوط أو اإلقالع دون عدم يجب
  . )GDA (إذن من السلطة الحكومية المختصةعلى 

32.A.08  دخولها أو يلزمالمرآبات التي في التحكم الفعال على  ا الحفاظدائًميجب 
  .عبورها مناطق حرآة الطائرات

32.A.09  إال في (  بالنسبة للطائرات الهبوط التي تمثل خطورةمناطقتوضيح يجب
  ).بتحديد هذه المخاطر) GDA(حالة قيام السلطة الحكومية المختصة 

.a  ،م  60مسافة بينها تفصل ق برايات حمراء  المناطعليميجب تفي فترة النهار
  ). قدم200(

b.  ،الوامضة الحمراء بالكشافاتيجب تحديد المناطق أما في فترات الظالم 
 200(م  60إلى المسافة بينها التي تصل  وات التي تعمل بالبطاريالكثافةمنخفضة 

  ).قدم

c. الرؤية، خالل فترة الفجر والغسق، وعندما تقلل ظروف الطقس القدرة على 
 الكثافة الحمراء واألضواء الوامضة منخفضة  الراياتيجب تحديد المناطق بكل من

  ).قدم200 (م  60مسافة التي تفصل بينها  واتالتي تعمل بالبطاري

32.A.10  في الطيران، يتم التحكم أداء العمل في ساحة المطار حيث يتطلب األمرحين 
غيل برج المراقبة في آل مرة يلزم فيها ل عن تشؤويجب الحصول علي تصريح من المس
عينتها  وبإغالق منطقة الهبوطلة عن تشغيل المطار ؤوالدخول، إال إذا قامت الجهة المس

  A.09a-c.32.منطقة خطر وفًقا لـ 

a .منقوشة  راية استخداممناطق الهبوط بب المرآبات التي تعمل افةجب تمييز آي
جب أن ي و. وترفرف فوقهاالسيارة بوتثبت سارية فوق ُتوضع مربعات على شكل

بيضاء نمًطا من المربعات ال وأن تحملمربًعا، )  قدم 3(متًرا  1 راية المساحةكون ت
  .يهاعلي جانب)  قدم1(م  0.3بمساحة  الدولية برتقاليةالو

b .في مناطق الهبوط آما الموجودة األخرى يجب تمييز آافة المواد والتجهيزات 
  .A.09a-c.32 هو موضح في

 .32.A.11يجب أن ُيجرى العمل بحيث ال يترك أية مناطق الهبوطب العمل عند ،
مخاطر بهذا الجزء المخصص للطائرات بما في ذلك الُحفر أو األآوام أو المواد 

  .واألآتاف الناتئة التي قد تتلف إطارات الطائرات

32.A.12 لطة  السإذن بدون سالمة وضع أي شيء على منطقة احتياطات يجب عدم
  ).GDA (الحكومية المختصة

32.A.13  السالمة في منطقة احتياطات الموجودة والتجهيزات مواد الافةآيجب تمييز 
 فوق السالمةمنطقة احتياطات ب شيء نتوء  وعندA.09a-c.32:آما هو موضح في 

 بضوء عليمهتأن يتم  أو فوق السطح االنتقالي، يجب  اإلقالع-االقترابسطح خلوص 
.أحمر
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  Aلحق الم

  خطة الوق الحد األدنى إلجراءات :A الملحق

  اية من الحوادث

A.  وبرنامج سياسة ل جوهرها، وثيقة في ،خطة الوقاية من الحوادثتعتبر
،  عادة النقاط التاليةخطة الوقاية من الحوادثتتناول و . والصحةالسالمة

 ةتتناول أييجب أن ، آما العمليةنوع خاصة بالخطة على أن تكون 
التي خاصة بالمشروع أو العملية  استثنائيةأو مألوفة غير  جوانب

مع  خطة الوقاية من الحوادث يجب أن تتوافقو .اجلهأضعت من ُو
ويجب  . لصاحب العمل الخاص بالسالمة والصحةالكليالبرنامج 

تضمين أي جزء من أجزاء برنامج الصحة والسالمة الكلي التي يشار 
  .ث على أنها مالئمةإليها في خطة الوقاية من الحواد

  : ورقم تليفون العناصر التالية،توقيعال و،لقبال .اتفحة التوقيعص. 1

a.  فرد من فريق سالمة الشرآة، مراقبة الجودة(ُمِعد الخطة   
)QC((؛  

b. رئيس الشرآة   المالك، رئيس الشرآة، نائب ، الخطة، علي سبيل المثالاعتماد
خطة الوقاية من   بات اعتماد  الخاص بمتطل28قسم النظر ا .اإلقليمي

الخطرة السامة اإلشعاعية  النفايات لعمليات التعامل مع) (APPالحوادث 
)HTRW(. )الخاصة الداخلية للعمليات في الصحة الصناعية تلقى تأهيًال و فرد أ
د  قد يعتمد الخطة أخصائي سالمة معتَم؛)USACE(سالح المهندسين األمريكي ب
ومتخصص في سالمة األعمال مؤهل هندسين األمريكي أو فرد تابع لسالح الم(

للعمل بها في العمليات التي تتضمن إزالة الصهاريج الموجودة تحت ) الداخلية
  ؛) وزيوت وشحومبترولثة بأنها عرف المواد الملِويث ُت ح)UST(األرض 

c. والمشروع   د الشرآة افرأالحصول علي موافقة ( الموافقة علي الخطة
العمليات، رئيس قسم السالمة    رئيس ،، علي سبيل المثال))مقاولال (المختصين

بالشرآة، مدير المشروع أو المشرف   ل الصحة الصناعية ؤوبالشرآة، مس
  .).Q.C ( سالمة المشروع، مراقب جودة المشروعأخصائيالعام، 

  :ما يليقم بتسجيل  .لمعلومات األساسيةا .2

a .؛المقاول  

b . ؛العقدرقم  

c .؛روعسم المشا  

d .؛)خريطة(  للعمل الذي سيتم، والموقعبيان مختصر للمشروع وبيان  
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e . ل توفير معلومات مث( الحوادثمجال خبرة المقاول في)EMR( ، 
OSHA300FORMS،؛ ومعدل تعديل الخبرات) تحليالت نظام سالمة الشرآة  

f .ليةلمخاطر العمالخطرة التي تتطلب تحليالت والعمليات  مراحل العمل تسجيل.  

باإلضافة إلى بيان سياسة الشرآة، قد توفر نسخة ( .يان سياسة السالمة والصحةب. 3
من المعلومات التي تتطلبها خطة الوقاية من مهًما  امن برنامج سالمة الشرآة جزًء

  .)الحوادث

  .ومجاالت السلطاتمسؤوليات ال. 4

a .الشرآة آل من   علي مستوى- تحديد األفراد المختصين بالسالمة ومسؤولياتهم
 للسالمة أو الصحة الصناعية ا التي تتطلب أفراًدالعقود يجب أن تتضمن(المشروع و

لسالمة والصحة المهنية اعلي وجه الخصوص نسخة من ملخصها ـ سيقوم مكتب 
  ). القبولمؤهالتبمراجعة بالمنطقة 

b .السلطةمجاالت   

  :ما يلي توفيريجب  .نو و الموردالمتعهدون. 5

a. ؛)في حالة معرفتهم( والموردين المتعهدين هوية  

b . ؛ والتنسيق بينهم والموردينلمتعهدين االتحكم فيوسائل  

c. الخاصة بالسالمة  والموردينالمتعهدين مسؤوليات.  

  .التدريب .6

a.  تلقينهم الموظفين أثناءالعمال ومناقشتها مع التي سيتم حصر الموضوعات 
  .مبادئ السالمة

b .علي (التي ُتستخدم في هذا المشروع  والتراخيص اإلجبارية  التدريبتسجيل
 المحصورة، مشغل دخول األماآنسبيل المثال األدوات التي تعمل بالتفجير، 

النفايات التخلص من عمليات على ، التدريب المعدات مشغل، الغطاس، الرافعات
،  والتراخيص الخاصة بها)HAZWOPER(لطوارئ االستجابة لالخطرة و
إعادة /بإعادة التدريب خاصة متطلبات ةوأي)  الشخصيةيزات الواقيةالتجه

  .الترخيص

c .تحديد متطلبات التدريب علي االستجابة للطوارئ.  

d .الخاصة ) ، الخالمنفذونالحاضرون، الميعاد، ( متطلبات لل عمل تلخيص
  . والعمالاجتماعات السالمة بين الموظفينباإلشراف و
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  :قديم تفاصيل خاصة باآلتيت .السالمة والصحة عمليات التفتيش على. 7

a. مدير ،علي سبيل المثال(السالمة بالتفتيش على معايير  من الذي سيقوم 
ن، وموظفعمال و، مشرفون، )QC ( السالمة، مراقب الجودةأخصائيالمشروع، 

، آيفية تسجيل مواعيد القيام بعمليات التفتيشالمؤهالت، / التدريبوإثبات، )الخ
، إجراءات المتابعة، الخ، باإلضافة إلى أسماء القصور تتبع، نظام  التفتيشعمليات

أو المؤهلين، ويجب إرفاق إثبات /المختصين و) الشخص(األشخاص 
) (OSHA الذي يطابق متطلبات إدارة السالمة والصحة المهنية الكفاءة/التخصص
  .المؤهل/ بالشخص المختصةالخاص

b .علي سبيل (يمكن أن تكون ضرورية  ةجيخيص خاراتر/عمليات تفتيش ةأي
  ). خفر السواحل،المثال

c .موقع العمل    التجهيزات التي سُتستخدم في من الرئيسية لمعداتاب قائمة
 لتوصيات ا وفًقالتي تتالءم مع هذه المعداتوقائمة بمتطلبات السالمة والتراخيص 

لفترات الزمنية الخاصة ويجب تدوين ا. ة الفدراليينانوقدستور ال والشرآة المصّنعة
  )علي سبيل المثال التراخيص السنوية (بالتراخيص

  .مج التحفيز، واالمتثالاتوقعات الصحة والسالمة، بر .8

a . الشرآة المكتوببرنامج سالمةاألهداف واألغراض الخاصة ب توفيريجب  
  . لهذا العقدوأهداف خبرة الحوادث

b . إن (السالمة الخاصة ب لتحفيزيةا مختصر لبرامج الشرآة بيانيجب تقديم
  ).توجد

c . اإلجراءات الخاصة بعدم االمتثال لمتطلبات السالمة والسياسات يجب تحديد
  ).نضباطية في حالة خرق متطلبات السالمةاإلجراءات االلتشتمل على (

d . إجراءات الشرآة المكتوبة الخاصة بتحديد مسؤولية المديرين يجب توفير
  .المة بشأن السوالمشرفين

طريقة  اآلتي وباستكمال المقاول تحديد من سيقوم يجب على .قارير الحوادثتإعداد  .9
  :موعده وذلك

a . ؛)ساعات العمل(بيانات التعرض  

b.  ؛هاوالتقارير والسجالت الخاصة بفي الحوادث التحقيقات  

c .ىاإلبالغ الفوري عن الحوادث الكبر.  

لدعم الطبي داخل الموقع والترتيبات الطبية ا  يجب تقديم موجز عن.لدعم الطبيا. 10
وواجبات اإلنقاذ بالنسبة العمال والموظفين الواجبات الطبية ذلك  بما فيخارج الموقع، 

، باإلضافة إلي أسماء األفراد المدربين علي اإلسعافات األولية المكلفين بهذه المهام
  .التابعين للمقاول) CPR(وي  الرئينعاش القلباإلو
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ن، م ( إجراءات تقييم األخطاريجب تقديم موجز عن . الشخصيةتجهيزات الواقيةال. 11
وآذلك تحديد  الشخصية، التجهيزات الواقية الستخدام الكتابيةالتراخيص و) متي، آيف

 واالختيار والصيانة الصحيحة االستخدام التي يجب اتباعها لضماناإلجراءات 
 القدم حذاءلي سبيل المثال، ع(اإلنقاذ  زاتمعدات وتجهي الشخصية وللتجهيزات الواقية

أطقم ، ووقاية السمع، والنظارات الواقيةالواقي، والقفازات الواقية، الخوذات الصلبة، 
  .)وحبال التعليق، الحماية من السقوط

  ).إن أمكن ( السالمةمرجعالتي يتطلبها ) البرامج، اإلجراءات(الخطط . 12

a .04 (رسومات الموقع العام.A.01(؛  

b .خطط االستجابة للطوارئ:   

  )E.01.01( اإلجراءات واالختبارات ـ

  )E.01, 06.A.02.01(منع االنسكاب ـ خطط 

  )E.01, 19.A.04.01 (مكافحة الحريق خطط ـ

  )E.04.01( أرقام تليفونات الطوارئ تعليق ـ

  )K.01.09 (المدمرة خطة الوقاية من الحرائق ـ

  )A.04.19(ة هجر السفين/انتشال أحد األفراد ـ

c .01 ( الخطرالتعريف بمصادررنامج ب.B.04.( ورقة بيانات يجب توفير 
لمقاول، العمال التابعين ل، وسجالت تدريب )MSDS(السالمة الخاصة بالمواد 

التي ستؤول و، )الكميات وخريطة للموقععلى مل تشي(وجرد بالمواد الخطرة 
  .دوالمتعهملكيتها إلى الحكومة عن طريق المقاول 

d . 05( التنفس حمايةخطة.E.01(؛  

e . 06( األخطار الصحية السيطرة علىبرنامج.A.02(؛  

f . 06( الرصاص تخفيف حدةخطة.B.05 ؛)والمواصفات  

g . 06(سبستوس األتخفيف حدة خطة.B.05 ؛)والمواصفات  

h . 06(الترميل.H.01( ؛  

I .؛)06.1( المحصورة األماآن  

j . 12(رة  الطاقة الخطالتحكم فيخطة.A.07(؛  

k . 16 (الخطرإجراءات الرفع.C.17(؛  
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l . 19(االحتياطات الخاصة باألحوال الجوية القاسية.A.03( ؛  

m. والتحميل  الدخول طرقطة خ(22.I.10).  

n . مسح هندسي ومسح لالسبستوس( خطة الهدم( (23.A.01)؛  

o .حفر أنفاق (الطوارئ حاالت في اإلنقاذ خطط ((26.A.05)؛  

p .الموجودة تحت األرض المنشآت  حرائقمن والحماية الوقاية  خطة
 )26.D.01 (  

q . 26(خطة الهواء المضغوط.l.01(  

r . 27 (إنشاء وإزالة السقاالت والدعائمخطط.B.02(  

s .27 (عمليات الشدة المنزلقة.D.01(  

t .السالمة والصحة خطة )SHP (بموقع العمل  وخطة السالمة والصحة الخاصة
)SSHP) (الخطرة السامة اإلشعاعية لنفايات ل بالنسبة)HTRW(  تقديمالبد من 

علي أن تحتوي علي جميع ) SSHP(العمل خطة السالمة والصحة الخاصة بموقع 
 وثيقتين  ال يلزم وجود-) المعلومات التي تتطلبها خطة الوقاية من الحوادث

(28.B.01)؛  

u . خطة التفجير(29.A.01)؛  

v . 30(خطة الغطس.A.13(؛  

w . ملحق قانون التعاقد الفدرالي الدفاعي ( الكحوليات والعقاقيرنإدما منعخطة 
Subpart 252.223-7004 ؛)العقاقير خالية من عاملة، قوة  

x . 21قسم (خطة الوقاية من السقوط(  

y . المنشآت المعدنيةخطة (27.E.01)  

z .خطة إضاءة العمليات الليلية .(16.C.19.d)   

aa. 02سم ق (العامة للموقعطة الصحة خ(  

 في المنصوص عليها بالمتطلبات  الوفاءآيفيةحول  المقاول معلومات يجب أن يقدم .13
جب ي و.والخاصة بخطة الوقاية من الحوادث EM 385-1-1 مناألقسام الرئيسية 

نصب السقاالت، ومتطلبات اإلسعافات األولية و، الحفر خاص بأعمال اهتمامإعارة 
 الشخصية، والوقاية من التجهيزات الواقيةبية، والصحة العامة، والطالمتطلبات و

، والسالمة الكهربائية، ومتطلبات السالمة العامة، واآلالت والمعدات الميكانيكيةالحرائق، 
 ويجب .ومتطلبات الوقاية من التعرض المهني للعوامل الكيميائية والفيزيائية والبيولوجية

خطار الموجودة بالموقع في آل مرحلة من مراحل تقديم معلومات تفصيلية عن األ
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العملية في آل مرحلة من طر اخم تحليل من خاللالعملية وسبل السيطرة عليها وذلك 
   .مراحل العملية
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  Bملحق 

   واإلنقاذعمليات الطوارئ

 تنفيذ عمليات شديد األهمية أثناء اشكل تطبيق متطلبات الصحة والسالمة عنصًرُي. 1
يقوم األفراد في آثير من األحيان بمهام غير معتادة  .لمساعدةا يات اإلنقاذعملالطوارئ و

تزيد  وهذه الظروف ،خطيرة عند التواجد في بيئة تثير لديهم روح التحديوصعبة و
 قليلة ووقوع أي من األفراد اإلمكاناتتكون , اإلضافة إلى ذلكب .مخاطر وقوع الحوادث

تمثل السالمة والصحة المهنية و .ي مستوى اإلدارةا على تدنعد مؤشًرفريسة للحوادث ُي
 سالح عمليات وآذلك العامة المعرضين ل األمريكيلموظفي ومقاولي سالح المهندسين

 الخاصة واإلنقاذ المساعدةالشغل الشاغل خالل عمليات الطوارئ األمريكي المهندسين 
ت الالزمة لمكاتب  مكاتب السالمة والصحة المهنية المعلوماتوفرجب أن يو. بالسالح

 متضمنًة(لسالمة والصحة التخطيط ل مواجهة شؤونلضمان المناظرة إدارة الطوارئ 
  . واالستجابة لهاهاوبعدوأثناءها قبل وقوع الكوارث ) تحليل الخطر والمخاطر

 أن تتضمن آل عمليات الحكومة وأعمال المقاوالت متطلبات برنامج السالمة يجب. 2
الخاصة بالوقاية 1-52.236 الفدرالية عاقديجب إدراج مادة التذلك آ .والصحة المهنية

) MOUs(ومذآرات التفاهم ) MOAs(من الحوادث في العقود ومذآرات االتفاق 
  .اإلنقاذ المساعدةعمليات الطوارئ والخاصة ب

جب تنبيه أخصائي الصحة والسالمة المؤهل على الفور إلى ي :الستجابة األوليةا. 3
قوم هذا ي .اإلنقاذله في عمليات تخطيط وتنفيذ االستجابة وجهود الكارثة ثم إدخا

األخصائي بتقييم أمور السالمة والصحة والتأآد من اتخاذ االحتياطات الالزمة قبل عملية 
 يجب أخذها في االعتبار تشتمل على الصحة العامة ومياه بنودهناك (انتشار األفراد 

وأحوال المواصالت والظروف البيئية وأمور الشرب ومصادر الطاقة واألحياء السكنية 
  ).الصحة

تم بشكل مؤقت تزويد مكاتب السالمة والصحة المهنية التابعة ي :لتزويد باألفرادا. 4
 والرعاية ، والصحة الصناعية،للمنطقة الجغرافية التي تواجه الكارثة بأفراد السالمة

 آافة المهنية الشامل في الطبية حسب الضرورة لضمان تنفيذ برنامج السالمة والصحة
يتم إنجاز هذه العملية باالستعانة بفريق و   .عمليات اإلنقاذ المساعدةعمليات الطوارئ و

نبغي أن تقوم المنطقة الجغرافية يو .االستجابة والتخطيط العملي للسالمة والصحة المهنية
لسالمة  طاقم أفراد مكون من مدير ايضم(بإنشاء مكتب السالمة وعمليات الطوارئ 

 ضمجب أن ييو . بالكامل لعمليات الطوارئ مخصصًة)ومسؤول دعم إداري على األقل
  .أخصائي سالمة واحد على األقلبكل منطقة مكتب عمليات الطوارئ 

)a ( والنصائحوالتقديرات  المساعدة الطبية بتوفيريجب أن يقوم أفراد الرعاية الطبية 
  .العمال والموظفيندارة السالح وإل

a. )b (السالمة والصحة الخاصة جوانبجب أن يقوم أفراد السالمة والصحة بإدارة ي 
 النصائح الخاصة توفير باإلضافة إلى المساعدة، عمليات اإلنقاذبعمليات الطوارئ و
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 اإلشراف الفني على جوانب السالمة توفير وآذلك ،بأمور الصحة والسالمة
 لعمالآفاءة اذلك التأآد من  وآسالح المهندسين األمريكي،موظفي عمال ووالصحة ل

  .لمقاولل والموظفين التابعين

)c (األساسيين أن يكون لديهم أخصائي واإلنقاذ الطوارئ عمليات  على مقاولي يجب
تم تقديم المؤهالت إلى يو .الموقع سالمة مؤهل واحد على األقل يعمل طوال الوقت في

 لما تحدده المقاول وفًقابعين لالتفراد األد يتم طلب المزيد من قو .ختصةالسلطة الم
  .السلطة المختصة

موظفي الحكومة عمال و جميع أن يتمتع يجب :موظفي الحكومةعمال وؤهالت م. 5
 وتحمل طويلةلعمل لساعات المناسبة ل لعمليات اإلنقاذ الطارئة باللياقة الطبية المراقبين

الموظفون العمال وتع ذلك يجب أن يتمآ :الضغط الزائد المرتبط بهذا النوع من العمل
ة المعروفة باللياقة الطبية ماني والجسذهنية والالنفسية االضطرابات الذين يعانون من
عمليات االستجابة الطارئة ل توفر األفرادجب أن تتأآد المناطق التي يو .للقيام بهذا العمل

ام  الطبي الخاص بالموظف باستخدسجلمن قيام السلطات الطبية المختصة بمراجعة ال
 لتحديد الساعات الطوال والضغوط األخرى التي قد يتعرض لها 78النموذج القياسي 

 أو ، الذين يعانون من أمراض القلب أو الرئةالعمال والموظفينجب صرف يآما  .العامل
ن العمل في عمليات م ارتفاع ضغط الدم، أو ، أو أمراض الظهر،السكرمرض 
جوز إعادة يو . للقيام بمثل هذا العملاضخلوهم من هذه األمر آما يجب ،الطوارئ

 مشكالت صحية أثناء من أيةوا عانإلى محطة الخدمة التابعين لها إذا العمال والموظفين 
أن الصيدليات والخدمات ب  والموظفيننبغي إخطار العماليو .الخدمة قد تعرضهم للخطر

  .الطبية قد تكون محدودة في موقع عمليات الطوارئ

تم تزويد أفراد سالح ي :)USACE ( األمريكي سالح المهندسينعبئة أفرادت. 6
 للمشارآة في لمواقع عملهم األصليةقبل مغادرتهم  ،)USACE ( األمريكيالمهندسين

  : بما يليعمليات اإلنقاذ المساعدة،عمليات الطوارئ و

a .أجهزة حماية الرأس والعين :مثل(ة الشخصية يقا الوالتجهيزات والمعدات 
 الميدانية العمليات مخاطرالتي تالئم ) )PFDs (وسائل الطفو الشخصيةواألذن و

   و،التي سوف يقومون بها

b . التي مواقع العمل الرئيسيةتتولى (التحصينات المناسبة لتواجدهم في الموقع 
 تتولى المنطقة الجغرافية التي  ، آمايتبعها آل موظف مسؤولية متابعة التحصينات

  .) التحصينات هذهة متابعةتواجه الكارثة مسؤولي

 التوجيهات وعمل إيجازات السالمة والصحة عند إصدارجب ي .وجيهات السالمةت. 7
  .ياتوصول األفراد إلى منطقة الطوارئ وقبل الشروع في العمل

  .التصاالتا. 8

a . وأجهزة االستقبال واإلرسال الالسلكية، االستدعاءتجهيزاتيجب استخدام ، 
 إذا ، وأجهزة نقل الصور المرئية، وأجهزة الكمبيوتر،ويةيوأجهزة الهاتف الخل

  B.01.18نظر القسم ا .هاتحسين االتصاالت وإجراء في ، الضرورةتقتضا



EM 385-1-1 
 3 تشرين الثاني 2003

                                                             B - 3

b . الخاصة رشادات البرامج والوثائق والعالمات والملصقات واإلتوصيليجب 
  .فهمهاعليهم  والعامة بلغة يسهل  والموظفينبالسالمة والصحة إلى العمال

  .الجدول الزمني للعمل. 9

a . األمريكيموظفو سالح المهندسينعمال و يعمل أاليجب   
)USACE ( فيما يتعلق بالعمليات التي تستمر أآثر ا أسبوعًي ساعًة84أآثر من 

 ويجب أن يكون عدد ساعات الخدمة العادية المطلوبة من الموظف .من أسبوعين
 جب أن يحصليآما  .ايام أسبوعًي أ7 ا،اعة يومًي س 12أثناء عمليات الطوارئ هو

 ا يوًم14 بعد العمل لمدة  ساعًة24الموظفون على فرصة راحة تصل إلى و العمال
 ما يجب أن يحصلآ .اوًمي   21 بعد العمل لمدة  ساعًة48وفرصة راحة تصل إلى 

 ساعة على األقل إجازة لالستراحة بعد العمل 24الموظفون على و العمال
  على األقل من ساعًة24 آذلك ينبغي أن يحصلوا على ا، يوًم29المتواصل لمدة 

 مراقبة العمال يتولى المشرفوننبغي أن يو .الراحة آل أسبوعين بعد ذلك
ضغط مشكالت صحية نتيجة حدوث  عالمات تدل على ةالآتشاف أيوالموظفين 

  . وطلب المساعدة الطبية الالزمةالعمل،

b . يجب تقليل وقت انتقال الموظف من , طويلةعند قيام الموظف بالعمل لساعات
في حالة تجاوز مدة و . للسماح له بالحصول على الراحة الكافية،العملمكان وإلى 

ساعات العمل عدد  ينبغي تقليل ، دقيقًة90العمل مكان انتقال الموظف من وإلى 
م مكن استخدايو . في وقت رحلة االنتقال دقيقًة180بمقدار وقت السفر الزائد عن 

  . الفردياالنتقال الجماعي لتقليل وقت وسائل النقل

  18-16نظر القسم ا .الميكانيكيةات تجهيز والالمعدات. 10

a . غير وقت التجهيز حيث يمكن أن تكون مهًما، ا دوًرالمعدات التفتيش علىيلعب 
يجب أن توفر و. اتتجهيز وال تتوافر معايير السالمة الخاصة بالسالح في الآاٍف

للسماح بالتفتيش  -ا عندما يكون ذلك ممكًن- المناسبالتجهيزت العقد وقت مواصفا
 التي ال المعدات استخدام يجبال و . وجعلها مطابقة لمعايير السالحعلى المعدات
  .مرجعهذا الالواردة في متطلبات التتوافر فيها 

b . األنقاض على الطرق السريعة العامة بالحواجز سحبيجب تزويد شاحنات 
لمنع سقوط ) األغطيةالمترابطة واألبواب الخلفية أو سياج من السالسل آ(ادية الم

؛ آذلك عند الرجوع إلى الخلفآما يجب توفير أجهزة إنذار  .األنقاض من الشاحنة
عند قلب  حاجة الشاحنات القالبة ذات الصناديق الطويلة ألجهزة إنذار مراعاةينبغي 
زيادة  بغرض  وذلك،ح جانبية في الشاحناتعدم ترآيب ألواأيًضا يجب و. الحمولة
 مجال ما لم تكن هناك مواصفات تصميم معينة مقدمة للمقاولين آجزء من ،السعة
 لتنفيذ العمليات للمقطورات المصممة  ألواح فردية أو زوجيةسمح بإضافةُيو. العمل
  .األلواح اإلضافيةاستخدام  بةالعادي

c .التشغيل اآلمن على آل ماآينة من ماآينات  المقاولون إجراءاتدوِّنينبغي أن ي 
جب أن تضم يو.  قبل التشغيلالمزودة بفرش تنظيفالطحن أو / وقصالتقطيع وال

توصيات الشرآة المصنعة الخاصة ) SOPs(إجراءات التشغيل المستديمة 
وجهود منع المعزولة بالتشغيل اآلمن لماآينة التقطيع وتوصيات استخدام مناطق 
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كتيبات الصيانة والتشغيل الخاصة بآالت التقطيع ب االحتفاظجب يو .الحرائقنشوب 
ال تبعد بمسافة آما يجب توفير منطقة مشاة معزولة  . في الموقعقصوالطحن وال

 وصت إال إذا أقص، قدم أثناء تشغيل ماآينات التقطيع والطحن وال200تقل عن 
 العامة بعيدين عن آافة أن يبقىأيًضا جب يو .خالف ذلكب الخبرات السابقةوثيقة أو 

ما يجب أن توضع عالمات آ.  قدم على األقل300مسافة تصل إلى بأعمال التقطيع 
حظر دخول تاألنقاض وتطاير  قدم تشير إلى وجود أخطار 200على مسافة 

  .المشاة

المنطقة المعزولة أثناء غير المزودين بأجهزة الحماية إلى  يدخل األفراد أالجب ي) 1(
آما يجب أن تحتوي اللوادر األمامية أو الرافعات المفصلية . لتقطيعتشغيل آلة ا

التي  أو التقطيع قصالمستخدمة في مناطق إزالة األنقاض أو ماآينات الطحن أو ال
أن تتضمن أيًضا جب يو .ا على مقصورات مغلقة تماًمالحرق،أو حفر تعمل بالتغذية، 

 من االمشغلينكة قوية بما يكفي لحماية حواجز معدنية ثقيلة مشبتوفير الوقاية إجراءات 
األنقاض األخرى التي تسقط من ماآينات  وأاألخشاب قطع األلواح واألغصان و

  .الطحن

 أو عند ترك ،أثناء الليل( من الوقت طويلة عمليات ماآينة التقطيع لمدة إيقافند ع) 2(
 ،ت الشقسطواناأات وتجهيز الهياآل تنظيف يجب ،)ماآينة التقطيع بدون أفراد
 عن طريق ، من المواد القابلة لالحتراق، وآليات القيادة،ورؤوس ومطارق المقاطع

 مادة ملوثة بالسوائل الهيدروليكية أو ةجب على الفور إزالة أييو. رشالنفخ والغسيل وال
جب الحد من التسرب عن طريق الصيانة يو.  نتيجة حدوث تسرب،الزيوت أو الوقود

 يجب ،د أآوام الخشب المقطع المعرضة لالحتراق التلقائي لوجونظًراو .الوقائية
 آما يجب توفير مصادر ، مثل أجهزة العزل والفصل، الحرائقإطفاءاالستعانة بأجهزة 

  .المياه الكافية

d . اللوادر والشاحنات بالقرب منأقل عدد ممكن من العاملين ب االستعانةيجب 
يتم اتخاذ احتياطات خاصة في و .العمل إلنجاز ة األخرى الالزماتتجهيزالو

 لضمان الرؤية فيها، أو التي يقل الدخول إليها أو تصعب المحظور دخولهااألماآن 
 عند أعمال النقل العمل من ترتيبيقلل وبجب أن  .سالمة العمال فوق سطح األرض
 والعمال في النقل  وجود أعماليجب تجنبآما  .تواجد األفراد في منطقة العمل

 عند تواجدهم  للضوءيجب تزويد العمال بالصدريات العاآسةو .لعمل انفس منطقة
  .في منطقة تشغيل المعدات أو مرور المرآبات

e. المستخدمة في ، المجنزرة ومعدات البناء األخرىالجرافاتيجب تزويد اللوادر و 
  . بالمصابيح األمامية والخلفية للعمل أثناء الليل،مناطق إزالة األنقاض

f .التي يجب ، أماآن تشغيل الشاحنات الرافعة المفصلية بأحزمة األمانجب تزويدي 
 12 عن  إلى هذه األماآن يقل عرض ساللم الوصولأاليجب و .المشغلأن يرتديها 

  . بوصة16 ويوصى بأن يكون ،بوصة

  .نظيم المرورت. 11

a .وفي المناطق السكنية، على الطرق السريعةمهمًة حتل تنظيم المرور مكانًةي ، 
 يتم إغالق ، على العملياتاعندما تمثل حرآة المرور خطًرو .والمواقع اإلنشائية
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 مع الوآاالت المحلية اجب تنسيق عمليات إغالق الطرق آتابًييو .الطرق العامة
 والعالمات المرورية مع تلك  أجهزة تنظيم المرورتتوافقما يجب أن آ .المختصة
  .زةالممي تنظيم المرور أجهزة مرجعب الواردة

b .يجب اتخاذ االحتياطات التالية،عند تعذر إغالق الطريق :  

أو عالمات مماثلة " منطقة عمل " عبارة تحملإرشاديةيجب وضع عالمات ) 1(
قبل منطقة )  قدم500(م  150و)  قدم1000( م 300 على مسافة ،بامتداد الطريق

   إليها؛العمل على جانبي الطريق

 لتنظيم المرور حاملي رايات اإلشارة األفراد من فيبالعدد الكايجب االستعانة ) 2(
  ؛داخل منطقة العمل

 الرايات وتعليمهم آيفية استخدام هذه حاملي رايات اإلشارةيجب االستعانة باألفراد ) 3(
ويوصي بالحصول على التدريب واالعتماد من ( أماآن المرور إلى الدفع بهمقبل 

  ؛)مجلس السالمة الوطني

 ، ذات أجزاء أمامية صلبة أحذيًةحاملو رايات اإلشارةي األفراد يجب أن يرتد) 4(
  ؛ وخوذات صلبةا، دولًيا ذات لون برتقالي معترف به للضوءوصدريات عاآسة

  في عملية تنظيم المرور؛ وعلى العالمات للمساعدة " توقف"و" سر " ُتكتب عبارة) 5(

وبالمشرف صال ببعضهم  من االتحاملو رايات اإلشارةيجب أن يتمكن األفراد ) 6(
  .عليهم

 يجب استخدام حاملو رايات اإلشارة،عند تعذر االتصال البصري بين األفراد ) 7(
  .أجهزة إرسال واستقبال السلكية

c .وآذلك المرآبات التي ،البد من وجود فرد إشارة لمساعدة آافة مرآبات اإلنشاء 
لف في المناطق  في عملية الرجوع للخ،نصفاليتجاوز وزنها الطن والطن و

  .السكنية

  .الحرق بالستار الهوائي وتكويم األنقاضمليات ع. 12

a .يجب أن تقوم عمليات الستار الهوائي بالحرق الفعال للمواد.  

b . ي الذين يقومون بعمليات التغذية وإفراغ الرماد ف، المعداتمشغلويجب أن يبتعد 
لكن إذا لم و .ا ذلك ممكًن متى يكون،عن سحابات الدخان عمليات الستار الهوائي

لذا تظهر الحاجة إلى  : يتم توفير هواء صالح وآاٍف للتنفس للعمالا،يكن ذلك ممكًن
حالة في و .أو تكييف الهواء في بيئة محمية/ والمخزون، والهواء ،الهواء المرشح

 يمكن االستعانة بالمعدات المفتوحة بشرط ،ة التحكم الهندسية في الحالنظمغياب أ
ستخدام جب إدراج العمال المحتاجين اليو .بكمامات التنفس الصناعي العمال تزويد

 من هذا Sec. 5 ا لـطبًق رنامج حماية التنفسب في آمامات التنفس الصناعي
 أولوغاز   الجسيمات،آما يجب أن يقوم المقاول باختبار عينة دقيقة من. المرجع
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 للتأآد من الحماية ،ات وعناصر خاصة من النفاي، والحرارة، الكربونأآسيد
  . للعمال من خالل حماية الجهاز التنفسيالمناسبة

c. آذلك يجب استخدام أجهزة و ، أو أجهزة إطفاء الحريقهاي المإمدادات توفيريجب
  .مراقبة الحرائق

d . آقاعدة ( الهوائي بجوار أآوام األنقاض مباشرة الستار عمليات عدم تنفيذيجب
 )). قدم100 (م 15سافة فاصلة بينهما ال تقل عن  يجب أن تكون هناك معامة،
  .يجب تقليل حجم أآوام األنقاض لمنع انقالبهاو

e . طول جانب التلقيم في على و،قدم 1 ارتفاعهيجب وضع حاجز تحذيري 
من مواد غير قابلة هذا الحاجز  ءيجب إنشاآما  . المعداتمشغلي لتحذير ،الحفرة
  .لالشتعال

f . داخلها مادة قابلة ب معّبأ  أية مادة مادة خطيرة أوةحفرة أي تلقى في الأاليجب
  .لالشتعال

g.  البند نظرا( بحيث تأخذ شكل الحفرة مواد تم ضغطهايجب إنشاء الحفر من n 
   وال يتوقع أن تتعرض النضغاط يغير من شكلها).أدناه

h .األرض أو  إنشاء الكومة سيتم فوقإذا آانما  مستوى المياه الجوفية ارتفاع ُيحدد 
  .تحتها

i .دقيقًة50 بالمائة من 15 عند التعتيم يجب تحديد متطلبات ،في حاالت الكوارث  
سمح ُيو .دقائق الباقية 10 بالمائة في 40 التعتيم بحيث ال تتجاوز نسبة ،من الساعة

  .التعتيم آحد أدنى بالمائة من 40 في وجود دقيقة 30ستغرق يي ذ التشغيل الببدء

j .ومعايير وآالة الواليةالدقيقة معايير الجسيمات وافر في انبعاثات يجب أن تت 
  .الخاصة بعمليات الحرق) EPA(حماية البيئة 

k.  قدم100 تقل المسافة الفاصلة بين أآوام األنقاض ومنطقة الحريق عن أاليجب . 
 . قدم1000 آما يجب أال تقل المسافة الفاصلة بين أآوام األنقاض وأقرب مبنى عن

 1100 تقل المسافة الفاصلة بين حفرة الحريق وأقرب مبنى عن أاللك يجب آذو
  .قدم

l .آما يجب  .ايجب إطفاء الحريق قبل اإلزالة المتوقعة لكومة الرماد بساعتين تقريًب
  .قدمين أسفل حافة حفرة الحريقارتفاع إزالة الكومة قبل أن تصل إلى 

m .يتم يجب أن  و،أو من مادة مماثلة ،فر الحريق من الحجر الجيرييجب إنشاء ُح
 .اللوادر لدعم ثقل ، أو مواد أخرى، أو شبكة سلكية،تقويتها بخطافات تثبيت أرضية

حواف الحفرة بطريقة منتظمة لضمان السالمة ومنع أيًضا التفتيش على يجب و
يجب تبطين قاع الحفرة بطبقة آما . االنهيارات الجانبية أو االنهيار الكلي المفاجئ

 .المياه الجوفية منفذة من الطين أو الحجر الجيري لمنع تسرب الرماد إلى غير
  . آشطها بواسطة البلدوزراتإذا تمويوصى باستبدال هذه الطبقة 
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n .قدم 4 أو بمادة أخرى بارتفاع يصل إلى ،يجب سد نهايات الُحفر بالتراب.  

o . ة حفرة  بوصة على حاف12يجب وضع سداد محكم من التراب يصل سمكه إلى
يجب أن تتراوح المسافة بين الفوهة ونهاية الحفرة بين و .الحريق لسد فوهة المنفاخ

  . بوصاتست وثالث

p .بوصة على حافة حفرة  12جب وضع سداد محكم من التراب يصل سمكه إلى ي
ما جب أن تتراوح المسافة بين الفوهة ونهاية الحفرة يو .الحريق لسد فوهة المنفاخ

  .وصات بست وثالثبين 

q . آما يجب تعبئة الحفرة ، يتجاوز طول الحفرة طول جهاز المنفاخأاليجب 
  .بطريقة منتظمة بطول الحفرة

r . ويمكن  . ضمان حماية العامة من عمليات الحريقمسئوليةالمقاول يتحمل
واإلجراءات األخرى حسب ظروف الحماية وأسوار المرورية االستعانة بالعالمات 

  .الموقع

s . السيطرة على األتربة أثناء معالجة الرمادمسئوليةالمقاول يتحمل .  

t . انظر  .آل عمليات الحرق والطحنمواقع يجب توفير مطهرات العيون في
Sec. 06.  

u . قدم بالقرب من أبراج اإلرسال100يجب أال تتواجد أآوام األنقاض في نطاق ، 
  .تجميعها تحت أسالك اإلرسال مباشرةيجب عدم أو 

v . 53.8(توفير اإلضاءة الكافية يجب LX (في المناطق  .أثناء العمليات الليلية
  . الطحنآالتالمحيطة بالحفر و

w . يسمح "كتب عليها عند مداخل مناطق اإلزالة ُيمرورية يجب وضع عالمات
  ". المصرح لهم فقطاألفرادبدخول 

x . الحصول   ترتيباتا الحرائق المحلية وينسق معهإدارةيجب أن يخطر المقاول
 في حالة تجاوز الحرائق قدرة المقاول على ، إخماد الحرائقعلى المساعدة في

  .إخمادها

y . قدم من حفر  100يجب وضع عالمة على حافة الحاجز الموجود على بعد
  . غير المصرح لهم وتحثهم على االبتعاداألفرادتحذر لالحريق 

z . األنقاض أحذية السالمةيجب أن يرتدي األفراد العاملون في مناطق إزالة.  

زداد مخاطر تعرض أفراد عمليات الطوارئ لحوادث المرآبات ت :لقيادة الوقائيةا. 13
 ، الطرقعلى ووجود األنقاض ومخاطرها ،تلف الطرقل  نتيجًةالتي تعمل بالمحرآات،
 وآذلك ،غياب أجهزة تنظيم المرور وأ باإلضافة إلى قصور ،وعمليات إغالق الطرق

 ومراقبة سالمة ،لقيادة اآلمنةلجب وضع برامج يو .ت ظروف بيئية صعبةالقيادة تح
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جب تدريب األفراد العاملين على مرآبات الطرق الوعرة على استخدام مثل يآما  .القيادة
  .هذه المعدات قبل تشغيلها

 حيث يتم القيام بمعظم العمل داخل مهًما، العب السالمة العامة دوًرت :لسالمة العامةا. 14
العديد من مشكالت و ؛ األطفال ألخطار محتملةالطوارئض عمليات عرُِّتو .مجتمعال

على نقاض تساقط األ وآذلك أخطار ؛ العامة وإبعادهم عن مناطق العملالتعرف على
الحرائق واألخطار مخاطر  و؛ وأخطار االستعمال والبناء؛المرورمخاطر الطرق و
 ، وأدوات تنظيم المرور،لعملجب دراسة متطلبات تخطيط منطقة ايو. األخرى

استخدام إعالنات الخدمة العامة أيًضا جب يآما  .باألفراد حاملي الراياتواالستعانة 
 المهندسين األمريكي  سالحلعمليات المعرضين لالرتفاع بمستوى حمايةحسب الحاجة 

)USACE(. الحواجز واألسوار لمنع دخول العامة إلى مواقع مراعاة إقامةجب يهذا و 
  .لعملياتا

:  مثل عليها، المخاطر الصحية والسيطرةإدراكجب ي : األخطار الصحيةإدراك. 15
 والطالء الرصاصي واإلشعاع من )الحرير الصخري(المخاطر الناتجة عن األسبستوس 

 حسب -تم توفير األجهزةيو .توصيات أخصائيي الصحة الصناعية المؤهلينتنفيذ خالل 
  .ر الصحية المخاطتقدير/ الآتشاف-الطلب

  .إلبالغ عن الحوادثا. 16

a . قوانين الجيش لسجالتا الحوادث وفًقآافةيجب اإلبالغ عن  AR 385-40 
  .والمالحق القابلة للتطبيق

b . التي تقع على التي تعمل بالمحرآاتيجب اإلبالغ عن حوادث مرآبات المقاول 
 هذه الحوادث  وال يجب اعتبار،لعمل تحليل شاملفقط الطرق السريعة العامة 

  .حوادث مسجلًة ضمن المشروع

c .وعمليات اإلنقاذ عمليات الطوارئ تنفيذ جب تسجيل الحوادث التي تقع أثناء ي
 اليتلتقرير الاجزء من آالتابعة للمنطقة الجغرافية  ENGLink بمعرفة المساعدة
خاصة  وآذلك المعلومات ال،تم إبالغ الفرقة بصفة دورية بهذه المعلوماتيو .للحادثة
  .أو مشكالت الصحة والسالمة المعلقة/ وغير الكافي السالمة والصحة بأداء

جوز لمدير السالمة والصحة أن يقدم ي: متطلبات السالمة والصحةفي التغييرات . 17
مكتب السالمة والصحة إلى  مرجعتوصيات بالتغيير في المتطلبات الواردة في هذا ال

جب أن يقوم مكتب السالمة والصحة التابع للمنطقة يو .المهنية التابع للمنطقة الجغرافية
 ثم إرسال التغييرات المقترحة ،الجغرافية بمراجعة الطلب وإبداء الموافقة أو المعارضة

جب أن يتمتع القائد المحلي بالسلطة للموافقة يآما  .للقائد المحلي للحصول على الموافقة
جب يو . أو رفضهالسالمة المحليعلى التغييرات المقترحة من قبل مكتب الصحة وا

تم تطبيق يو .طلب المراجعةب مرفقًةإلى القيادات العليا هذه الطلبات  أيًضا إرسال
 )الظروف(على الظرف   فقطل المنطقة الجغرافيةَبالتغييرات التي تم الموافقة عليها من ِق
تزام بمتطلبات  االللعدم استخدامها آمرجعيجوز ال  و،واألوقات المحددة في طلب التغيير
 مكاتب السالمة والصحة المهنية التابعة وتصدر .مرجعالصحة والسالمة المذآورة في ال

 تغييرات قائمة على الخاصة بإجراءلتوصيات ا حكًما دقيًقا حولللمنطقة الجغرافية 
   .الدراسة المتأنية لظروف الكارثة الحالية
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C-1 

  Cلملحق ا

  ليكا البلوريةيمهني للسإرشادات التحكم في التعرض ال :Cالملحق 
  عمليات الترميل و

  يتجاوز تعرض العاملأالهذا المرجع، فإنه يجب من  Sec. 06ـ طبقًا لما ورد ب
 آما  ساعات8لمدة  المعدل المرجح زمنًيامتوسط العالقة في الجو حد ا البلورية للسيليك
 في )ACGIH( الحكوميين المؤتمر األمريكي ألخصائيي الصحة الصناعية حدده

إدارة السالمة أو آما نصت " والتعرض البيولوجي  الحرجقيم الحدمؤشراتهم الخاصة ب"
اإلرشادات  C-1قدم الجدوليو .أيهما أآثر صرامة، )OSHA (والصحة المهنية

وضعها المعهد الوطني قام بلتعرض المهني للسيليكا البلورية التي والحدود األمريكية ل
، )OSHA(، وإدارة السالمة والصحة المهنية )NIOSH(للسالمة والصحة المهنية 

والمؤتمر األمريكي ) MSHA(والوآالة المعنية بسالمة وصحة عمال المناجم 
  . من تاريخ هذا المرجعا اعتباًرACGIH)( الحكوميينألخصائيي الصحة الصناعية

 حدود التعرض المهني
  

  لمهني للسيليكا البلوريةلتعرض ابا  الخاصةاألمريكيةوالحدود اإلرشادات  .C-1الجدول 
  

  اإلرشاد أو الحد المادة المرجع
 )3م/مللي جم(

  
المعهد الوطني للسالمة 

  (NIOSH)والصحة المهنية 

  
: السيليكا البلورية

, الكريستوبلت الكوارتز
تريديمايت آغبار قابل 

 لالستنشاق

  
REL)( = 0.05)  بحد

 10أقصى يوم عمل مدته 
ساعات عمل خالل أسبوع 

 ) ساعة40ه عمل مدت

  
إدارة السالمة والصحة المهنية 

)OSHA (]29 CFR 
[1910.1000 Table Z-3  

  
السيليكا البلورية ومادة 

الكوارتز القابالن 
  لالستنشاق

السيليكا البلورية و 
 القابالن الكريستوبلت
  لالستنشاق  

 

 
)PEL ( = 10 + آوارتز/ %  2 
)8 المتوسط المرجح ساعات  

)زمنًيا  
 = (PEL) لقيمة نصف ا

 المحسوبة من معادلة الكوارتز
   

 

الوآالة المعنية بسالمة وصحة 
 ) MSHA(عمال المناجم 

]30 CFR 56, 57,70, 
71[  

الكوارتز القابل 
لالستنشاق في المناجم 

تحت األرضية 
والسطحية المعدنية 

)PEL ( = 10 آوارتز / %  
 +2) 8 المتوسط  ساعات 

)المرجح زمنًيا  
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C-2 

  وغير المعدنية
السيليكا البلورية القابلة 
 لالستنشاق الموجودة
 ٥بترآيزات أعلى من 

 في مناجم الفحم %
السطحية وتحت 

  األرضية  

 

)RDS( =  /10 % آوارتز
المتوسط المرجح  ساعات 8(

 )زمنًيا

المؤتمر األمريكي ألخصائيي 
(  الصحة الصناعية الحكوميين

ACGIH(] 2000[  

السيليكا البلورية 
والكوارتز القابالن 

  لالستنشاق
 السيليكا البلورية 
والكريستوباليت 
  القابالن لالستنشاق
السيليكا البلورية 

والتريديمايت القابالن 
 لالستنشاق

)TLV( = 0.05) 8 ساعات 
  )المتوسط المرجح زمنًيا

)TLV ( = 0.05) 8 
المتوسط المرجح ساعات 
  )زمنًيا

)TLV ( = 0.05) 8 
المتوسط المرجح ساعات 
 )زمنًيا

  
REL)( =  المعهد الوطني للصحة والسالمة المهنية - حد التعرض الموصى به )NIOSH(  

)PEL = ( إدارة السالمة والصحة المهنية -حد التعرض المسموح به )OSHA(  
)RDS = ( الوآالة المعنية بسالمة وصحة عمال المناجم -معيار الغبار القابل لالستنشاق )MSHA(  
)TLV = ( مؤتمر األمريكي ألخصائيي الصحة الصناعية الحكوميين  ال- المشرفيقيمة الحد
)ACGIH(   

. 

 اإللزامية على المتطلباتعض ب )OSHA( ضعت إدارة السالمة والصحة المهنيةو
تعرض عملية هو أن يتم القضاء على ف اإللزامي األول متطلبلاأما  .أصحاب العمل

 وفي حال تطبيق جميع أنظمة .الممكنة أنظمة التحكم الهندسية من خالل تطبيق ينالعامل
جب أن يقوم صاحب ي, التحكم الهندسية وفشلها في تقليل التعرض إلى الحد المسموح به

وفي حال تطبيق . تقليل التعرضلإلى الحد الممكن وموظفيه عمل بالمناوبة بين عماله ال
تنشاق وبقاء مستوى السيليكا القابل لالس, جميع أنظمة التحكم الهندسية واإلدارية فقط

يمكن أن يعتمد صاحب العمل في هذه الحالة , أعلى من حدود التعرض المسموح بها
وبوجه  .1910.134 الواردة بـ اإللزامية المتطلباتموجب بعلى برنامج آمامة التنفس 

أينما تشكل ظروف العمل أو الممارسات األخرى مخاطر متعارف عليها وُيحتمل , عام
يجب تعديل هذه الظروف والممارسات وفًقا , طيرأن تسبب الموت أو ضرر بدني خ

  .من قانون السالمة والصحة المهنية (1)(a) 5للقسم 

 أي مقياس مادة محدد للسيليكا )OSHA(وال يوجد لدى إدارة السالمة والصحة المهنية 
فقد ُوضعت التوصيات التالية لضمان أن , ونظًرا لعدم وجود هذا المقياس. البلورية

. ين للسيليكا القابلة لالستنشاق قد تم ضبطه عند الحدود المسموح بهاتعرض العامل
  .وُيقصد بالسيليكا في هذه اإلرشادات السيليكا البلورية
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  لمراقبةا. 1

a .ُتنتج من ع فيه السيليكا، أو  ُتصّن عملجب أن يقوم آل صاحب عمل لديه مكاني
، أو يتم معالجتهان أو خّزقل أو ُتنعاد تعبئتها أو ُتأ أو ُي، أو ُتعّبتنبعث، أو التفاعل

ما إذا آان أي   لتحديدهعمل وسيرال أماآن افة آالتفتيش على ب بطريقة مهنيةستخدمُت
 .أو فوقها بها عامل يمكن أن يتعرض للسيليكا عند حدود التعرض المسموح

  :وتتضمن المؤشرات التي تدل على ضرورة القيام بتقييم تعرض العامل األتي

(I) العامل للسيليكا الموظف أو  تشير إلى تعرض  يمكن أنومات أو مالحظات معلةأي
  ؛ أخرى موادةأو أي

(ii) ولة جوًا؛مأي قياس للسيليكا المح  

(iii) يمكن أن تكون بسببعراض من أية أ  أو الموظفينلا شكاوى من قبل العمةأي 
   أخرى؛مواد ةلتعرض للسيليكا أو أيا

(iv)  ترآيزات ، أو التحكم ُيمكن أن يؤدي إلى زيادةمعالجةالأي تغُير في اإلنتاج أو 
 م أي سبب آخر يجعلهالعمال أو الموظفين أو حينما يكون لدى , المحمولة جوًاالسيليكا
  . ترآيزات السيليكا المحمولة جوًا في زيادة وجود فيونيشّك

b .هوتحليل  الهواءمراقبة  

للسيليكا البلورية  لماض العّرسَتخدم العديد من الطرق لقياس مستوى تعُت  :امع
في ختلف هذه الطرق تو ).يتاديميالكوارتز، أو الكريستوبليت، أو تر(المحمولة جوًا 
 في األسلوب التحليلي المستخدم بالرغم من أن آل هذه الطرق تعتمد على المقام األول

اة على ألخذ العينات المنتق) السيكلون(الفرازة المخروطية طريقة الجمع التي تستخدم 
 الفرازة المخروطية لطردتم جمع العينات المحمولة جوًا باستخدام ي و.أساس الحجم

 )ينلامتعدد الفالكلوريد ال مثل(  مالئمترشيح وسط لالستنشاق والصالحةالجسيمات غير 
، يجب أن هوتغيرانحياز القياس تقليل لو . لالستنشاقةجزيئات الغبار القابلب لالحتفاظ

 واللجنة األوروبية )ISO(  الدولية لتوحيد المقاييسمنظمةبمعايير ال يلتزم المختبرون
 والمؤتمر األمريكي ألخصائيي الصحة الصناعية الحكوميين) CEN( لوضع المقاييس

)ACGIH( المنظمة الدولية لتوحيد [ الصحيح  الحجمذاتجمع الجسيمات الخاصة ب
, CEN (1992(يس اللجنة األوروبية لوضع المقاي, 1991) ISO(المقاييس 

]. 2001 (ACGIH)المؤتمر األمريكي ألخصائيي الصحة الصناعية الحكوميين 
 في عمليات قياس السيليكا البلورية ةسَتخدم عادُتوتتضمن الفرازات المخروطية التي 

مخروطية الالفرازة و) Dorr-Oliver10-mm (ةمخروطية النيلونيالالفرازة 
 الفرازات المخروطيةقييم مدى مطابقة هذه م تت ). Higgins-Dewell (ةالموصل

 واللجنة األوروبية لوضع المقاييس ،)ISO(  الدولية لتوحيد المقاييسالتفاقية المنظمة
)CEN( والمؤتمر األمريكي ألخصائيي الصحة الصناعية الحكوميين ،(ACGIH) 

 لتر في 1.7وتمثل معدالت التدفق التي ُتقدر بـ  . القابل لالستنشاقبالرذاذ الخاصة
لتر في الدقيقة بالنسبة  2.2و) Dorr-Oliver(مخروطية ال للفرازة الدقيقة بالنسبة

 من ة آبيرلطائفة ياز لالنحدرجاتدنى أ) Higgins-Dewell(مخروطية الللفرازة 
في  اأصبح متاًح ولقد .في مكان العملُيحتمل أن توجد توزيعات حجم الجسيمات التي 

 معدل يبلغ )Kenny and Gussman(هي  ىخرأطية  فرازة مخرو األخيرةاآلونة
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 مثل الفرازة المخروطية هكون هذت أن  ومن المتوقع.دقيقة/لتر 4.2 فيها اختبار العينات
تفاقية المنظمة الدولية ال هامن حيث مطابقتعلى األقل  ة النيلونيالفرازة المخروطية

المؤتمر األمريكي /)CEN(اللجنة األوروبية لوضع المقاييس /)ISO( المقاييسلتوحيد 
 , القابل لالستنشاقالخاصة بالرذاذ )ACGIH(ألخصائيي الصحة الصناعية الحكوميين

  آما أن،جيدة التوصيل افضل الختبار عينات السيليكا نظرًا ألنهاأل يكون هتوربما 
ضمان  عند معدالت تدفق أعلى لا واضحة ويمكن استخدامهخواصها القياسية الُبعدية

 خواص يظهر الفرازة المخروطية  أنواعن آل نوع منألونظًرا  .لكتلةلبر آأحساسية 
 لكل  واحد من الفرازات المخروطية، ُينصح باستخدام نوع معينةجسيماتعملية جمع 
أن إلى  تشير تتوفر األدلة التيجسيمات يتم اختبارها حتى ال  مناسبة منمجموعة
جب ي و.يد االختالف من معمل آلخر يزلن الفرازات المخروطية بين أنواع االنحياز

 والحافظات لتجنب حدوث الفرازات المخروطية التسرب على  اآتشافإجراء اختبار
 ويختلف تحضير العينة لتحديد السيليكا البلورية تبًعا لنوع .خلل جسيم في المجال

ي  أساليب تحليلية للتحديد الكمةثالثعادة ُتسَتخدم آما  .األسلوب التحليلي المستخدم
امتصاص  قياس طيف وأ ،)XRD(ياس حيود األشعة السينية ق :للسيليكا البلورية وهي

يود األشعة ح ويمثل . أو قياس االستقطاب الطيفي اللوني،)IR(  تحت الحمراءاألشعة
 أآثر األساليب الشائعة )IR( وامتصاص األشعة تحت الحمراء )XRD(السينية 

هذه األساليب  ل الكمي االآتشافحد  ويتراوح.ية السيليكا البلورتالمستخدمة في تحليال
ضعيف، خصوصًا عند أحمال  الدقةإال أن مستوى لعينة؛ في اميكروجرام  5-10من 

التي ُتجَمع عادًة عندما تكون )  في العينة ميكروجرام30قل من أ(منخفضة الالمرشح 
الذي أوصى به ترآيزات السيليكا المحمولة جوًا في مكان العمل قريبة من حد التعرض 

 50الذي يصل إلى ) NIOSH REL(المعهد الوطني للسالمة والصحة المهنية 
 قم بتحديد طرق أخذ العينات ).3م/مللي جرام 0.05(متر مكعب / ميكروجرام 

 إدارة السالمة والصحة المهنية والطرق التحليلية المطلوبة أو الموصى بها من قبل
)OSHA(  الصحة الصناعية الحكوميين والمؤتمر األمريكي ألخصائيي)ACGIH( ،
لمعهد ا مرجع بما في ذلك) NIOSH (لمعهد الوطني للسالمة والصحة المهنيةاو

  .طرق التحليلب  الخاص)NIOSH (الوطني للسالمة والصحة المهنية

(ii)  منطقة ب الخاصة الفعلية ظروف التعرض مالعال تعرض قياسات ُتوضحيجب أن
 مالئم من العينات طويلة األجل أو خليطي أ ويتم قبول .التنفس بالنسبة لكل عامل

  عنألخذ العينات الوقت الكليإال أنه ال يجوز أن يقل ، القابلة لالستنشاققصيرة األجل 
جب أخذ عينة من المواد األخرى غير السيليكا وتحليلها، في حالة ي  آما.ات ساع7

  .القيام بعمليات الترميل

(iii) ب عن موجب أو سال والتحليلالمراقبةطريقة تقل دقة  جب أالي . القياسدقة 
  حد التعرض المسموح بهتساويبالنسبة لترآيزات السيليكا المحمولة جوًا التي % 25

  .أو تزيد عنه

)iv(فيه  في المكان الذي يقرر آل ثالثة أشهر المراقبةتكرر تجب أن ي .المراقبةكرار  ت
 يفوق حد  بمعدلكا أو للمواد األخرىن للسيليوصاحب العمل أن العاملين معرض

  .التعرض المسموح به
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  ة الطبي المراقبة2.

بوضع برنامج إشراف طبي لكل العاملين المعرضين أو يجب أن يقوم آل صاحب عمل 
بمعدالت أآبر الذين سيتعرضون للترآيزات المحمولة جوًا من السيليكا أو المواد األخرى 

ب أن يوفر صاحب العمل لكل عامل فرصة جي آما. من حد التعرض المسموح به
 هذا  أن يتمآما يجب ,هأو تحت إشرافمعتمد  يتم بواسطة طبيب الذيالفحص الطبي 

  .وبدون تكلفة على العامل أو الموظف أثناء ساعات العمل العادية الفحص

a .الفحص الطبي  

(I)السجل الطبي تضمنجب على آل صاحب عمل توفير الفحص الطبي الذي ي ي 
لى الصدر ع) باألشعة السينية (  سنويةكامل للعامل والفحص البدني، وصورة شعاعيةال
 من حدود التعُرض بمعدل أآبرض للسيليكا عرَّوظيفة الرئة لكل عامل ُمل فحوصاتو

 القرنية المحتمل في مهنة حدوث ندبات على االهتمام ترآيزجب ي  آذلك.المسموح بها
  .الترميل

(a)14 أو بوصة  17 × بوصة 14خلفية أمامية (صدر ورة شعاعية على ال ص 
يتم تصنيفها وفقًا للتصنيف الدولي للصور الشعاعية لتغبر الرئة )  بوصة14 ×بوصة 

لتصنيف الدولي للصور ا[ .1971ي عام ف) ILO(الصادر عن مكتب العمل الدولي 
 لة، سلسU/C) ILO (1971الشعاعية لتغبر الرئة الصادر عن مكتب العمل الدولي 

  ].1972  عام،، جنيف، مكتب العمل الدولي)منقحة (22 رقم السالمة والصحة المهنية

(b) الحيوية االضطرارية القدرة وظيفة الرئة بما في ذلك فحوصات )FVC(حجم  و
 لتقييم وظيفة  قاعديساس أ لتقديم)FEV I(  الواحدةالزفير االضطراري في الثانية

ئمة استخدام العمال لكمامات الضغط السلبي أو مال تحديد مدى والمساعدة فيالرئة 
ن المعروف أن تقديم هذا الفحص الطبي واالحتفاظ بسجالت البيانات مو .اإليجابي

  . الترميل التي تقوم بتشغيل عمال مؤقتينلمؤسسات بالنسبة االطبية قد يكون صعًب

(ii)  أيًضا الفحوص الطبيةتوفيريجب :  

(a)  السيليكا العالقة  ترآيزات التي تزيد فيهامناطق الفي مل تكليفهم بالعللعاملين قبل
  في الجو عن حد التعرض المسموح به؛

(b) السيليكا العالقة في الجو بدرجة  تعرض للترآيزات لكل عامل, على األقل سنوًيا
   السابقة؛ الستةشهراأل حد التعرض المسموح به في أي وقت خالل تفوق

(c)  عليه عادًة ما تصاحبأو أعراضعالمات  ظهور عنبإبالغ  العامل تقدمفور  
  . للسيليكاالمتكررالتعرض 

(iii)  ،ُتجرى حيثمايجب أن ُيِمد صاحب العمل الطبيب الذي يقوم بعملية الفحص 
  :الفحوص الطبية بالمعلومات التالية

(a) ؛ المطلوبسبب الفحص الطبي  



EM 385-1-1 
 2003 تشرين الثاني                3

C-6 

(b) ؛بما يتعرض له العاملحيث إن لها عالقة لمهام التي يقوم بها العامل ا وصف  

(c) ؛يجب استخدامها مستخدمة أو واقية شخصية أي تجهيزات ومعدات وصف  

(d) ؛توافرت إذا ، مستوى تعرض العاملاتنتائج قياس  

(e) المتوقع أو المقدر؛ مستوى تعرض العامل  

(f)  على طلب الطبيبناًءب، المشاركمعلومات خاصة بالفحص الطبي السابق للعامل .  

b .المدونلطبيبا رأي   

(I)  مدون من الطبيب الذي يقوم بعملية رأييجب أن يحصل صاحب العمل على 
  :للعامل على أن يحتوي علىالفحص ويقدمه 

(a) وجدت؛إنالعامل،  تظهر على عالمات أو أعراض التعرض للسيليكا التي   

(b) الشعاعية واختبارات وظيفة الرئة؛ الصدرتقرير عن نتائج صورة   

(c)  الطبيب فيما يتعلق بما إذا آان العامل يعاني من حالة طبية تم اآتشافها يمكن رأي
جراء تعرضه للسيليكا من  العامل لخطر األضرار الجسدية المتزايد  صحةضأن تعّر

 ة أية من خطورةمباشرة أو غير مباشر بصورة سوف تزيد أنها  أو,أو لمواد أخرى
  حالة طبية تم اآتشافها؛

(d)  استخدام عندلمواد األخرى أو ا تعرض العامل للسيليكا أو عندبه موصى حد أي 
   الشخصية واقيةالووالمعدات تجهيزات ال

(e)  حالة طبية تتطلبة بواسطة الطبيب عن أيإخطارهالعامل قد تم بيان يفيد بأن  
  .عالجالفحص أو ال المزيد من

(ii)  أو تشخيصاتنتائجيجب أال يظهر الرأي المدون الذي يحصل علية صاحب العمل  
  .بالتعرض المهني للسيليكا أو المواد األخرىغير مرتبطة معينة 

(iii) عامل إذا قرر صاحب العمل، بناءًا على رأي الطبيب المدون، أن صحة أي 
 للسيليكا أو للمواد القائم التعرض في االستمرار ألضرار بدنية نتيجةستتعرض 
,  على رأي الطبيب المدونبناًء, معينة حدوًدايجب أن يضع صاحب العمل , األخرى

  ،لتعرض العامل المتواصل للسيليكا والمواد األخرى

  لتدريبا. 3

a . آل عامل ُيحَتمل تعرضه للسيليكا أو المواد األخرى في بداية عمله إخطاريجب 
 المصاحبةاألعراض و , التعرضمخاطرب تكليفها بالعمل/تكليفهأو عملها أو 

 لالستخدام أو السليمة والشروط واالحتياطات حيحةالصإجراءات الطوارئ و
  .التعرض اآلمن
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b .عن إخطار صاحب العمل  الخاصة بتعليماتال قم بإعطاء العمال المشارآين
ناتجة عن التعرض لوقت طويل للسيليكا والمواد العراض األعالمات والظهور 
  .األخرى

c .التعرض ينتج عنهان  العمال بالطبيعة الخاصة للعمليات التي ُيمكن أأخبر 
 حدود التعرض المسموح بها، باإلضافة إلى  بشكل يفوقللسيليكا أو المواد األخرى

 وبأنواع ها، أو إطالقهااستخدامأو السيليكا  معالجةب الخاصةممارسات العمل اآلمنة 
  .تهاووظيفأنظمة التحكم الهندسية 

d . السليمةبممارسات النظافةقم بإعطاء العمال التعليمات الخاصة .  

e .الغرض من آمامات التنفس، واالستخدام الصحيح لها ومحاذير ب عرِّف العمال
  .استخدامها

f .شرح أغراض هذا البرنامجابرنامج اإلشراف الطبي وا ل وصًفقدم للعاملين.  

g . لالستهالك المحلياإلجراءات المدونة والمعلومات  توافر آنامأبأخبر العمال.  

h .التعرض للدخان اقتران عن م المتزايد الناجي الصحالضررطر  العاملين بخأبلغ 
  .لسيليكابالتعرض لغبار ا

   الواقية الشخصيةسائلوال .4

a . إلبقاء أنظمة التحكم الهندسيةجب استخدام ي .الواقية الشخصيةوسائل البرنامج 
جب على صاحب العمل ي  آما.مستويات التعرض لغبار السيليكا تحت الحد المقرر

 حدود تحقيق ال ُيمكن عندماض التنفس لحماية آل عامل ُمعّر  برنامج حمايةقتطبي
أنظمة التحكم التعرض للسيليكا بخفض ترآيزات السيليكا في بيئة العمل بواسطة 

  . واإلداريةالهندسية

b .هاواستخدام  آمامة التنفسانتقاء   

(i)د الوطني للسالمة  المعه قبلالمعتمدة من  صاحب العمل الكماماتينتقين  أجب ي
 CFR 42لـ طبقًا ,  يقوم العمال باستخدامهاوأن قط ف)NIOSH(والصحة المهنية 

part 84 جب ارتداء ي  آما. أثناء عمليات الترميلالناتج لحماية العاملين من الغبار
آمامة (لإلمداد بالهواء الجوي والضغط اإليجابي ) C(آمامة الترميل من النوع 

) وعنقه، وأآتافه لحمايته من مادة الترميل المرتدة, رتديهامس  تغطي رأمصممة بحيث
نظر ااإلضافة إلى ذلك، ب . القيام بعملية الترميلعند CFR 1910.94 (a) 29 لـطبقا

جب ي و.وقاية التنفسومعدات  واستخدام تجهيزات النتقاءهذا المرجع من  E.05القسم 
 عند بالترميل الهوائي؛ظيف تنالارتداء آمامات الترميل عند العمل داخل غرف 

غير  الترميلوالفوهة كون ت حيثاستخدام رمال السيليكا في عمليات الترميل اليدوية 
؛ وحيث يمكن أن تطويق العادم المزود بفتحات تهويةعن المشغل في ًيا منفصلين ماد

واردة بـ تتعدى ترآيزات الغبار السام المنثور عن طريق الترميل الحدود ال
تطويق العادم المشغل في عن ير منفصلين ماديًا غلترميل واوالفوهة  1910.1000

التي  و�الكمامات الُمحكمة المرشحة للجسيمات  استخدام ويجوز .المزود بفتحات تهوية
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قصيرة، للغبار لفترات  التعرض حاالت في -لغبارل المرشحةقنعة األشار إليها عادًة بُي
 األتربة أو إنزال شحنات مجمعات فريغتأو متقطعة، أو العرضية مثل تنظيف، و

 تهوية ,تعذر السيطرة على الغبار عن طريق التطويقت عندما االستالم نقطة عندالرمال 
جب أن تكون األقنعة المستخدمة معتمدة من المعهد يآذلك  .خرىاألوسائل الالعادم، أو 

 42 دراليةطبقًا لقانون اللوائح الفي )NIOSH( الوطني للسالمة والصحة المهنية
CFR part 84 يجوزو .للحماية ضد النوع المحدد من الغبار الذي يمكن التعرض له 

لغبار لحماية المشغل من عمليات الترميل الخارجية في ل المرشحةقنعة األاستخدام 
جب يآما . قليلة السمية المواد في السيليكيةستخدم فيه مواد الترميل غير المكان الذي ُت

المستمرة عند استخدام رمال الحماية بغرض لغبار ل ةمرشحالقنعة ألاأال ُتسَتخَدم 
  .السيليكا آمادة ُتستخدم في عملية الترميل أو عند ترميل المواد السامة

 (ii) نحو متكرر لعاملين الذين يعانون من صعوبة التنفس على ليجب إجراء تقييم
 العامل على ارتداء  بواسطة طبيب لتحديد قدرة,الكمامات أثناء استخدام ومستمر
  .الكمامة

(iii)يفي برنامج التنفس الوقائي الذي  يجب أن يقوم صاحب العمل بوضع وتنفيذ 
  .CFR 1910.134 29  المادةبمتطلبات

 (iv)التي تحتوي على جواءاأل لالستخدام في ة المخصصالكمامة استخدام يجوز 
  .ذات الترآيزات المنخفضةترآيزات عالية من السيليكا العالقة في الجو في األجواء 

 (v) المخصصة لهم، وتنظيف الكماماتاستخدام حول تعليمات إعطاء العمال يجب 
  . التسربها للكشف عناختبارو، الكماماتهذه 

 (vi) عرضة العمال يكون عندما مالئمة من وسائل حماية التنفس تجهيزاتيجب توفير 
  .لمواد سامة أخرى إضافة إلى السيليكا

c .ُمخَتَبر ومعتمد" رقم تحتوي على استخدام وسائل حماية التنفس التي يجب فقط "
  .لجهة المصنعة للوسيلةإلى ان المعهد الوطني للسالمة والصحة المهنية مصادر 

d .مقررة ووسائل ومرافق داخل المنشأة مخصصةكون هناك إجراءاتتجب أن ي  
ات المستخدمة الملوثة، ، واستعادة التجهيزالواقيةالتنفس ومعدات تجهيزات لصرف 

الحتفاظ ا  وُيعتبر.وتطهير وتعقيم التجهيزات، وإصالح أو استبدال التجهيزات التالفة
  .ا إلزامًيا أمًرعملياتبسجالت هذه ال

  المالبس الواقية. 5

 يكون عندما الهوائي قبل خلعها ما لم تكن مبللة، التفريغجب تنظيف مالبس العمل بي
 مواد أخرى فوق حد التعرض المسموح ةلعالقة في الجو أو أيمستوى التعرض للسيليكا ا

  .نفضال أو بالنفخ المالبس يتم تنظيف آما يجب أال .به
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  مارسات النظافة والصيانةم. 6

a . ،يجب العمل على إبقاء آافة األسطح المعرضة خالية من تراآم غبار السيليكا
  .وق حد التعرض المسموح به ترآيزات محمولة جوًا تفتكونالذي يؤدي تناثره إلى 

b . يجب حظر الكنس الجاف واستخدام الهواء المضغوط لتنظيف األرضيات
 وفي حال استخدام التفريغ الهوائي يجب ترشيح هواء العادم .واألسطح األخرى

فضل غسل ُيو .جيًدا لمنع تكون ترآيزات السيليكا العالقة في الجو القابلة لالستنشاق
  . عملياإذا آاناألسطح برفق 

c .التخزين و ,الصيانة الوقائية وإصالح التجهيزاتعلى االهتمام ترآيز حب ي
 . المحتوية على السيليكاذرات الغبار للمواد التي ينتج عنها غبار، وجمع السليم
  .CFR 1910.141 29ممارسات النظافة بمتطلبات جب أن تفي ي آذلك

 الصحة الشخصيةوطرق ممارسة  مرافق. 7

a .منتجات المضغ غير و آافة األطعمة، والمشروبات ومنتجات التبغ يجب منع
  .الصالحة لألآل، ومستحضرات التجميل غير المستخدمة في مناطق العمل

b .ها في حالة جيدة ئ مع إبقااألحواض من فًيا آاايجب أن يوفر أصحاب العمل عدًد
  .تزويدها بالصابون والفوطو

c.بارتداء المالبس أو التجهيزات الواقية أو ونلالعامالتي يقوم فيها   في األماآن 
للوارد بـ يجب توفير حجرات تبديل المالبس داخل المنشأة وفقًا  ,آالهما

1910.141(e).  

  أنظمة التحكم الهندسية 8.

a .يمكن حيث، الخجب إضافة عوامل الرطوبة والرذاذ والضباب، ي .خماد الغبارإ 
  .غبار السيليكا المحمولة جوًا والقابلة لالستنشاق التعرض لاأن تقلل هذه اإلضافة فعلًي

b .حيث ُيستخدم نظام التهوية الموضعي ونظام التجميع في أحد المباني.التهوية , 
تصميمه والحفاظ عليه بطريقة تمنع تراآم أو تدوير غبار السيليكا العالقة في يجب 

وآذا يجب اتخاذ . ويجب التفتيش على النظام بصورة دورية. الجو في مكان العمل
التدابير المالئمة للتأآد من أن أي تفريغ لن ينتج عنه أية مخاطر صحية على البيئة 

  .الخارجية

c .حين يتم تشغيل أنظمة التحكم الهندسيةجب توفير ي.  اإلضافيةالتحكمدابير ت 
لسيليكا وذلك لحماية لغبار ا  فيهاالتعرض ُيحتمل المعدات المتحرآة في مناطق

  .ن هذا التعرضالمشغل م

 حماية التنفس والمالبس الواقية  على وسائل االهتمامترآيزجب ي .لعمل المتنقلا. 9
 الشخصية، حين  والنظافة والتدابير االحتياطية للصحةالمحمولة وأنظمة التحكم الهندسية

  وآذلك. المنشأةخارج للسيليكا المحمولة جوًا في مواقع العمل المؤقتة ونيتعرض العامل
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اآلخرين من التعرض لغبار السيليكا ة أنفسهم وحماي توفير التدريب للعمال لجبي
  .قدر اإلمكانالمحمولة جوًا 

  الترميل. 10

a .مقدمة  

(I) 29 واردة بـراجع المقاييس ال CFR 1910.94(a).  

 (ii)األجزاء من عبارة عن خليط هي عملية ترميل ة أيناتج عن الغبار الطبيعة 
يختلف و .لترميل والمادة المزالة من السطح الذي يتم معالجته امن وسائلالمحطمة 

ستخدم مواد  ُتحيث الكيميائي ها الجسيمات وترآيبحجمالغبار العالق في الجو في 
والخرز الزجاجي أو أآسيد األلومنيوم الترميل القابلة للتفتت مثل الرمال أو الصدف أو 
 أو المصبوبات الرمليةابل للتفتت مثل الخردق المعدني، أو أينما يتم ترميل السطح الق

  .الطوبالسطح المطلي أو المحرشف أو 

 يشكل اإلجهاد قد آذلك .آبيًرا ا لعمليات الترميل خطًرالمصاحبةلضوضاء اوتمثل أيًضا 
  . محتمًالاالحراري خطًر

(iii)  إذا حتى باالعتبار، لضوضاء والغبار في ا وضع أنظمة التحكم الهندسيةيجب
إال أنها  ،المسموح بها الحدودإلى تقليل مستويات التعرض ير القدرة على من غآانت 

  . بشكل آبيرلغبارالضوضاء ول ستقلل تعرض العاملين

(iv)  ترميل ُتسَتخدم رمال السيليكا آعامل عندماقصوى للتنفس الحماية اليجب توفير ،
  .الترميلب المصبوبات الرملية تنظيف عندأو 

(v)  أو ظمة اإلنتاج والتحكم المستخدمة في عملية الترميل الثابتة  آافة أنتصميميجب
 انتشاره على هيئة رذاذمنع انفالت الغبار العالق في الجو أو المحافظة عليها بحيث ت

  .الترميلية التحكم في العوامل تضمنفي بيئة العمل و

b .عام  

(I) تهاوصيان. التجهيزات الواقيةانتقاء.  

(a) 4وفقًا للفقرة ها  واستخداملتنفساآمامات بانتقاء  قم.b 05 القسمو.E  من هذا
  .المرجع

(b)جب أن تكون الخوذات المزودة بالهواء، وأغطية الرأس للحماية من الشظايا  ي
 عناصر تصرف لعامل أو - األذن والنظارات الواقيةواقياتالمرتدة، وآمامات الغبار، و

 هذه التجهيزات يتم صرفأنه ال ا آم.ُتخصص له ويستخدمها بمفرده, موظف واحد فقط
  .ها تماًما، وتطهيرها، وإصالحهابعد تنظيفإال  آخر لعامل

(c) المزودة بالهواء ومعدات التنفس تجهيزات  توفير الوسائل الالزمة لتفريغ يجب
جب أن يكون التخزين في حيز نظيف ي آذاو .عمل ورديةبعد آل ها  وتخزينهاوتنظيف

 تدريبجب ي  آما.بالستيكيةال الحاويات، أو األمتعة اديق صن، أوات المغلقةخزانالمثل 
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 حماية الشخصيةعليهم نظيفة لتوفير ال التجهيزات الموزعة  المحافظة على علىينالعامل
  .ألنفسهم

(d) وجود طبيًا أو المسطحة في حال ى بهايجب استبدال النظارات الواقية الموص 
  . وسط العدساتالنمشُنَقر أو  من الالكثير

(e)أغطية الرأس  وأالخوذات المزودة بالهواء، بجب استبدال أغطية الوجه الموجودة  ي
 الضوء الجانبي مصدر حين يقوم ،بالكامل الوجه ةقنعأ من الشظايا المرتدة، أو الواقية

ر الموجودة في النق والمنّمشة النقاط من مرئيةانعكاسات ضوئية قاتمة وهج وبإصدار 
 مايلر، أو مادة بالستيكية شفافة مشابهة، لحماية طالءاستخدام وصى بُيو .غطاء الوجه

  .غطاء الوجه الزجاجي أو البالستيكي

(f) طول خرطوم الهواء عن مواصفات الجهة الُمصنعة يتم تعديل يجب أال.  

(g)  ا حالة التجهيزات الواقية يومًيأن يقوم العامل أو الموظف بالتفتيش علىيجب. 
. الترميليةض الجلد للعوامل عرِّ، والفتحات التي ُتالتمزقاتجب إصالح الشقوق، ويو

التنفس والتأآد من أن  ، التسرب مواضعلتقصي وظيفيةجب إجراء اختبارات ي وآذا
  .إلمداد بالهواءالكامل لنظام ال في جيدة التوصيالتسليم و

(ii)  المتحرك � بالهواءمداد اإلنظام.  

(a)الرأسالخوذة أو غطاء يتم تزويد تنفس الذي لل  الصالحهواءالجب أن يتم سحب  ي 
 .ضاغط خالي من الزيت أو أول أآسيد الكربون  خاللمنبه  الشظايا المرتدة منالواقي 

اإلمداد بالهواء في عكس اتجاه الرياح من وضع نظام جب أن ُييوفي العمل المتنقل، 
  .الصالح للتنفس غازات االحتراق إلى الهواء وصول لمنع ضاغط الهواء

(b)  خوذة بال أمكن، بوسيلة إنذار مسموعة إن نظام اإلمداد بهواء التنفس، تجهيزيجب
  .انخفاض ضغط الهواءإلى  المستخدم لتنبيهرأس الأو غطاء 

(iii)غطاء  وأخوذة اليجب ارتداء وسيلة مناسبة لحماية السمع داخل  .ماية السمع ح
التي يتم مستوى الضوضاء تقليل  تعمل على  بحيث من الشظايا المرتدة،الواقيالرأس 

 مكمًالا ، ما لم تكن وسيلة حماية السمع جزًء)dBA( ديسبل 20 بمقدار التعرض لها
  .أو الغطاء لهذه الخوذة،

(iv)لتنفس الذي يتم هواء ا تبريد النظر بعين االعتبار إلىجب ي .إلجهاد الحراري ا
 تبعا ، به من الشظايا المرتدةقيةالوا أو أغطية الرأس ،إمداد خوذات الحماية من الترميل

  .الحرارةمصادر أو الموظف ل وتعرض العامل لفصل السنة

c .ممارسات العمل  

(I) القفازات الترميل الداخلية وصناديق حجرات.  

(a)  أثناء الترميلبالداخل سالبال الضغط الحفاظ علىيجب .  

(b)  بقدر اإلمكان آامًال التطويقيجب أن يكون.  
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(c)  لحجرات تنظيف الحيز الداخلي  عند حماية التنفسائلوستفادة من االسيجب 
  .الترميل

(d)  في تجهيزات التحكم في الضوضاءالفوهة أو استعمال ضبط  تغييريجب مراعاة 
  .ء شديدة، إذا آان الترميل ُيحدث ضوضاحيز الحجرة

(e)  منع التسرب( بما في ذلك حشّيات جيدة في حالة الحجراتيجب إبقاء(.  

(ii)  ةأمنشالغرف الترميل الموجودة داخل.  

(a)جب أن يكون للغرفة يو . أثناء الترميلبالداخل الحفاظ على الضغط السالبجب  ي
  .تسمح بتغير الهواء مرة واحدة آل دقيقة عادمسعة 

(b) موصى بها لعامل الترميل الذي يعمل داخل الواقية التجهيزات ال الحد األدنى من
ألحذية الواقية ا :محصور، أو في الخالء هيمكان  مفتوح، أو انمكغرفة الترميل، في 

 المعصم، إحكامها على يمكن المتينة التيمرايل الأو وسائل حماية أصابع القدم؛ 
والكاحل، والفتحات األخرى لمنع دخول الغبار الناتج عن مادة الترميل ومنع حدوث 

  .طويلةالت قفازاالآشط لوسائل حماية السمع، والعين، والتنفس؛ و

(c)  مرات على األقل إذا تمت ست  الهواء بتغيير دخول الغرفة قبل القيام عدميجب
 تبقى استنشاقه يمكن الحجم الذي ذاتن جسيمات الغبار أل وذلك ,اعملية الترميل آلًي
  .لفترة طويلة من الوقت معلقة بالهواء

(d) الهواء خض بالمكنسة أو الكنسغير  تنظيف أخرى طريقة جب استخدامي 
  آما.)آالتنظيف بالتفريغ الهوائي ( بعد عملية الترميلالترميليالمضغوط لجمع العامل 

  .ا العامل الترميلي يدوًيإذا تم إزالة حماية التنفس ائلجب استخدام وسي

(iii)  داخل المنشأة الموجودةعملالمنطقة .  

(a) خل أحد المباني عندما يتعين إجراء عملية ترميل عرضية ولكن بشكل منتظم دا
ويجب . يجب توفير وسائل حماية التنفس لكل العاملين بالمنطقة, بدون تطويقات

استخدام وسائل التحكم الهندسية المحمولة بالموقع لجمع المادة الترميلية المستخدمة 
  . آما يتم استخدامهابالكامل

(b)إلى حد  ماقةمنطبصورة مفرطة ب اين يصبح غبار الترميل العالق في الجو آثيًف ح 
 ملحوظ ضيق الرؤية، أو إحداث خفض من خالل السالمة على مؤقت خطر تشكيل
رآين في عملية امشالغير وحماية ال بوسائل المزودينغير  والموظفين للعاملين

 التخلص من الغبار إلى حينالترميل، يجب إيقاف هذه العمليات في المنطقة المتأثرة 
على األسطح األفقية من  الساآن وإزالة الغبار لعادماالعالق في الجو بواسطة تهوية 

 حماية سائل العمليات، يجب توفير و مثل هذهذا آان من الالزم استمرارإو .المنطقةب
  . آافية رؤيةتوافر بشرطالمنطقة، ب الباقين لهؤالء العاملين  المناسبةالتنفس

(c)  مول قائًما بعد تبخر قد يظل خطر الغبار المح, المبللفي حال استخدام الترميل
  .الماء
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(iv)  أو مكان  صهريج عبارة عن حجيرة أوو المحصور هالمكان .المحصورالمكان 
 شلال لقوى العامل الترميل، أو الجو الموجود من قبل،  فيه يمكن أن يسببمطوقمشابه 

نتيجة  ا يكون الخروج صعًبحيث التي تشكل خطًرا على الحياةلظروف ا من خالل
  .الجسمضعف وظائف 

(a) في اإلمداد الخ، للمساعدة ..األبوابو الدخول بويبات جميع قم بفتح, قبل بدء العمل
أبعد الهواء عند  الميكانيكية الستخالص التهويةب االستعانةجب يو. التهوية الطبيعيةب

وضع  .الهواء تماًما تغييرعلى غير قادرة  التهوية الطبيعية إذا آانتنقطة عن الفتحة 
 المواد الكيميائية، أو قشورالمذيبات، يرة أخرى محتملة آ مواد خطوجود رباالعتبا

  . ترميل هذه الموادعندحريق نشوب حدوث انفجار أو ة إذ يحتمل قديمال اتدهانال

(b)  مكانداخل عامل أو موظف  يجب أن يكون لكل -"المرافقنظام  "استخداميجب 
  .الة الطوارئ المحتملة لمساعدته في حمتواجدآخر أو موظف  عامل ،محصور

(c)  المزود بالهواء من أجل حماية الغطاءيجب استخدام جهاز التنفس الذاتي أو 
  .التنفس

(d)  القانون الوطني " من 502 المادة بمتطلبات المالئمة التي تفي اإلضاءةيجب توفير
  ".للكهرباء

(e)  ع الغبار قبل يجب توفير وسيلة لجمالمحصور ميكانيكيا،  المكانفي حالة تهوية
  . الطلق الهواءإطالقه في

(v) في الهواء الطلق.  

(a)  29بـ بطريقة مطابقة لتلك الواردة الترميل عامل أن يتم حمايةيجب CFR 
1910.94(a)(5).  

(b)  ذلكعامل الترميل وب الخاصةيجب أن يرتدي عامل الجمع نفس الوسائل الواقية 
  .موقع الترميلب الخاصةمسافة وظروف الرياح العلى بناًء 

(c)  األخرى سحابة الغبار لمناطق العمل امتدادلمنع الشديد  الحذر توخييجب.  

(d)  إذا آان المنطقة  اآلخرين ب حماية السمع والتنفس لجميع العاملينوسائليجب توفير
  .تواجدهم ضرورًيا

.  
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  Dلملحق ا

  التأآد من تأريض المعدات

يختص بالتفتيش واالختبار  آتابي إجراء على تالتأآد من تأريض المعدا برنامج حتويي
 والمقابس ،مجموعات األسالكالخاصة بكافة  تأريض المعدات للتأآد من أن الموثقين

 ترآيب وآذلك للتأآد من, اإلنشاء للمبنى أو الثابتة من شبكة األسالك ا جزًءال تمثلالتي 
 في العمال والموظفين  من أجل حمايةوصيانتها ومقبس المتصلة من خالل سلك المعدات

 باستمرار في موقع التأآد من تأريض المعدات برنامج استخداميجب و .مواقع اإلنشاء
  .اإلنشاء

 التي فشلت في أي من المعدات التي بها أعطال أو خلل أو المعداتستخدام  يتم ايجب أال
  . أو االختبارات المحددة حتى يتم إصالحها أو استبدالهاالتفتيشات

إلصالح العيوب قبل االستخدام اليومي المعدات التالية  على تفتيش بصريء يجب إجرا
إلشارة إلى أي تلف لو) مثل المسامير المشوهة أو المفقودة أو تلف العزل(الخارجية 

  :داخلي محتمل

  ,مجموعات األسالك )1(

  ,آبسوالت التوصيل )2(

  و, مجموعات األسالكل المقبس ووعاء التوصيل (3)

 المقابسماعدا مجموعات األسالك و (ومقبس بسلك ة موصلات وتجهيزاتمعد ةأي )4(
  ).معرضة للتلفال وغير الثابتة

 يجب أن لتحديد مدى استمراريتها، آما التالية بالمعداتاألرضي  وصلة اختباريجب 
  :الكهربائيتكون دائمة التوصيل 

  ،جميع مجموعات األسالك) 1(

, اإلنشاء الخاصة بالمبنى أو الثابتةبكة األسالك  من شا جزًءال تمثلالتي   المقابس)2(
  و

  .توصيلها باألرضي والمطلوب مقابس المتصلة عن طريق المعداتجميع ) 3(

موصل آل وعاء توصيل أو قابس مما يلي للتأآد من صحة توصيل يجب اختبار 
 بالطرف  موصًالللمعدات األرضي ويجب أن يكون موصل للمعدات، األرضي
  .الصحيح

  ،ميع مجموعات األسالكج) 1(
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 الخاصة بالمبنى أو الثابتة من شبكة األسالك ا جزًءال تمثل التي  الموصالت)2(
  و, اإلنشاء

  .توصيلها باألرضي والمطلوب مقابس المتصلة عن طريق المعداتجميع  (3)

  : التاليبالتسلسل جميع االختبارات المطلوبة إجراءيجب 

  ,قبل االستخدام ألول مرة )1(

  ,عليها إصالحات ة أيإجراءلخدمة بعد إلى ا الُمعدةبل إعادة ق (2)

في سبب ت قد في أنهدث يمكن أن يشتبه ا ألي حا بعد تعرضهالمّعدةقبل استخدام  )3(
  و, )عند دهس مجموعة أسالك, على سبيل المثال(أي تلف حدوث 

موعات مجأنه يجب اختبار ما عدا في,  تتجاوز ثالثة شهور على فترات زمنية ال)4(
 ال تتجاوز على فترات بحيث للتلف السليمة التي لم تتعرض والموصالتاألسالك 
  . ستة شهورالفترة

 ، ومجموعة أسالكموصل، واالختبارات لتحديد آل التفتيشات جميع توثيقيجب 
آذلك و, أو االختبارعملية التفتيش التي اجتازت و والمعدات المتصلة بأسالك ومقابس،

  .هما والفرد المسؤول عن، أو االختبارتيشالتفتحديد تاريخ 
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  E لملحقا

  النجارةوسائل حماية آالت  :E الملحق

  .النجارة متطلبات آالت 1910.213

)a ( اآللةفكرة عامة عن ترآيب. 

 غير معرضة لالهتزاز المحسوس عند بحيث تكون آلة آل ترآيب  أن يتمجبي) 1(
  .كامل سرعتها ب ودورانها بدون حملأآبر األدوات حجًماتثبيت 

محمل بحيث تتمتع بوممسكات الشغلة   تثبيت عدة القطعةعمدأتم ترآيب جب أن يي) 2(
  .ثابت وآمن وأن تكون بعيدة عن التقلقل

  ]محفوظ[) 3(

 بشكل مستمر دون ا أتوماتيكًييتحركيجب أال يتم استخدام أي منشار آلي للتقطيع ) 4(
  .هأشواطشوط من أن يتمكن المشغل من التحكم في آل 

يجب ترآيب طاوالت أو هياآل المنشار مع عروات مثبتة على الهيكل أو أي ) 5(
وذلك ,  يمكن تثبيتهالذيوسيلة أخرى مماثلة وذلك للحد من مساحة نصل المنشار 

  .لتفادي السرعة العالية الناتجة عن تثبيت منشار أآبر من المقصود

يث يمكن تثبيتها جيًدا بالطاولة أو يجب ترآيب حوائل توجيه المنشار الدائري بح) 6(
بالنسبة للمناشير المثبتة على طاوالت و .مجموعة الطاولة بدون تغيير محاذاتها للمنشار

  يجب ترآيب حائل التوجيه بحيث يظل في خط مواٍز، قالبةأعمدة تثبيتقالبة أو 
  .لمنشار، بغض النظر عن زاوية المنشار مع الطاولةل

المنشار الدائري بصورة تمكنها من االنزالق في الحزازات يجب ترآيب مقاييس ) 7(
جميع أوضاع في وذلك لضمان المحاذاة التامة مع المنشار , أو المسارات المصنعة بدقة

  .الدليل

يجب ترآيب طاوالت المنشار المفصلية بحيث يمكن تثبيت الطاولة بأي وضع ) 8(
  .وبمحاذاة دقيقة مع المنشار

زاء ـيور والبكرات والتروس وأعمدة اإلدارة وأي من األجيجب وقاية آل الس) 9(
ة ـحة المهنيـة والصـالمـ إدارة الس الخاصة بمعاييراتـلمتطلبلا ـًرى وفقـة األخـالمتحرآ

)OSHA (1910.219.  

 التي تعمل بالطاقة الكهربائية بمفتاح فصل يمكن أن النجارةُينصح بتزويد آالت ) 10(
  .التشغيليقاف  في وضع إتم تثبيتهي
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 واألجزاء المعدنية التي ال تنقل المكشوفة واألجزاء توصيل أرضي للهياآلجب  ي(11)
 الكهربائية المحمولة والتي يتم تشغيلها بتيار النجارةتيار آهربائي والموجودة في آالت 

ألدوات توصيل أرضي ل وآذلك يجب ، فولت أرضي90ي جهده أآثر من ائآهرب
األيدي أثناء تشغيلها بخرى التي تعمل بمحرك والتي يتم حملها الكهربائية المحمولة األ

 توصيل أرضييجب توفير و.  فولت أرضي90إذا آانت تعمل بجهد آهربي أآثر من 
  .من خالل استخدام سلك أرضي منفصل وقابس مستقطب ومقبس

عة الواقء المنشار اجزأحد أ بالنسبة للمناشير الدائرية، عند وجود احتمالية للمس (12)
تحت الطاولة أو خلفها، يجب تغطية هذا الجزء من المنشار بغطاء عادم، أو، إذا لم يكن 

 بحيث يمنع حدوث أية ه وضعجب يهناك حاجة لنظام العادم، يمكن استخدام واٍق
  .إصابات ناتجة عن لمس المنشار بدون قصد

متطلبات مناشير  وفًقا لكافة ة الدوارأعمدة التعليق يجب حماية المناشير ثنائية (13)
 وذلك حسب ،متطلبات مناشير الشق الدائريةكافة  الدائرية أو وفًقا لستعرضالقطع الم

  .نوع المناشير المثبتة على الشياق

أعمدة دة على ِعُم ال أوالمقطعمنشار أو رأس ال يجب أال يتم وضع أو تثبيت طوق (14)
  .أعمدة التعليقحتى تتناسب مع دة بدقة ِعُمال  حجم وشكل إال إذا تم إعدادتعليق اآللة

المناسبة بمكان العمل بهدف التشغيل  أو موجهات ألواح التثبيتيجب أن تتوفر ) 15(
مسح آما في حاالت التخديد أو التحزيز أو ال  قياسي،استخدامها إذا تعذر استخدام واٍق

  . أو التشكيل أو التفريزيجاسحالم

)b (اآلالتالخاصة بتحكم ال وأدوات معدات.  

يجب تزويد آل آلة بأداة تحكم آهربائية أو ميكانيكية لتمكين المشغل من قطع ) 1(
  .دون مغادرة مكانة عند نقطة التشغيلمن اآلالت تيار عن آل آلة ال

 بالنسبة لآلالت التي يتم تشغيلها بواسطة سيور أو أعمدة إدارة، يجب استخدام ناقل (2)
  .اثلةسير قابل للقفل أو أي وسيلة إيجابية مم

في التطبيقات التي قد ينتج عن عودة التيار الكهربائي للمحرآات، بعد حدوث ) 3(
عطل في الطاقة، احتمال تعرض المشغل لإلصابة يجب اتخاذ التدابير االحتياطية لمنع 

  . أتوماتيكًيا بعد عودة الطاقةالعودة إلى العملاآلالت من 

التشغيل بموضع يسهل وصول جب أن يتم وضع أدوات التحكم في الطاقة وي(4) 
ر بالقاطع إلى المروالمشغل إليه أثناء وجوده في مكان عمله المعتاد، بحيث ال يضطر 

 على أدوات التحكم ذات الضغط الشرطال ينطبق هذا . إلجراء التعديالت التي يريدها
  .الثابت والتي يتم استخدامها فقط ألغراض اإلعداد

آل آلة تعمل بالمحرآات الكهربائية، إليقاف عمل يجب توفير وسائل إيجابية في ) 5(
أدوات أو وسائل التحكم أثناء إجراء إصالحات أو تعديالت على األجهزة التي تتحكم 

  .بها
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  . غير متوقع أو غير مقصودلتشغيتشغيل ضد أي ال ات دواسافة يجب حماية آ(6)

ارة أو األجزاء يجب حماية وتغطية ملحقات الملقم مثل أسطوانات التلقيم الدو) 7(
  . الخطرةاألسنان المدببةالمتحرآة األخرى من أجل حماية المشغل من 

(c)ناشير الشق التي تلقم يدوًيا م.  

يجب حماية آل منشار شق دائري يلقم يدوًيا بغطاء يحيط تماًما بالجزء الذي يظهر  (1)
 التي )خشبقطعة ال( القطعة من المنشار فوق الطاولة والجزء اآلخر الذي يوجد فوق

 بحيث يعدل الغطاء نفسه هتثبيتأن يتم جب أن يتم تهيئة موضع الغطاء وي .يتم قطعها
يظل مالمًسا لها بحيث  التي يتم قطعها و)قطعة الخشب(القطعة أتوماتيكًيا حسب سمك 
أثناء وضع المادة على المنشار أو مرور المادة الجاري ُتذآر دون حدوث أي إعاقة 

 صنع الغطاء بمتانة آافية لتحمل الطرقات وحرآات الشد غير جب أن يتمي .قطعها
يجب أن يتم آما المقصودة التي تحدث أثناء التشغيل والتعديل والتعامل المعقول، 

 . يحمي المشغل من الشظايا المتطايرة وأسنان المنشار المتكسرةنحوتصميمه على 
آسر أسنان في سبب ت تكافية حتى الال تتمتع بالنعومةجب أن يتم صنعه من مادة ي

جب تثبيت الغطاء بشكل يضمن أن تشغيله سوف يكون إيجابيا ويمكن ي .المنشار
في محاذاة دقيقة مع المنشار؛ ويجب أن يكون التثبيت إضافة إلى آونه االعتماد عليه 

خارج إلى بالمتانة الكافية لمقاومة أي دفع جانبي محتمل أو قوة أخرى تحاول دفعه 
  .المسار

م يدوًيا بذراع مباعدة لمنع المادة َقَلالتي ُتدائري الشق الر يشا منافةجب تزويد آ ي(2)
جب أن يتم صنع ذراع ي. من الضغط على المنشار أو قذفها للخلف تجاه المشغل

ا من المباعدة من الفوالذ المطوع الثقيل، أو مادة مماثلة له، آما يجب أن يكون أقل سمًك
 لتوفير صالبة أو متانة آافًيا اون لذراع المباعدة عرًضيجب أن يكو .َقُطع المنشار

تسبب في ثني الذراع أو يآافيتين لمقاومة أي ضغط أو دفع جانبي معقول أو طرق قد 
جب تثبيت ذراع المباعدة بحيث يبقى في محاذاة دقيقة مع يو. إخراجه عن موضعه

 تعتبر إضافة ذراع ال .المنشار حتى عندما يكون المنشار أو الطاولة في وضع مائل
ند انتهاء تلك العمليات، يجب ع .المباعدة مع التحزيز أو التخديد أو التفريز ضرورية

  .أن يتم استبدال ذراع المباعدة على الفور

و أ م يدوًيا بأصابع مضادة لالرتدادَقَلالتي ُتدائري الشق الر يشا منافةيجب تزويد آ (3)
قطعة (القطعة  المنشار إلي القبض على آالبات موضوعة بحيث تقاوم دفع أو ميل

جب تصميمها جميًعا لتوفير قدرة يو .ورفعها أو دفعها للوراء تجاه المشغل) الخشب
  .مك المواد التيُ تقطعقبض آافية تناسب جميع درجات ُس

)d (تعرض الذي يلقم يدوًيا المثبت على طاولةسنشار القطع المم.  

 ت على طاوالةمثبتاللقم يدوًيا والتي ُتتعرض سمالقطع الر يشا منافةيجب حماية آ) 1(
 من هذا القسم (1)(c)بواسطة غطاء يفي بكافة المتطلبات المذآورة في الفقرة 

  .والخاصة بأغطية مناشير الشق الدائرية
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)e (الدائريةآالت إعادة النشر .  

وق  بواسطة غطاء أو درع معدني فةدائريآالت إعادة النشر ال افةجب حماية آي) 1(
جب تصميم هذا الغطاء أو الدرع بحيث يقي من أخطار الشظايا المتطايرة أو يو .اآللة

  .أسنان المنشار المتكسرة

مزود و ذاتي التلقيم ما آان منهاماعدا ( الدائرية آالت إعادة النشر  آافةجب تزويدي) 2(
جب ي .ربذراع مباعدة مثبت جيًدا خلف المنشا) بأسطوانة أو عجلة في مؤخرة المنشار

 من آثر سمًكا منَ قُطع المنشار بدرجة بسيطة وأقل سمًكاأن يكون ذراع المباعدة أ
  .قرص المنشار بدرجة بسيطة

)f (لمناشير الدائرية ذاتية التلقيما.  

 للحيلولة يجب حماية المناشير وأسطوانات التلقيم الدوارة بواسطة غطاء أو واٍق) 1(
جب صناعة الواقي من يو .العاملة في أي نقطة باألسطوانات يد المشغل احتكاكدون 
فضل أن يكون من المعدن، آما ينبغي أن تنحدر قاعدة الواقي إلى نطاق ُي، ةثقيلمادة 

 عمل أسطوانات التلقيم حسط وأ الذي آونته القاعدة سطحالمن بوصة الثالثة أثمان 
 3/4( مم 20إلي )  بوصة3/8( مم 10التي تبلغ د تزيد هذه المسافة ق .الدوارة
-5 (مم 140 قل عنيال لتصل إلى ما ، بشرط أن تمتد الحافة األمامية للغطاء )بوصة
  .وقطعة الشغلبين األسطوانة األمامية الواقعة رص أمام نقطة الَق) بوصة 1/2

كامل عرض غير مرتدة لقطاعية شق بأصابع الر يشامنافة جب تجهيز آي) 2(
 ا أمام المنشار وأن يتم إعداده تلك األصابعوضعُتجب أن يو .أسطوانات التلقيم الدائرية

  . دائًما للخشب الذي يتم تلقيمهةظل مالمستبحيث 

)g (على مناشير القطع آذلكنطبق متطلبات هذه الفقرة ت .الدوارة  القطعمناشير 
  .المنزلقة المثبتة على طاولة

 العلوي  بغطاء يطوق تماًما النصفالدوارةقطع الر يشا منافةيجب تزويد آ) 1(
 الغطاء صنعجب ي .للمنشار، وطرف الشياق، ونقطة التشغيل في آافة مواضع المنشار

رة وأسنان يطامت حماية المشغل من الشظايا التتمتعان بالقدرة علىبطريقة ومن مادة 
 بحيث يغطي أتوماتيكًيا الجزء السفلي ءغطاالجب تصميم يآما . المنشار المتكسرة

لمنشار إلى مؤخرة الطاولة سيرتفع الغطاء فوق رأس حائل د ايعُأللنصل، بحيث إذا 
 لها ويبقى مالمًسا  قمة الطاولةالتوجيه، وإذا ما تقدم المنشار لألمام سيهبط الغطاء فوق

  لمادة التيُ تقطع لأو 

إلى ة فعالة إلعادة المنشار أتوماتيكًيا وسيل بالدوارةقطع الر يشا منافةيجب تزويد آ) 2(
 الوسيلةجب أال تعتمد هذه ي و.حرآتهأثناء عند تحريره عند أي نقطة مؤخرة الطاولة 

 ثقل في حال وجودو .من أجل تشغيلها الصحيح على أي حبل، أو شريط، أو زنبرك
موازن، يجب تزويد مسامير الربط التي تدعم القضيب والثقل الموازن بدبابيس 

ما عن طريق مرور خابورية مشقوقة؛ آما يجب منع الثقل الموازن من السقوط إ
 من القضيب والثقل الموازن، أو وضع مسمار ربط في الطرف آلمسمار ربط عبر 

يتم ربط سلسلة آمان بالثقل الموازن في الموضع الذي ال أن األقصى للقضيب، أو 
  . القضيب فيهيطوق الثقل الموازن
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منشار من  فعالة أخري لمنع الما يوازيها من وسائلأو  تقييد يجب توفير سالسل) 3(
ضع اموأحد ال بشكل يتجاوز خلف الحواف األمامية أو الخلفية للطاولة، أو الدوران

أدني ) المسافة بين سنين متحاذيين من أسنان المنشار( حيث سترتفع وقاب ةمامياأل
  . الطاولةسطحأسنان للمنشار فوق 

 الناتئ فوق  المقلوبة بغطاء يغطي جزء المنشارالدوارةجب تزويد مناشير القطع ي) 4(
جب أن يعدل نفسه أتوماتيكًيا ليتناسب مع يو . الطاولة أو فوق المادة التيُ تقطعسطح
  .مك المادة التيُ تقطع ويظل مالمًسا لهاُس

)h (لمناشير الشعاعيةا.  

  نزوًالمن الجزء العلوي للنصلالتي تبدأ  الغطاء العلوي المساحة يطوقيجب أن ) 1(
  الغطاءصنعجب ي .نقطة تتضمن طرف شياق المنشار  الوصول إلىإلى أسفل حتى

رة وأسنان يطامت بطريقة ومن مادة قادرة على حماية المشغل من الشظايا الالعلوي
جب حماية جوانب يو .إبعاد النشارة عن المشغلفضًال عن المنشار المتكسرة، الخ، 

واسطة أداة الكامل بالنصل ب قطر ةتغطييتم  المكشوف من النصل بحيث سفليالجزء ال
يتم ي ت الخشب الكتلة وتظل مالمسة ليةالخشبالكتلة  نفسها أتوماتيكًيا وفق سماآة ضبطت

  . يتم تنفيذها لتوفير أقصى حماية ممكنة للعملية التيهاقطع

ستخدم للشق بكالبات أو أصابع مضادة التي ُت ةشعاعيالر يشامنافة الجب تزويد آي) 2(
حيث تقاوم دفع أو ميل المنشار إلي القبض على بار لالرتداد موضوعة في جانبي المنش

 جميًعا لتوفير  تلك المناشيرجب تصميميو .المادة ورفعها أو دفعها للوراء تجاه المشغل
  .قطعُت التي) قطع الخشب(القطع قدرة قبض آافية تناسب جميع درجات سماآة 

 مسافة تتجاوزل لمنع تحرك النصل لألمام  يمكن ضبطهايجب توفير أداة إيقاف) 3(
  .الموضع الضروري الستكمال القطع في العلميات التكرارية

ن قليل ميجب أن يتم الترآيب بحيث يكون الطرف األمامي للوحدة أعلى ب) 4(
  .المؤخرة، وذلك حتى تعود رأس القطع برفق إلى وضع البداية عندما يحررها المشغل

جب ي .ذي يدور فيه المنشاريجب أن يكون الشق والتخديد في عكس االتجاه ال) 5(
اإلضافة إلى ذلك، يجب بو . اتجاه دوران المنشار بوضوح علي الغطاءاإلشارة إلى
 3/4( مم 20مضروًبا في )  بوصة1/2-1( مم 38 ال يقل عن  مستديمتثبيت ملصق

 : عليه ما يليعلى أن ُيكتبمستوى الشياق تقريًبا، عند في مؤخرة الواقي ) بوصة
  "خدام هذا الطرف في الشق أو التخديدمنوع استم :طرخ"

)l (ة وآالت إعادة النشر الشريطيةر الشريطياشيلمنا.  

النصل العامل من جزء اليجب تطويق أو حماية آافة أجزاء المنشار، ماعدا ) 1(
 الشريطيالمنشار  عجالت إحاطةجب ي . والطاولةتوجيه البكرات بين أسفل واقعالو

 الجزء الخارجي من محيط التطويق مصنوًعا من مادة جب أن يكوني .صندوقب بأآملها
 إما )السيور(شرائط جب تطويق الجزء األمامي والخلفي للعجالت ذات الي  آما.صلبة

جب أال تقل الشبكة أو المادة يو .ثقبعن طريق مادة صلبة أو شبكة سلكية أو معدن ُم
أال تزيد الفتحات ، و))20المقياس األمريكي رقم ( بوصة 0.037(مم 1اُلمثقبة عن 
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ما يجب أن تكون المادة الصلبة المستخدمة لهذا الغرض آ ). بوصة3/8( مم 10عن 
 واقعجزء النصل الب  الخاصواقيال وفرجب أن يي .متانةالقوة وعلى قدر متماثل من ال

لجانب الخارجي واألمامي الحماية لبين الدليل المنزلق وواقي العجلة العلوية للمنشار، 
 أن يكون هذا الجزء من الواقي ذاتي التعديل لكي يرتفع وينخفض وينبغي. لنصهذا الل

 واقي العجلة العلوية بحيث يتماشى مع شوط حرآة ترآيبتم يجب أن ي و.مع الدليل
  .المنشار على العجلة

بين الشد المالئم ة للتحكم في الشد لُتوسيليجب تزويد آل آلة منشار شريطي ب) 2(
كسر المنشار تمستخدمة مع اآللة، وذلك لكي تساعد في التقليل من للمناشير القياسية ال

  .الناتج عن الشد غير المالئم

  الشريطية باستخدام واٍقبآالت إعادة النشرجب حماية أسطوانات التلقيم الدوارة ي) 3(
 الواقي صنع وينبغي . نقطةة أيعند العاملة األسطواناتمالئم لمنع يد المشغل من لمس 

 مم 10تكون حافة الواقي في نطاق على أن قيلة، يفضل أن تكون معدن، من مادة ث
 تالمس السطح الداخلي ألسطوانة التلقيم الدوارة الناتج عن سطحمن ال)  بوصة3/8(

  .هاقطعيتم ي ت الخشب الآتلةمع 

)j (ساحجمال.  

طع فقية برأس قاألس ؤورال ذات يدوية التلقيمشط امقالحج وامسال افةيجب تجهيز آ) 1(
خلف الجسم )  بوصة1/8( مم 3 يجب أال يتعدى نتوء سكينتها بحيثسطوانية، ُأ

  .األسطواني للرأس

 تجاوزجب أال يي .الطاولة قدر اإلمكانبيجب تصغير حجم الفتحة الموجودة ) 2(
 ).بوصة 1/8( مم 3بين حافة مؤخرة الطاولة ورأس القطع أآثر من الواقع الخلوص 

 أو صف يةعندما تسو)  بوصة1/2-2( مم 64 الطاولة  فتحة حلقتجاوزجب أال تي
  .لقطع الصفريل مع بعضها البعضالطاوالت 

 أتوماتيكي يغطي  رأس قطع أفقية بواٍقوبهيجب تجهيز آل مسحج يلقم يدوًيا ) 3(
جب أن يو .لرأس في جانب تشغيل حائل التوجيه أو مقياس القدالجزء الخاص باآامل 

جب أن يعدل يآما  .نع احتكاك يد المشغل بالسكاآين الدوارةمبفاعلية على  الواقي عملي
الواقي نفسه أتوماتيكًيا لكي يغطي الجزء غير المستعمل من الرأس ويجب أن يظل 

  . طوال الوقتللقطعة التي يتم قشطهادائًما مالمًسا 

 يغطي مقطع الرأس واٍقب رأس قطع أفقية وبهيجب تجهيز آل مسحج يلقم يدوًيا ) 4(
  .ود خلف مقياس القد أو حائل التوجيهالموج

 آخر ة علي غطاء عادم أو واٍقعمودي رأس بهيجب أن يحتوي آل مسحج خشب ) 5(
تساع يمكن أن ا ثقب ذا باستثناء وجودموضوع بحيث يطوق الرأس الدائرة تماًما، 

  .سحج المادة التي سُتللتعامل معيكون ضرورًيا ومناسًبا 
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)k (الت التلسينآ. 

تلقيم آافة آالت التلسين ثنائية األطراف ) أسنان التروس(ب تطويق سالسل يج) 1(
  .ية الخشبالكتلةستخدم في نقل ُيبشكل آامل، ما عدا ذلك الجزء من السلسلة الذي 

أسنان  التي تسير عليها ناقالت التلقيم، يجب حماية لإلطاراتفي األطراف الخلفية ) 2(
سنان أل  الحافة الخارجيةق ألواح تبرز وراء والسالسل من الجوانب عن طريالتروس

  .التروس وأطرف العروات

 افة رؤوس القطع، والمناشير حال استخدامها آتغطيةيجب ، تلسينال تآالفي ) 3(
جب أن تغطي هذه الواقيات على األقل الجزء غير يو .باستخدام واقيات معدنية

من صفيحة معدنية، يجب هذا الواقي وفي حال صنع  .المستخدم من محيط رأس القطع
خدم حديد ُت، وإذا اس) بوصة1/16( مم 2أن ال تقل سماآة المادة المستخدمة عن 

  ).بوصة3/16 ( مم 5الزهر، يجب أال تقل سماآته عن 

أو أن  غطاء العادم من ا الواقي جزًءُيشكلفي حالة استخدام نظام عادم، يجب أن ) 4(
 المحددة في  تلك تقل درجة سماآتها عنويجب صنعه من مادة اليشكل الغطاء بأآمله 
  .من هذه الفقرة) 3(الفقرة الفرعية رقم 

)l (آالت الحفر والنقر. 

 بدون أي نتوء لمسامير  الخاصة بلسان المثقبسالمةالجب استخدام أظرف ي) 1( 
  .التثبيت الملولبة

دة فوق  والظرف الموجواللسانكافة أجزاء حيط ب يالحفر بواٍقألسنة يجب تجهيز ) 2(
  .هاتشغيلالمادة التي يتم 

  . سلسلة القطع وآلية الدفعقمةيجب تطويق ) 3(

تباع أحد األساليب التالية أو ما يماثلها لمنع ا ثقل موازن، يجب وجود في حال) 4(
  :سقوطه

)I (من القضيب والثقل ل بالقضيب عن طريق مرور مسمار ربط عبر آهيجب ربط 
  .الموازن

)ii (؛بط في الطرف األقصى للقضيبيجب وضع مسمار ر) iii ( في الموضع الذي ال
  يطوق فيه الثقل الموازن القضيب، يجب ربط سلسلة أمان به؛

)iv ( يجب تعليق األنواع األخرى من األثقال الموازنة بواسطة سلسلة أو حبل سلكي
خر في حالة احتمال سقوطها مالئم آ ي محيط تطويقأويجب أن تنتقل في أنبوب أو 

  .بها في حدوث إصابةوتسب

بشكل أعمدة دوران آالت الحفر الخاصة بعامة الحرآة اليجب تطويق الوصالت ) 5(
  .بها عن طريق الخطأل ِغَش بطريقة تحول دون احتكاك الُمآامل
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 مثبت ، مقلوبU  حرف معدني علي شكلتشغيل بواٍقال ات دواسافةجب تغطية آي) 6(
  .ر المقصود غيشغيل لمنع التبحجم يكفيباألرضية، و

)m (شابهة لهاب والمعدات الماخش األآالت تشكيل. 

، أو أي اليدويةرة ا، أو الفبكافة آالت تشكيل األخشابقطع اليجب تطويق رؤوس ) 1(
 يمكن تعديله ومصمم آلة مماثلة أخري ال تلقم أتوماتيكًيا، وذلك بواسطة صندوق أو واٍق

كيل شت تالآ يقل قطر واقيات جب أالي. بحيث يبعد يد المشغل عن حافة القطع
جب أن ال يقبل بأي حال من األحوال ربط ي . الدائرية عن أآبر قطر للقاطعاألخشاب
  . من الجلد أو أي مادة أخري بعمود الدورانة تحذير مصنوعوسيلة

  ] حفوظم[) 2(

 تشغيل وسيلة الدوران بأعمدة ثنائية  تشكيل األخشابتآاليجب تجهيز آافة ) 3(
  . لكل عمود دوران على حدةصلةإيقاف منفو

)n (والقولبة، واللصق، والمواءمةسحج اآلليآالت ال ،.  

يتم تغطية آافة جب أن ي، مواءمةاللصق، والقولبة، وال، وفي آالت السحج اآللي) 1(
ذا صنع هذا إو . واقيات معدنيةواسطة برؤوس القطع، والمناشير حال استخدامها

 مم 2 ال تقل درجة سماآة المادة المستخدمة عن الواقي من صفيحة معدنية، يجب أن
مم  5خدم حديد الزهر، يجب أال تقل درجة سماآته عن ، وإذا اسُت) بوصة1/16(
  ). بوصة3/16(

أو أن  غطاء العادم من ا الواقي جزًءُيشكلفي حالة استخدام نظام عادم، يجب أن ) 2(
 المحددة في  تلكاآتها عنويجب صنعه من مادة ال تقل درجة سميشكل الغطاء بأآمله 

  .من هذا القسم) h)(1(الفقرة 

يد المشغل احتكاك  مالئم لمنع جب حماية أسطوانات التلقيم الدوارة بغطاء أو واٍقي) 3(
جب تثبيت الواقي بالهيكل الذي يحمل ي .األسطوانات الدوارة العاملة في أي نقطةب

  .ية خشبآتلةأي األسطوانات الدوارة حتى يمكن تعديله ليوافق سماآة 

ضبط ستخدم في ُتالتي السحج اآللي أو آالت تسوية السطح،  آالتجب تجهيز ي) 4(
 دوارة ذات  قطاعية بأسطوانات تلقيم، في وقت واحدة قطع متعددة من المادُسمك

، ية الخشبالكتلة لتوفير ضغط تالمس التلقيم على  وذلك القطاعاتفي بنية مرونة آافية
 المحدد أو الذي ية الخشبالكتلة المسموح به في سماآة تالفاالخزيادًة عن مدي 

، يجب مرنةدًال من مثل تلك األسطوانات الدوارة القطاعية الب .صممت اآللة من اجله
  . عند طرف التلقيمة إصبع ارتداد قطاعية مالئموسائلتوفير 

)o (بية ذات الرأس الدوار وآلة خراطة الكعوب الخشوالمخرطة  الجانبية ةالمخرط
  .لألحذية

رأس ال تذاأو المخارط جانبية الرط امخبالطع الًقجب أن تكون آافة رؤوس ي) 1(
من صفيحة معدنية، يجب أن مصنوًعا  هذا الواقي آانذا إ . معدنيدوار مغطاة بواٍقال
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خدم حديد الزهر، ، وإذا اسُت)بوصة 1/16(مم  2ال تقل سماآة المادة المستخدمة عن 
  ). بوصة3/16( مم 5 عن يجب أال تقل سماآته

مخارط األخشاب، سواء آانت دوارة أو غير دوارة، بقطع اليجب تغطية رؤوس ) 2(
  . بواسطة أغطية أو دروعممكنشكل أآمل ب

يجب تجهيز مخارط قوالب صنع األحذية وأصابع العجالت، وآالت الدسر، وآالت ) 3(
ية األخرى ذات السكينة األتوماتيك خراطة الكعوب الخشبية لألحذية، ومخارط الخشب

 آتلالدوارة بأغطية تطوق األنصال القاطعة تماًما ماعدا نقاط التالمس أثناء قطع 
  .الخشب

 الخشبية الكتلطع طويلة من يجب تجهيز المخارط المستخدمة في خراطة ِق) 4(
رط وذلك االمخأسطح  بواقيات مقوسة طويلة تمتد فوق المحورين فقط،المحصورة بين 

  .عندما ال تكون محكمة الربططع العمل خارج اآلالت ِق قذفلمنع 

أو أن  غطاء العادم من ا الواقي جزًءُيشكلفي حالة استخدام نظام عادم، يجب أن ) 5(
 المحددة في  تلكويجب صنعه من مادة ال تقل درجة سماآتها عنيشكل الغطاء بأآمله 
  .من هذه الفقرة) 1(الفقرة الفرعية رقم 

)p (رة الرمليةالت الصنفآ. 

يجب حماية أسطوانات التلقيم الدوارة آلالت الصنفرة الرملية ذاتية التلقيم ) 1( 
األسطوانات الدوارة العاملة ب االحتكاك شبة أسطواني لمنع يد المشغل من باستخدام واٍق
جب صناعة الواقي من مادة ثقيلة، يفضل أن تكون معدن، وتثبيت ي .عند أي نقطة

 آتلةلذي يحمل األسطوانات الدوارة حتى يمكن تعديله ليوافق سمك أي الواقي بالهيكل ا
من )  بوصة3/8(  مم10 قاعدة الواقي حتى تكون في نطاق هبطجب أن تي .يةخشب
 الذي صنعته القاعدة أو جانب تالمس أسطوانة التلقيم الدورة عند تالمسها مع سطحلا

  .ة الخشبيالكتلة

عندما خر آ واٍقة على غطاء عادم، أو أي يسطوانيجب أن تحتوي آل آلة صنفرة أ) 2(
، موضوع بحيث يطوق األسطوانة الدائرة، ماعدا جزء  ضرورًياعادمالنظام ال يكون 

األسطوانة الموجود فوق الطاولة، إذا استخدمت طاولة، والذي يكون ضرورًيا ومناسًبا 
  .صقل المادة التي سُتللتعامل مع

خر آ واٍق على غطاء عادم، أو أي ا تستخدم قرًصيجب أن تحتوي آل آلة صنفرة) 3(
، موضوع بحيث يطوق القرص الدوار، ماعدا  ضرورًياعادمالنظام عندما ال يكون 

جزء القرص الموجود فوق الطاولة، إذا استخدمت طاولة، والذي يكون ضرورًيا 
  .صقل المادة التي سُتللتعامل معومناسًبا 

رص تستخدم السيور بواقيات عند آل نقطة َقيجب تجهيز آالت الصنفرة التي ) 4(
جب أن تمنع هذه الواقيات بشكل فعال أيدي أو ي .يسير فيها سير الصنفرة علي بكرة

 غير المستعملة من سير المسافةجب حماية ي .أصابع المشغل من لمس نقاط اَلقرص
  . غير المقصوداالحتكاكالصنفرة من 
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)q (صاراتعالت قطع القشور الخشبية والآ.  

 االحتكاك لتجنب قطع القشور الخشبية  تقطيع الشرائح بآلةجب حماية سكاآيني) 1(
  .حد السكين من األمام والخلفبغير المقصود 

يجب أن يحتوي مقراض القشور الخشبية على وسيلة تلقيم أتوماتيكي أو يجب أن ) 2(
ناء تلقيم  وضع إصبع أو أصابع أسفل السكينة أثستحيل يجعل من الميحتوي على واٍق

  .ية الخشبالكتلةأو سحب 

التي تستخدم سيور السالسل أو الناقالت  الناقالت ذات يجب تطويق الضروس في) 3(
  .األلواح المتصلةمن 

تجهيز قاطعات القشور الخشبية المقصلية أن يتم  ، عندما يكون ذلك ممكًنا،يجب) 4(
ى مقبولة، توضع في جانب التي تدار باليد والقدم بقضبان أو ألواح أو أي أداة أخر

التلقيم بحيث ال تستطيع اليد أن تصل إلى حد قطع السكين أثناء التلقيم أو أثناء اإلمساك 
  .ها الخشب في موضعكتلةب

 ما يلي، مع استثناءيجب تجهيز قاطعات القشور الخشبية المقصلية الكهربائية ب) 5(
  :آالت التشذيب متصلة التلقيم

)I (طلب التحرك المتزامن لليدين لبداية حرآة القطع، ويد واحدة أدوات بدء تشغيل تت
  لتحكم أثناء الشوط الكامل للسكين؛ أوعلى أداة اعلى األقل 

)ii (بعد يدي المشغل عن منطقة الخطر عند نزول النصل آل مرة، ُي أتوماتيكي واٍق
زتين لألداة تدار بيد واحدة والتي تتطلب حرآتين متميالتي تشغيل الستخدم مع أدوات ُيو

 بحيث يعود بطريقة إيجابية لوضع عدم على أن يتم تصميم الواقيلبدء حرآة القطع، 
  .التشغيل بعد آل دورة آاملة للسكينة

للعمل على قاطعة قشور خشبية نفسه عند تعيين عاملين أو أآثر في الوقت ) 6(
 يجب تهيئة اآللة ليدين، إلى استخدام احتاجت تحكم أداةمقصلية آهربائية واحدة مجهزة ب

 على أدوات التحكم لبدء  نفسهطلب من آل عامل استخدام آال اليدين في الوقتُيبحيث 
  .حرآة القطع، ويد واحدة على األقل الستكمال عملية القطع

 آالت التشذيبيجب تجهيز قاطعات القشور الخشبية المقصلية الكهربائية، ماعدا ) 7(
لية توقف أخرى، تمنع تشغيل أي آمكبح أو اللى المتصلة، بأداة طوارئ، باإلضافة إ

  .اآللة في حالة حدوث خلل للمكبح عندما تكون آلية التشغيل في وضع عدم التشغيل

)r ( متنوعةنجارةآالت .  

 شبة لفارشات الغراء ذات األسطوانات بواٍق جب حماية أسطوانات التلقيم الدوارةي) 1(
من )  بوصة3/8(  مم10تكون في نطاق  قاعدة الواقي حتى هبطت يجب أن.أسطواني

 الذي صنعته القاعدة أو سطح تالمس أسطوانة التلقيم الدوارة عند تالمسها مع سطحلا
  .ة الخشبيالكتلة
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)  قدم4( م 1.2 خلوص ال يقل عن على وضع يتركيجب وضع مناشير السحب ) 2(
 الحصول تعذري عندماللمرور عندما يكون المنشار في الطرف األقصى للشوط؛ أو 

  .تطويق قياسيوسيلة على هذا الخلوص، يجب تجهيز المنشار وآلية الدفع الخاصة به ب

تشغيل الط ا نقافة أو عامة األغراض يجب حماية آتحدة مالنجارةبالنسبة آلالت ) 3(
  .عندما تعمل بشكل منفرد داةاألأي أداة آما هو مطلوب لهذه ب

 هذا من) r(وهذه الفقرة ) q(إلى ) a(ن ال يعني ذآر آالت معينة في الفقرات م) 4(
 األخرى من شرط توفير واقيات مالئمة وأغطية النجارةالقسم، بما فيها، إعفاء آالت 

  .العادم لتقليل الخطر الناتج عن نقطة تشغيل تلك اآلالت ألدني حد

)s ( تهاوصيانالنجارة آالت عملية التفتيش على.  

، أو على نحو خطير، أو المنصوبة ر الحادةغي المناشير على الفور إبعادجب ي) 1(
آي  بشكل غير صحيح، أو المشدودة بشكل غير مالئم عن العمل، وذلك هابردتي تم ال
جب ي .، أو ارتداد المادة عندما تلقم للمنشار بالسرعة المعتادةزنقتسبب في لصق، ال ت

  .جوانبهالتصق الصمغ على اعلى الفور تنظيف المناشير التي 

، ومضبوطًة ة حاًدالنجارةآالت بالحفاظ على آافة السكاآين ورؤوس قطع جب ي) 2(
ند استخدام سكينتين أو اآثر في رأس واحدة، يجب عو .، ومثبته بشكل محكمًداجي

  .بشكل دقيق الموازنة بينهم

 عن الحرآة المفقودة آما يجب تشحيمها بشكل معزليجب الحفاظ على المحامل ب) 3(
  .جيد

  . عن التقلقلمعزلعلى أعمدة شياق المناشير الدائرية بيجب الحفاظ ) 4(

آالت القطع فقط بواسطة أشخاص  وأشد أنصال المناشير  وأ شحذيجب أن يتم ) 5(
  .معروفين بمهارتهم في أداء هذا النوع من األعمال

، خاصة ما يتعلق النجارةيجب التأآيد على أهمية الحفاظ على النظافة حول آالت ) 6(
، الصناديق الخارجية للمفاتيحعال للواقيات والوقاية من أخطار الحرائق في بالعمل الف

  .محرآاتالمحامل، والو

  .يجب إبعاد المناشير المتصدعة عن العمل) 7(

يجب أال يسمح بإدخال خوابير بين قرص المنشار والطوق لتكوين ما يعرف بـ ) 8(
  ".المنشار الدائري المتراوح"

 الدفع في مكان العمل بمختلف األحجام واألنواع ّيصِع أو ُآَتليجب توفير ) 9(
  .نفذالمالئمة للعمل الذي سُي

  ]حفوظم[ )11(ـ)10(
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 ُثمن المساحج بحيث ال تبرز أآثر من أنصال سكاآينجب ترآيب وضبط ي) 12(
 الدفع في مكان ّيص أو ِعُآَتليجب توفير و . الجسم األسطواني للرأسخارجبوصة 

  . واألنواع المالئمة للعمل الذي سينفذالعمل بمختلف األحجام

أو اآلالت قشور الخشب إلى شرائح قطع آالت في أي حالة يتم فيها إغالق ) 13(
الدوارة لقطع قشور الخشب بغرض إدخال الكتل الخشبية أو إجراء تعديالت، يجب قبل 

 عن تشغيل اآللة أن يتأآد المشغلين من أن اآللة فارغة وأن العمال اآلخرين بعيدين
  .المواضع الخطرة

  .قشور الخشب إلى شرائحقطع آلة  جسميجب أال يرآب المشغلون فوق ) 14(

39 FR 23502] ,27 43معدل في , 1974 حزيران FR 49750 24 بتاريخ 
].1984 شباط FR 5323 ,10 49؛ 1978تشرين األول 



EM 385-1-1 
 3 تشرين الثاني 2003 

  F-1

  Fلملحق ا

  التفتيش على آالت الرفع ومعايير استبعادها : Fلملحق ا
  ANSI/ASME B30.9 لـاالرفع واستبدالها طبًقلتفتيش على تجهيزات اجب ي
 التفتيش على تجهيزات الرفع للتحقق من أوضاع جبي و.توصيات الشرآة المصنعةو

 يشير الو. ويعتبر وجود خلل سبًبا آافًيا الستبدال معدة الرفع: الخلل التالية على األقل
أيًضا  استبدالها فحسب؛ بل يشير يلزمنة و الرفع إلى أنها أصبحت غير آمتآآل تجهيزات

  . أو صيانتها, أو استخدامها, الرفعتجهيزاتفي ترآيب ) مشاآل(إلى وجود مشكلة 

 :آلة الرفع سيتم التفتيش عليها بناًءا على ما يلي

  لحبل السلكيا 

, واحدالجزء الحبل السلكي ذي المجدولة والسالك لألبالنسبة  :قطوعةألسالك الما .1
غير منتظمة التوزيع في حبل واحد أو خمسة أسالك مقطوعة عشرة أسالك وجود 

المعالقات بالنسبة للكبل المجدول وأما في جديلة واحدة من حبل مجدول؛ قطوعة م
  .F-1انظر الجدول , المضفرة

  . شديدأو آشط موضعي تآآل. 2

تشوه  إلى خر يؤديآ تلفأو أي , بروز القلب  أو, أو انحشار, تفتت أو,قدجود ُعو. 3
  .الحبلبنية 

  .شديد بالحبل أو الوصالت الطرفيةصدأ . 4

  .يحراروجود تلف ناتج عن تعرضه للكهرباء أو التأثير ال  علىليلد. 5

  .ة أو المكسورةشوهة أو المتشقق المالوصالتأو , الشديد التآآللتنقر أو ا6. 

قطار التي في األ)  بوصة1/64( مم 0.4وجود تقلصات تصل إلى  : القطرتقلص. 7
 في )in1/32 ( مم 0.8؛ تقلصات تصل إلى ) بوصة5/16( مم 8تصل إلى وتتضمن 

؛ ) بوصة½( مم 13 وال تتجاوز بل تتضمن )in3/8 ( مم 10األقطار التي تصل إلى 
 9/16( مم 14في األقطار التي تصل إلى )  بوصة3/64( مم 1تقلصات تصل إلى 

 مم 19وتصل إلى وتتضمن )  بوصة3/4(مم  19 والتي ال تتجاوز بل تتضمن) بوصة
 مم 2؛ تقلصات تصل إلى ) بوصة1/16( مم 2تقلصات تصل إلى )  بوصة3/4(
وال تتجاوز بل تتضمن )  بوصة7/8( مم 22في األقطار التي تصل إلى )  بوصة1/16(

في األقطار التي )  بوصة3/32( مم 2؛ تقلصات تصل إلى ) بوصة1-1/8( مم 29
  ). بوصة1-1/2( بوصة 38وال تتجاوز بل تتضمن )  بوصة7/8( مم 22 تصل إلى

  .االستطالة الناتجة عن بدء االستخدام أبعد من للحبل السلكي حدوث استطالة. 8

 متانة الشك في يثير واضح تلف آخرآل معدني أو أي آتتدل على وجود  إشارة ةيأ. 9
  .الحبل السلكي
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  لحبل الليفيا 

  .داخلًيا أو خارجًيا,  أو المقطوعةمزقةالمأللياف ا. 1

  .فوق المعتادخطير أو األلياف التي بها تآآل  ات أو السحجالخروقات أو  أوالقطوع. 2

  .رة داخل الحبل بين الجدائلواأللياف المكسجسيمات أللياف المسحوقة أو ا. 3

  .الجدائلأو ستدارة االحجم أو في ال االختالفات. 4

  . ألياف ضعيفة أو هشة أو وجودعفن؛وال اللون أو التز. 5

  .ة أو المكسورةشوهأو الم المشققة أو الوصالت, الشديد التآآللتنقر أو ا. 6

  .قدلُعا. 7

  .نصهار الحبل أو تفحمها. 8

  . الحبلمتانة الشك في يثيرخر واضح آ أي تلف. 9

  لسلسلةا 

تنظيف السالسل  أن يتمجب يو . الحلقات الفرديةأساس السالسل على بالتفتيش علىم ق
  .والتشققاتألن التراب والشحم يمكن أن يخفيا أماآن الحز نظًرا  ,التفتيش عليهاقبل 

  .F-2جدول وفًقا للمواعيد المحددة بالجب أن يكون االستبدال ي :البلى. 1

ذا زاد الطول بنسبة إ ):سلسلة جديدةقارن السلسلة بطولها المقدر أو بطول  (االمتداد. 2
أو أآثر % 5؛ وإذا زاد الطول بنسبة م التفتيش على السلسة بالكاملأن يتيجب % 3

  .يجب استبدال السلسلة
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حلقات ال تدور تجميعة  سلسلة بها ةأو أي)  التي بها ثنيأوالمعوجة (لحلقات المشوهة ا. 3
  . مع الحلقة المجاورةالسةبس

زيد عن القيمة  يالتقورذا آان عمق القطع أو إ :شقوق أو الأو التقورات, لقطوعا. 4
  . حلقات السلسلةةتجميعيجب استبدال ,  F-2جدولبالالموضحة 

  . السلسلةمتانةالشك في تثير التي األخرى الواضحة  التلفيات وشققاتلتا. 5

  الشبكة المعدنية معلقات

  .المعالقللحام المكسور أو الوصلة الملحومة بالنحاس بطول حافة ا. 1

  .الشبكةجزاء أجزء من أي لسلك المحطم في ا. 2

  .التآآل نتيجة% 15 أو بنسبة الكشط نتيجة% 25 قطر السلك بنسبة تقلص. 3

  

  .الشبكةتشوه  نتيجةقدان المرونة ف. 4

  %.10 تزيد عن بنسبة في عمق الفتحة مما ينتج عنه زيادةوصلة الخانق تشوه . 5

تزيد بة  بنسعروةعرض فتحة المما ينتج عنه تقلص  الوصالت الطرفية إحدى تشوه. 6
  %.10عن 
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 نقطة حول فتحة خطاف عند أيةلمعدن ل القطاع العرضي األصلية تقلص مساحة. 7
  .%15بنسبة ية لوصلة الطرفا

أو اعوجاج ؛ شققة أو المالمكسورة الوصالت  أوالوصالت؛الشديد ب الصدألتنقر أو ا. 8
  ؛أي من الوصالت الطرفية خارج مستواها

  .عالق الممتانةشك في التثير  ة واضحأية تلفيات أخرى. 9

  االصطناعية الشبكة  معلقات

  .لحروق الحمضية أو الكاويةا. 1

  .معالقنصهار أو تفحم أي جزء من الا. 2

  .أو القطوع,  التمزقات أو,الثقوب  أو,لنتوءاتا. 3

  .ي أصابها التلفلغرز المحطمة أو التا. 4

  . الناتج عن السحج الشديدلتلفا. 5

  .المعالقي جزء من أبلعقد الموجودة ا. 6

  . المقدار الموصى به من قبل الشرآة المصنعةتجاوزأو االستطالة التي ت التآآل. 7

  . أو المكسورةشوهةة أو المشققأو الوصالت الم, الشديد تآآللتنقر أو الا. 8

  .المعالق متانة الشك في تثير ةواضحأية تلفيات أخرى . 9

  لملحقاتا 

 عندقاس ُت(العادية  من فتحة الحلق  %15زيد عنقدار يتم فتحها بملخطاطيف التي ا. 1
  .القابل للثنيمن سطح الخطاف غير % 10بنسبة تزيد عن  أو) أضيق نقطة

  .لحلقات الرئيسية المشوهة وحلقات الوصلا. 2

  .مشققة التي بها خطاطيف أو موصالت طرفية أخرى تجميعاتلا. 3

  . أو المحطمةهةالمشوأو الوصالت , الشديد الصدألتنقر أو ا. 4

  .لحقات الممتانة الشك في تثير ة واضحأية أضرار أخرى. 5
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  Gلملحق ا

  إجراءات االختبار والتأهيل لمشغلي الرافعات: Gالملحق 

   .جراءات االختبارإ .1

a . انتقاء مشغلي المرآبات يقوم القادة بمن سياسة سالح المهندسين األمريكي أن
 جميع األفراد أن يتمتعو, خيصا الترئهمعطا وإهم واختبارهموتدريبوالمعدات 

 يقوموا آي آفاءتهم يظهرواأن  و) 46SF (46سالمة امل عبم العسكريين والمدنيين
الضروري من ف, اإلضافة إلى ذلكب .معدات مناولة المواد األخرىتشغيل الرافعات وب

, المعداتاختبار تقييم تحريري إلثبات معرفتهم الفنية بفي  المعدات ومشغلينجح أن 
التي ,  الرافعات أنواع في تشغيل آل نوع منآفاءتهم بصورة مرضية واوأن يظهر

 .يرخص لهم باستعمالها

b .سالح المهندسين ل آل قيادة تابعةختار تأن , وصى بهومما ُي
 وأن يقوم القائد مشغلي الرافعاتن ليداخليأخصائّي اختبار ) USACE(األمريكي

 جهة واعتمادهم من قبل أخصائّي االختباريجب تدريب ( .ابتعيين هؤالء األفراد آتابًي
 مشغلي الرافعات أخصائيو االختبار يختبرو .)تجاريةمجموعة اعتماد مثل , ةمستقل

بالنسبة للقيادات و .بهذا الملحقالمعايير الواردة ا إلى  استناًديؤهلوهمالتابعين للقيادة و
 ال يمثل أخصائي االختبار الداخليين حيث,  عدد قليل من مشغلي الرافعاتتحتويالتي 

مجموعة يجب اختبار المشغلين وتأهيلهم من قبل , عنصًرا فعاًال فيما يتعلق بالتكلفة
  .أدناه 3 و2 ينفي الفقرتالمعايير الواردة ا إلى تجارية استناًداعتماد 

c.  من بعينهتشغيل نوع للهؤالء المشغلين المؤهلين فقط  يجوز"تنطبق عبارة 
على آل من مشغلي اآلالت بسالح "  المعدات أن يقوموا بتشغيل هذا النوع من اتالمعد

فإن هذا ,  أخرىمرًةو .التابعين للمقاول نمشغليالو) USACE( المهندسين األمريكي
من خالل ، )OSHA(تتطلب إدارة الصحة والسالمة المهنية  و.ا جديًدامطلًبال يمثل 

المعهد القومي /مريكية للمهندسين الميكانيكيين بالجمعية األةمعايير السالمة الخاص
 ومشغل، أن يكون )30.5ANSI B/ASME (األمريكي للمواصفات القياسية

أن  30.5Bمن ) مؤهالت المشغلين( 5-3.1.2تتطلب الفقرات آما .  مؤهلينالرافعات
ًال  ما لم يقدموا دليعمليتشغيل ا واختبار ا أو شفهًيا تحريرًين اختباًرويجتاز المشغل

أبراج الحفر  الرافعات وون مشغلعيَّ أن ُييجبو. آافًيا يثبت مؤهالتهم وخبراتهم
قوم بتأهيل مشغلي الرافعات ت جهةمشغلين مؤهلين من قبل بصفتهم لمقاول لن والتابع
وآاالت أو التحادات؛ أو اال ات؛ أو الوآاالت؛شرآالويشمل هذا  :أبراج الحفرو
  .ين لالختبار والتأهيل أو المستشارين المؤهلحكوميةال

d . ما يليإلى " المرفاعنوع الرافعة أو "تشير عبارة:  

  متشابكذراع تطويل  برافعة, ة متحرآرافعة -

  متداخلذراع تطويل  برافعة, ة متحرآرافعة -

  )مثبتة على شاحنة(  بذراع تطويل مفصليرافعة -
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  عائممرفاع  أو ة عائمرافعة -

  ة متحرآية قنطررافعة -

  ) ذراع متعارضةذات ة قائمرافعة (ة أو عمودية نقالرافعة -

  )ةمتحرآ (ة علويرافعة -

  ة برجيرافعة -

  مرفاع  -

  معلق سفلًيا  على قضيب واحد مرتفع أو رافعة -

 ا تحريرًيان اختباًروجب أن يجتاز المشغلي .تطلبات االختبار التحريري أو الشفهيم. 2
  . يثبت معرفتهم بما يلياأو شفهًي

a .عملية الرفع؛لىالمشرف ع أفراد اإلشارة ووعامل الترآيب ووليات المشغل مسؤ   

b . الرافعات الخاصة بسالح المهندسين األمريكي سالمة معرفة متطلبات
)USACE (المشغل الخاص بالرافعة؛مرجع و  

c.  وتحديد قدرة , وشكلهااألحمال حساب حجم و الرافعة شكلالقدرة على تحديد
  الجدول البياني لألحمال؛الرافعة باستخدام 

d.ومحاذيرها؛مشغل الرافعةمساعدة   استعمال وسائل   

e . واالختبار والصيانة؛عمليات التفتيشمتطلبات   

f . الحصيرة؛ذراع االمتداد و ويةظروف األرضمتطلبات تحديد  

g . ؛صرفها من الخدمة وا وتفكيكهاترآيب الرافعة وتجميعهإجراءات  

h . ادر الطاقة؛مصالفصل من متطلبات  

I .واالتصال؛اتإجراءات إرسال اإلشار   

j .العوامل التي تقلل السعة المقدرة؛ و  

k .مهارات التحكم في حالة الطوارئ.  

 عملي  تشغيلاختبارو الرافعات جب أن يجتاز مشغلي .تطلبات االختبار العمليم. 3
  :يثبت قدرتهم على القيام بما يلي

a .الرافعة؛إجراء التفتيش على   
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b .قاعدة ثابتة وتسوية الرافعة؛عمل   

c .ذراع التطويل؛أرجحة رفع وخفض ومد وسحب و 

 .d ؛الحملرفع وخفض حبل  

e . وتحريكه؛ واإلمساك به والحمل ربط  

f . زاوية الحمل وذراع التطويل والمؤشرات األخرىقراءة.  

  .ةالبدنيمؤهالت لا. 4

a . يتمتع أن المشغل ب د تفي شهادة طبية حديثة على المشغليحصليجب أن
  :المؤهالت البدنية التاليةب

 في العين 20/50 سنلن و20/30أن تكون الرؤية في عين واحدة على األقل ) 1(
  أو بدونها؛التصحيح بعدسات , األخرى

  إدراك العمق الطبيعي ومجال الرؤية؛) 2(

  يز األلوان بصرف النظر عن موقعها؛يالقدرة على تم) 3(

  ؛للتشغيل الخاص, اأو بدونهوسيلة سمعية مساعدة م باستخدام مستوى سمع مالئ) 4(

يدوية وسرعة رد المهارة والتناسق وال والنشاطحتمال وقدرة االكافية القوة ال) 5(
  ؛ والمعدة متطلبات تشغيل لتلبيةالفعل 

  ؛غير المرغوب فيهاالمشابهة  عراضأو األالشعور بالدوار عدم ) 6(

b.الذي  العاطفيوجود عيوب بدنية أو عدم االستقرار الدليل على يمثل   يجب أن
 على المشغل أو العمال اآلخرين أو على تشغيل الرافعة بصورة يمكن أن يشكل خطًرا

لتحكم االقدرة على  انقدفأو , نوبات الصرعأو الدليل على أن المشغل عرضة ل, آمنة
إجراء مثل هذه حاالت  يقتضي األمر في وقد .لعدم أهلية المشغل ا آافًيا سبًب,البدني

  .ثارهاآفحوصات طبية متخصصة لتحديد هذه الحاالت و

ن قدرتهم على قراءة وآتابة واستيعاب وعرض المهارات و المشغلأن ُيظهريجب . 5
 الشرآة المصنعة  موادبلغة, السعة/الخاص باألحمال  البيانيجدولالالحسابية واستخدام 

.انةللرافعة الخاصة بالتشغيل وتعليمات الصي
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  Hلملحق ا

أبراج الحفر الرافعات والتفتيش على معايير  :Hالملحق 
  والمرفاعات

   معدالت التفتيش الدوري -١
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  بدء التشغيلعند عمليات التفتيش  معايير -٢

  .التحكم مما يعوق عملية التشغيل الصحيحةجميع آليات  سوء التوافق ب.1

  مادةةتلوث سواء بزيت التشحيم أو أي الالتحكم أومكونات جميع آليات ب  التلف الشديد.2
  . غريبةأخرى

 وأجهزة , وأجهزة تقييد الحرآة والحمل,لمشغلل ةمساعدال أي قصور في الوسائل .3
  .عمليات الضبطدقة في ال أو عدم السالمة األخرى

  .والشدادات التي تستخدم في عملية الربطجميع األوتار  .4

مع إعطاء تأآيد  -ء التي تعمل بضغط الهواجهزة األالهيدروليكية واألجهزة جميع  .5
  .للرافعةأثناء التشغيل العادي تنثني التي على تلك خاص 

  .الخطاطيف والسقاطات في آلآو تأ,  تصدعاتوأ, آيميائيأو ضرر , تشوهأي  .6

 )البكرات(والبكرة ) األسطوانات ( بطريقة صحيحة على األسطوانةحبللف ال .7
 مواصفات الشرآة المصنعةوثيق بالسلك للتأآد من مطابقتها لوعملية التالمحزوزة 
  .للرافعة

  . الرطوبةوتجمعاالتساخ و  الشديدعالمات التلفو, الكهربائي أي خلل بالجهاز .8

  .الهيدروليكي المناسب بالنظام لزيتامستوى  .9

  ). المتحرآةالرافعات( اإلطاراتالموصى به في  الهواءضغط  .10

  ).ة التسلق البرجيرافعة( والدعامات باألسافين  خلع  أوأية قلقلة .11

  فقد الحملأوأي ارتخاء ؛ الرافعات ارياتصالتي تدعم ادات دالدعامات والش .12
  .)وأبراج الحفر البرجية الرافعات(التثبيت   مسمار قاعدةوصالتفي متقدم ال

  .ة الشرآة المصنعلتوصيات صارية برج الحفر وترآيباتوصالت ة مطابق .13

تثبيت األحمال ؛ الطوف  في الصندل أو غرف ثقل موازنةالتوازن المناسب .14
؛ سد المنافذ, غرف الوقود, المخازن, خزانة سالسل المرساة؛ بشكل صحيحالسطحية 

 على تهاواإلنقاذ في مكانها الصحيح وقدر,  مكافحة الحرائق أو تجهيزاتمعداتوجود 
 وأبراج الرافعات( السفينة الموجودة بجسمالفجوات غرف في تسرب وجود أي العمل؛ 
  .)العائمةالحفر 
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   الدوريةمعايير عمليات التفتيش

  .ألثقال المحمولةا على تحملالقواعد والدعامات ة قدراستمرار  .1

إحكام ؛ )األبراج (الرافعات صاريات التي تقوم بدعملدعامات ااآلمن في  ضعالو .2
ودعامات إسفينات  إحكام الحمل المتقدم؛ ازاحتجأو  مسمار التثبيتقاعدة وصالت 
  . في الوضع الصحيحوترآيبها التسلق رافعات

  .اداتدلشالصحيح ل  الشد.3

, وشدادات الربطجميع أوتار قم بالتفتيش على مدى مطابقة , بالنسبة ألبراج الحفر .4
ـ ه ـووصالت صارية برج الحفر وتجهيزات ,وتثبيت الصارية, تداالشدافي  الشدوقوة 

  .الشرآة المصنعةلتوصيات 

ذراع  والرافعةقوائم ذراع و, الرافعة  بهيكلأو صدأ تشوه أو تصدععدم وجود  .5
  .ووصالته, التطويل

  .المسامير المحوريةالصواميل والمسامير اللولبية ومسامير البرشمة وإحكام  .6

التي ) سحب(عالية الصالبة اللولبية للمسامير ) عزم القوة(قوة الشد المناسبة  .7
  .تستخدم في الوصالت ومحمل االلتفاف

  .السالمةمتطلبات ل تهامطابقومحطات توليد الطاقة أداء  .8

عدم وجود عالمات تدل على وجود تلف  والكهربائيةألجهزة التشغيل الصحيح ل .9
  .لرطوبةتجمع لأو اتساخ أو شديد 

,  تعمل بضغط الهواءالخزانات التيولخزانات الهيدروليكية لالصحيح التشغيل  .10
عدم واألنابيب و, والتوصيالت, والخراطيم, والصمامات, والمحرآات, والمضخات

 باألجهزة السوائل/الهواءومستويات ؛  بهاو تآآل شديدأتسرب  و أتلفوجود 
  .التي تعمل بضغط الهواءاألجهزة الهيدروليكية و

آل شديد آأي تود عدم وج, لضمان التشغيل الصحيحجميع آليات التحكم ضبط  .11
  .غريبةأخرى  مادة ةت التشحيم أو أيولوث سواء بزيتعدم وجود و, مكوناتبال

مثل تشوه في مكونات التدوير  أو أأو صد اتتآآل أو تصدععدم وجود  .12
, والبكرات المحزوزة, التروسو, واألعمدة, والعجالت, والمحامل, المسامير

والضروس وسالسل أو سيور , والقمطاإلقفال وأجهزة , والبكرات, سطواناتواال
  .ونقاط التوقفوالمصدات , التدوير

والضبط الصحيح وعدم وجود , الرافعةميع آليات تشغيل جالتشغيل الصحيح ل. 13
 .أصوات غير عادية

عدم وبشكل صحيح آليات الحرآة والتوجيه والتثبيت والكبح واإلغالق تشغيل  .14
  .آل أو تلف شديدآتوجود 



EM 385-1-1 
 3 تشرين الثاني 2003

 H-4

  .طاراتتآآل شديدان باإل تلف أو .15

, طاتاالسقو, البطانةو, القبض والكبحعدم وجود تلف شديد بأجزاء أجهزة  .16
  . المتصلة بسقاطاتوالتروس

الثقل حبال التدوير وجميع  حبال أجر التفتيش بالنظر على جميع. الحبل السلكي .17
جب أن يو. ة بهاإذا آانت الرافعة مجهز ,)التروللي(الحامل المتحرك  وحبال الموازن
والتي , آالمدونة فيما يليالتلف الجسيم؛ مواضع  على اآتشاف بالنظر تفتيشيرآز ال
برج حفر ذراع  اهتمام خاص لحبال منحجب ي:  خطر مباشرها بمثابةراعتبيمكن ا
األجزاء الموجودة عند  الحبل المعرضة للتلف السريع آآذلك أجزاء والتطويل
  .اتسطوانألااللتقاط المتكرر الموجودة على انقاط التماس ونقاط والحواف 

ِa.  أو , أو تشابك, تفتتأو , الحبل؛ مثل حدوث عقدفي تشوه حدوث
  ؛ الحبللب بروز أو , أو إزاحة الجديلة الرئيسية,انحشار

b. ؛ عامتآآل  

c.ها؛ ونوعها وتوزيع التي يمكن رؤيتها عدد األسالك المقطوعة  

d. صة؛مقطوعة أو مقصو أسالك مجدولة  

e. التفتيش يجب تحري الدقة عند (لدوران احبال مقاومة لب  خلل في
 نتيجة سوء  السريع للتلفلقابليتها الشديدةا لدوران نظًرا حبال مقاومة على

بُمعِلمات  إذا استخدمت في أجهزة مزودة للتلفآما أنها قابلة , االستخدام
  .)تصميممحدودة ال

f.  لب الحبللدعم عدم وجود  سببب سمي االالقطرقطر الحبل عن صغر ,
  .ألسالك الخارجيةتلف باأو ,  داخلي أو خارجيتآآلأو حدوث 

g.الوصالت الطرفية؛ الوصالتعند دةمقطوعة بش أو  أسالك متآآلة  
أو , التالفةأو , أو المتآآلة, ثنيةن المأو,  المتصدعةأو, المتآآلة الطرفية

  .غير صحيحةالمرآبة بطريقة 

وعلى ,  مقاطع الحبل المعرضة للتلف السريعالتفتيش علىة عند جب مراعاة الدقي
أو البكرات , والبكرات المحزوزة المعادلة, لمقاطع المتصلة بالسروجا :سبيل المثال

 حرآة الحبل محدودة؛ ومقاطع الحبل الموجودة أو  تكونالمحزوزة األخرى حيث
ك المتآآلة أو المقطوعة؛ القريبة من النهايات الطرفية حيث من الممكن نتوء األسال

 غير ظاهرةي تكون ومقاطع الحبل الت, المقاطع المعرضة للثني في عكس االتجاه
 األجزاء التي تمتد فوق ,؛ مثلةالمعتادبالنظر  تفتيشلعملية ا بطبيعة الحال أثناء

   .البكرات المحزوزة الخارجية

  .ت المحزوزةلبكرااالموجودة في  السنونالحواف و تصدعات في عدم وجود .18
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 )البكرات (والبكرة, )األسطوانات(سطوانة لحبل بطريقة صحيحة على األا لف. 19
  .والتوثيق بالسلك بشكل صحيح, المحزوزة

لخطاطيف اتآآل ب أو تأو تصدعا آيميائي  ضررأو, عدم وجود تلف. 20
  .والسقاطات

) ةأجهزة السالم(الرافعة مشغل لمساعدة الدوات التشغيل الصحيح لأل .21
  .المؤشراتو

 محمل عندما تكون الرافعة غير صحيح بشكل الحرآة تقييدجهزة أتشغيل  .22
يقوم بتدوير ها آي الخاص بالحرآة تقييد  حرآة ببطء لجهاز لتزحزح آيجب أن (

بشكل صحيح الحمل تقييد أجهزة تشغيل و, )مع توخي الحذربطيئة بسرعة المحرك 
  .الترآيباتودقة 

مؤشر التحميل , مؤشر زاوية ذراع التطويل,  لمؤشر الحمل التشغيل الصحيح.23
آذلك مستويات الدقة و والمؤشرات األخرى, ومؤشر الريح, التحميلو مؤشر عزم أ

 السالمة ملصقاتوضوح . 24.المصنعةالشرآة من قبل في التفاوتات المسموح بها 
  .واستبدالهاالتشغيل و

للتأآد من  ثقل الموازنة  على غرفقم بالتفتيش, بالنسبة للوحدات العائمة. 25
 سالمةو السطحية؛  لألحمالالصحيحوالتثبيت ؛ الصحيحالتوازن الحصول على 

التفتيش على  ووسد المنافذ؛ ؛الخزانات وغرف الوقودو, غرف سالسل المرساة
حبال الرفع المستخدمة بو صدأ  أ تآآلجودوعدم ,  السفينةجسمغرف التسرب في 

عدم وجود ؛ مدى إحكام هذه الحبال المثبتة على صندل و األرضيةالرافعاتفي 
  أو,الساندات أو, مرابط الحبال بالمراقي أو تآآل وأ, تشوه وأ, أو تلف, صدأ

, )أداة ميكانيكية تستخدم لرفع المراسي على ظهر السفينة(ات  الرحوي أو,المصدات
  .خذ أربع قراءات زاوية تمهيدية؛ والدعامات, الساللم

   المتكررةمليات التفتيشعايير عم 

أو إحكام ؛ )األبراج (الرافعة صاريات التي تقوم بدعملدعامات ااآلمن في  ضعالو .1
ودعامات إسفينات  إحكاممسمار التثبيت؛ قاعدة وصالت  في  الحمل المتقدماحتجاز
  . في الوضع الصحيحوترآيبها التسلق رافعات

  .اداتدلشالصحيح لالشد  .2

شد الوقوة ,  الربطتداوتار وشدااألجميع قم بالتفتيش على , الحفربالنسبة ألبراج  .3
 للتأآد من  صارية برج الحفروترآيباتووصالت  ,وتثبيت الصارية, تداالشدافي 

  .الشرآة المصنعةمطابقته لتوصيات 

عدم وجود عالمات تدل على وجود تلف  والكهربائيةألجهزة التشغيل الصحيح ل .4
  .لرطوبة لتجمعأو اتساخ أو شديد 
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,  التي تعمل بضغط الهواءوالخزانات الهيدروليكية للخزاناتالصحيح التشغيل  .5
عدم واألنابيب و, والتوصيالت, والخراطيم, والصمامات, والمحرآات, والمضخات

 باألجهزة السوائل/الهواءومستويات ؛  بهاو تآآل شديدأتسرب  و أتلفوجود 
  .ط الهواءالتي تعمل بضغاألجهزة الهيدروليكية و

آل آأي تعدم وجود , مالئم الضبط بشكلجميع آليات التحكم في عمليات  تشغيل .6
  .غريبةأخرى  مادة ةت التشحيم أو أيولوث سواء بزيتعدم وجود و, مكوناتبالشديد 

والضبط الصحيح وعدم وجود , الرافعةيات تشغيل آلميع جالتشغيل الصحيح ل .7
  .أصوات غير عادية

أجر تفتيًشا بالنظر ؛ التدوير حبال أجر تفتيًشا بالنظر على جميع. يالحبل السلك .9
إذا آانت  ,)الحامل المتحرك(تروللي الحمل  وحبال الثقل الموازن حبال على جميع

مواضع  على اآتشاف عملية التفتيش بالنظررآز تجب أن ي. الرافعة مجهزة بها
آما :  خطر مباشرها بمثابةراعتبيمكن اوالتي , آالمدونة فيما يلي؛ التلف الجسيم

 الحبل آذلك أجزاء وبرج حفر ذراع التطويلجب إعطاء اهتمام خاص لحبال ي
نقاط التماس ونقاط واألجزاء الموجودة عند الحواف المعرضة للتلف السريع آ

  .اتسطوانألااللتقاط المتكرر الموجودة على ا

a.  أو , كأو تشاب, تفتتأو , الحبل؛ مثل حدوث عقدفي تشوه حدوث
  ؛ الحبللب بروز أو , أو إزاحة الجديلة الرئيسية,انحشار

b. عامتآآل .  

c. ها؛ وتوزيع التي يمكن رؤيتهااألسالك المقطوعةونوع  عدد  

d. أسالك مجدولة مقطوعة أو مقصوصة؛  

e. التفتيش يجب تحري الدقة عند (لدوران احبال مقاومة لب  خلل في
 نتيجة سوء  السريع للتلفبليتها الشديدةلقاا لدوران نظًراحبال مقاومة على 

ذات معامالت  إذا استخدمت في أجهزة للتلفآما أنها قابلة , االستخدام
  ).تصميمية محدودة

f.  لب الحبللدعم عدم وجود  بسبب االسمي القطرقطر الحبل عن صغر ,
  .ألسالك الخارجيةتلف باأو ,  داخلي أو خارجيتآآلأو حدوث 

g.الوصالت الطرفية؛ عند شديدمقطوعة بشكل  أو  أسالك متآآلة 
أو , أو المتآآلة, ثنيةن المأو,  المتصدعةأو, المتآآلة  الطرفيةالوصالت
  .غير صحيحةأو المرآبة بطريقة , التالفة

 )البكرات (والبكرة, )األسطوانات(سطوانة لحبل بطريقة صحيحة على األا لف. 10
  .والتوثيق بالسلك بشكل صحيح, المحزوزة
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لخطاطيف اتآآل ب أو تأو تصدعا آيميائي أو ضررتشوه عدم وجود  .11
  .والسقاطات

) أجهزة السالمة(الرافعة مشغل لمساعدة الدوات التشغيل الصحيح لأل .12
  .المؤشراتو

 ة محملعندما تكون الرافعة غير صحيح بشكل الحرآة تقييدجهزة أتشغيل  .13
يقوم ها آي الخاص بالحرآة  تقييدجهاز نحو آل حرآة ببطء  زحزحيجب أن ُت(

بشكل الحمل تقييد أجهزة تشغيل و, )مع توخي الحذربطيئة بسرعة بتدوير المحرك 
  .الترآيباتودقة , صحيح

مؤشر التحميل , مؤشر زاوية ذراع التطويل,  التشغيل الصحيح لمؤشر الحمل.14
لدقة آذلك مستويات او والمؤشرات األخرى, ومؤشر الريح, التحميلو مؤشر عزم أ

  .المصنعةالشرآة من قبل في التفاوتات المسموح بها 

  .ملصقات السالمة والتشغيلواستبدال  وضوح .15

للتأآد من  ثقل الموازنة قم بالتفتيش على غرف, بالنسبة للوحدات العائمة. 16
 سالمةو السطحية؛  لألحمالالصحيحوالتثبيت ؛ الصحيحالتوازن الحصول على 

والتفتيش على , وسد المنافذ ؛لخزانات وغرف الوقوداو, غرف سالسل المرساة
. السفينةجسمغرف التسرب في 
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  Iلملحق ا

   الالزمة الرافعات اتمتطلبات اختبار: Iالملحق 
  الختبارات األداء

 . واختبار أداء الحمليداء التشغيلاألشتمل اختبار األداء على آل من اختبار ي .1
 إذ تكون األولوية ,المرفقة ذات طبيعة عامةعتبر الجداول التالية واإلرشادات ُتو

يجب و ، اإلرشادات العامة تلكعلى, بالنسبة ألي رافعةإلرشادات الشرآة المصنعة 
   .إرشادات الشرآة المصنعةب االلتزام

  : األداءاتجب االلتزام بالتسلسل والتحديد التاليين عند القيام باختباري. 2

a . أوًالالرفعاختبر معدات .  

b . قبل اختبار أداء الحمليداء التشغيلاألبإجراء اختبار قم .  

c. أواالحتياطية اتقم باختبار المرفاع الرئيسي قبل اختبار المرفاع  
  .مرفاعات النقل

d .إلجراء االختبار فقطيجب رفع أحمال االختبار إلى ارتفاع يكفي .  

 على االختبارات يلداء التشغياألجب أن يشتمل اختبار ي .يداء التشغيلاألختبار ا. 3
  .أدناه موضحآما هو , I-1 في جدول المنصوص عليها

X1  =قم برفع خطاف ) 1( .مفتاح التحكم في الحملختبار تشغيل مرفاع الحمل وا
 إن (مفتاح الحد األقصى للحمل تحت الموجودة, الحمل من خالل جميع نقاط التحكم

 لتتأآد أن ألقصى للحملنحو مفتاح الحد اارفع خطاف الحمل ببطء ) 2(؛ )أمكن
ارفع الخطاف ببطء من خالل ) 3( يعمل بشكل صحيح؛ مفتاح التحكم في الحمل

 إن (مفتاح التحكم في الحمل لتوصيلة فرعية باستخدام مفتاح الحد األقصى للحمل
 باستخدام مفتاح الحد األقصى للحملقم بإنزال خطاف الحمل أسفل ) 4(؛ )أمكن

مفتاح الحد األدنى  نحوقم بإنزال خطاف الحمل ) 5(زال؛ جميع نقاط التحكم في اإلن
  . يعمل بشكل صحيحمفتاح التحكم في الحمل لتتأآد أن ذلك للحمل

X2 = ذراع تطويل,اختبار تشغيل مرفاع ذراع تطويل ومفتاح التحكم في الحمل  
 أسفل مفتاح الموجودة, رفع ذراع التطويل من خالل جميع نقاط التحكما) 1( .ثابتة
 مفتاح الحد األقصى نحو ذراع التطويل  ببطءارفع) 2(لحد األقصى للحمل؛ ا

أنزل ذراع التطويل أسفل مفتاح الحد األقصى للحمل وارفع ذراع ) 3(للحمل؛ 
لمفتاح الحدي  لتوصيلة فرعيةالتطويل من خالل مفتاح التحكم في الحمل باستخدام 

 الموجودة, ميع نقاط التحكمأنزل ذراع التطويل من خالل ج) 4(؛ )إن أمكن ذلك(
أنزل ذراع التطويل ببطء ) 5(؛ )يمكن ذلكحيثما (أعلى مفتاح الحد األدنى للحمل 
ارفع ذراع التطويل فوق ) 6(؛ )يمكن ذلكحيثما (إلى مفتاح الحد األدنى للحمل 

مفتاح الحد األدنى للحمل وأنزل ذراع التطويل من خالل مفتاح التحكم في الحمل 
  ).إن أمكن ذلك( للمفتاح الحدي توصيلة الفرعيةالباستخدام 
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X2t = ذراع تطويل, مفتاح التحكم في الحملاختبار تشغيل مرفاع ذراع تطويل و 
قم بمد أجزاء ) 1( :م بإجراء التالي ق,X2اإلضافة إلى اختبار ب . األجزاءمتداخل

 مؤشر نصف راقب) 2(؛  تحركذراع التطويل المتداخلة وسحبها ألقصى مدى
  . وأقصى زاوية لذراع التطويلأدنى عندقطر عن طريق قياس نصف القطر ال

X3 = قم بالتفتيش على سقاطة )1( .ختبار سقاطة األسطوانة سفلية التمفصلا 
 بالترس المسنن ومفتاح التحكم الصحيح هاتعشيقاألسطوانة سفلية التمفصل للتأآد من 

قم ) 3(التمفصل غير معشقة؛ تأآد من أن سقاطة األسطوانة سفلية ) 2(في الحمل؛ 
 تإذا آان( لسقاطة األسطوانة سفلية التمفصل بالتفتيش على مفتاح التحكم في الحمل

 على ذراع المحتوي عن طريق تشغيل المرفاع  للتأآد من التشغيل الصحيح)بةمرآ
تأآد من إيقاف ) 4(؛ ايدوًي)  السقاطةعند(تطويل وتشغيل مفتاح التحكم في الحمل ال

آذلك تأآد من أن , تطويل وتعشيق المكابحالالمرفاع الذي يحتوي على ذراع موتور 
 تقم بتعشيق السقاطة في ال :نبيهت ). أمكنإن(أضواء المؤشر تعمل على أآمل وجه 

  .الترس المسنن

X4 = قم بتعشيق قفل ) 1( ).المحفار الدقاقفل ق ,باللفقفل (ختبار قفل الدوران ا
تأآد من أن مفاتيح التحكم ) 2( للتأآد من التعشيق الكامل؛ قم بالتفتيش عليهالدوران و

تمنع تعشيق ) عكس اتجاه عقارب الساعةواتجاه عقارب الساعة (لقفل الدوران 
اتجاه عقارب (قفل الدوران ل  التوصيلة الفرعيةشغل) 3(؛ )إن أمكن(سواقة التدوير 

 :نبيهت).  أمكننإ( التشغيل الصحيح لضمان) عكس اتجاه عقارب الساعةوالساعة 
قفل  ؛ تأآد من عدم تعشيقالتوصيلة الفرعية تشغيل للتأآد فقط منطاقة آافية  ستخدما

 للتأآد ا يدوًيالمتوافرة  المفاتيح تشغيليجوز :الحظةم .الدوران قبل إآمال االختبار
  . قفل الدورانتعشيقن م  بدًالمن تشغيلها الصحيح

X5 = اتجاه عقارب الساعة وفي عكس اتجاه م بالتدوير في ق .ختبار الدورانا
  . نصف قطرأدنى  عندعقارب الساعة على أن يكون ذراع التدوير

X6 = التشغيل آما هو ب  الخاصتحركالم بإجراء اختبار ق .ختبار التحركا
  . حملإال عندما ال يوجد, L 14منصوص عليه في

X7 = الخاصةحكم م باختبار جميع أجهزة التق .التحكم في عمود الربط اختبار 
 جهاز التحكم أطلق) 2(ابدأ آل حرآة؛ ) 1( ):أينما يتم ترآيبها( الربط بعمود

  .أن تتوقف الحرآة يجب �عمود الربط الخاص ب

X8 = عبر المسافةالحامل المتحرك حرك ) 1( ).ترولي(ختبار الحامل المتحرك ا 
شغل ) 2(  من مجرى الحامل المتحرك باستخدام جميع نقاط التحكم؛االمسموح به

 الحامل المتحرك إلى َأِعد) 3(؛ بطيئة مفاتيح التحكم بسرعة نحوالحامل المتحرك 
نحو  الحامل المتحرك حرك للمفتاح الحدي التوصيلة الفرعيةوباستخدام , الخلف

 مع مفاتيح التحكمآرر اإلجراء السابق ) 4(؛ نهايات التوقف بالقضبان الخارجية
  .نهايات القضبانالداخلية و

X9 = غل جهاز التحكم في حرآة القنطرة عبر جميع النقاط ش )1 (.ختبار القنطرةا
اجعل  و آامًاللمجرىا طول  الحامل المتحرك علىشغل) 2(على آال االتجاهين؛ 

  . ببطءمصدات قنطرة الرافعةب تحتك قضيب المجرى أجهزة توقيف
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X10 = التأرجح ذلكبما في  اختبر الحرآات األخرى. خرىاألحرآات الختبارات ا 
  ). آامل للمكونات الرئيسيةةدور (لدورة واحدةالتشغيل عن طريق 

جب أن يشتمل اختبار أداء الحمل على االختبارات ي .ختبار أداء الحملا 4
  .موضح أسفلآما هو , I-1جدول ال في المنصوص عليها

L1 = حظ أثناء اختبارات ال .ختبار الثباتاL5, L3m ,L2m وL11  مسافة
  .من مسارهاالبكرة انطالق بكرة وخلوص ال

L1v = م بإجراء االختباراتق . التقديرةالرافعة متغير, اختبار الثباتL3m وL2m 
حظ ال :ع وجود حمل االختبار على المرفاع بأقصى نصف قطر للرافعةمL11 و

  .هاخلوص البكرة وانطالق البكرة من مسارمسافة 

L2m = ارفع ) 1( .مرفاع رئيسي, يل ذراع التطوعختبار سكون الحمل ومرفاا
ذراع بحيث يكون  دقائق 10ته لمدة ي وقم بتثبإلى منطقة خاليةحمل االختبار 

ال ) 3( التحميل؛ عمليةادر الحمل للتأآد من ) 2(أقصى نصف قطر؛ عند التطويل 
 قدالحظ االنخفاض الذي ) 4(تقم بتعشيق ذراع التطويل أو سقاطة مرفاع الحمل؛ 

 أو مكابح الرفع أجزاءإلى وجود قصور في ذراع التطويل أو يحدث والذي يشير 
  .اإلمساك

L2a = إلى ارفع حمل االختبار ) 1( احتياطيمرفاع , ختبار سكون مرفاع الحملا
أدر الحمل ) 2(دقائق بدون تعشيق سقاطة المرفاع؛  10 وثبته لمدة منطقة خالية

 والذي يشير إلى وجود دث قد يح الذياالنخفاض الحظ -للتأآد من عملية التحميل 
  . أو مكابح التثبيتأجزاء الرفعقصور في 

L2w = إلى ارفع حمل االختبار ) 1( .مرفاع نقال, ختبار سكون مرفاع الحملا
 الحظ -أدر الحمل للتأآد من عملية التحميل ) 2( دقائق؛ 10 وثبته لمدة منطقة خالية

 أو مكابح الرفع أجزاءي  يحدث والذي يشير إلى وجود قصور فقداالنخفاض الذي 
  .التثبيت

L2z = ارفع حمل ) 1( .متنقلةرافعة , مرفاع رئيسي, ختبار سكون مرفاع الحملا
وثبته  نصف قطر أدنىعند  ذراع التطويل إلى منطقة خالية بحيث يكوناالختبار 

أدر الحمل ) 2( دقائق بدون تعشيق ذراع التطويل وسقاطات مرفاع الحمل؛ 10لمدة 
 يحدث والذي يشير قدالحظ أي انخفاض ) 3(لتأآد من عملية التحميل؛ والخطاف ل

 . أو المكابح أو أذرع االمتدادالرفع أجزاءإلى وجود قصور في ذراع التطويل أو 
يجب إجراء االختبار عندما يكون ذراع ,  الهيدروليكيةرافعاتالنسبة للب :الحظةم

  . بالكاملاممتًدا والتطويل مسحوًب

L3m = إنزالقم برفع و) 1( .مرفاع رئيسي, ديناميكي لمرفاع الحملالر ختبااال 
 قم )2( بين النقاط؛ السلس آل نقطة تحكم والحظ بالنظر التحكم عندحمل االختبار 

دقائق واستمر في  5انتظر لمدة ثم , بإنزال حمل االختبار لتفريغ مكونات المرفاع
  .االختبار
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L3a = إنزالم برفع وق. االحتياطيمرفاع ال, لديناميكي لمرفاع الحمالختبار اال 
  . بين النقاطالسلسلتحكم احمل االختبار على آل نقطة تحكم والحظ بالنظر 

L3v = م ق .متغيرة التقديررافعة , مرفاع رئيسي, ديناميكي لمرفاع الحمل الختباراال
  . أقصى نصف قطر للرافعة عندL3m بإجراء اختبار

L3w = حمل االختبار إنزالم برفع وق .مرفاع نقل, الحملختبار ديناميكي لمرفاع ا 
  . بين النقاطالسلسعلى آل نقطة تحكم بالمرفاع والحظ بالنظر التحكم 

L4 = أثناء  , للحبل السلكيالكلي التشغيلم باختبار طول ق .ختبار الحبل السلكيا
  . أمكنإن, اختبار السكون أو االختبار الديناميكي

L5 =  بين نقاط السلسحظ بالنظر الدوران ال .ذراع تطويلاختبار تشغيل مرفاع 
قم برفع ذراع التطويل إلى , بداية من أقصى نصف قطر) 1( :التحكم بذراع التطويل

قم بإنزال ذراع ) 2(أقل نصف قطر باستخدام جميع نقاط التحكم بذراع التطويل؛ 
  .التطويل عبر جميع نقط التحكم

L5z = من م بتشغيل المرفاع ق .متنقلةرافعة , لختبار تشغيل مرفاع ذراع تطويا
 رافعات؛ وبالنسبة للالُمسلط نصف قطر إلى أقصى نصف قطر للحمل أدنى

 ا وممدوًدايجب أن يجرى االختبار عندما يكون ذراع التطويل مسحوًب, الهيدروليكية
  وعندبالكامل؛ قم بإجراء االختبار بأقصى حمل اختبار للرافعة وألقصى حمل اختبار

 .ى نصف قطر للرافعةأقص

L6 =  م بإنزال ق ).كي أو ميكانيكييمكبح هيدرول(للمرفاع  يقدمالمكبح الاختبار
جب أن ي . المكبح القدمياستخدمثم , باستخدام نقطة التحكم األولى, حمل االختبار

 على أجهزة هذا غير قابل للتطبيق :نبيهت .يوقف ذلك حرآة إنزال حمل االختبار
  .التي تحتوي على مفاعل حساس للحمل لك النوع من المرفاعات الخاصة بذالتحكم

L6b = قدم 5( م 1.5قم برفع حمل االختبار مسافة ) 1( .كبح حمل المرفاعم (
أطلق و, وضع غير معشقالمرفاع في الخاص بجهاز التحكم  اضبط )2(تقريبا؛ 

مرة ) 3( يجب أن يثبت مكبح الحمل حمل االختبار؛ � اإلمساكمكبح ) يدوًيا(
النقطة (ابدأ إنزال حمل االختبار ,  في وضع اإلطالقاإلمساكمع مكبح , أخرى
 يجب أن �حمل االختبار إنزال  أثناء لوضع اإلغالقوأعد جهاز التحكم ) األولى

يس من الضروري بالنسبة ل :الحظةم . من التسارع االختباريمنع مكبح الحمل حمل
  .تبار حمل االخ هبوط حرآةيوقفلمكبح الحمل أن 

L7 = مكبح هيدروليكي أو (تطويل الذراع  المكبح القدمي الخاص باختبار
أقصى نصف قطر على بحيث تكون ذراع التطويل بالقرب من ابدأ ) 1) (ميكانيكي

) 2(تقريبا من سطح األرض؛ ) قدم 2( م 0.6أن يكون حمل االختبار على ارتفاع 
ذراع الذي يحتوي على  للمرفاع قم بإنزال حمل االختبار باستخدام أول نقطة تحكم

 يجب أن يقوم هذا بإيقاف حرآة نزول ذراع � المكبح القدمي استخدم) 3(تطويل؛ 
 على أجهزة التحكم الخاصة بذلك النوع من ال ينطبق ذلك :نبيهت .التطويل والحمل

  .المرفاعات الذي يحتوي على مفاعل حساس للحمل
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L8 =  ستخدم هذا المكبح لمنع ُي ). أمكننإ(مكبح ذراع التطويل األوتوماتيكي
جهاز تحكم مرفاع ذراع , تعطل القدرة على القبضفي حالة ذراع التطويل " تحرر"

 نصف قطر على أن إلى أدنىقم برفع ذراع التطويل ) 1( :تطويل والمكبح القدمي
ثبت , تقريبا من األرض) بوصة 4( مم 100يكون حمل االختبار على ارتفاع 

أطلق آالب ذراع التطويل الميكانيكي؛ ) 2(لذراع التطويل بإحكام؛ المكبح القدمي 
تحكم مرفاع ذراع تطويل؛ أداة أطلق قابض ذراع التطويل عن طريق تشغيل ) 3(
ت حمل االختبار عن بَِّث) 5(لوضع الحر؛ إلى اقم بإطالق المكبح القدمي ببطء ) 4(

ل حمل االختبار باستعمال ثم قم بإنزا,  دقائق5طريق المكبح األوتوماتيكي لمدة 
  .جهاز التحكماإلنزال بواسطة تشغيل و ذراع تطويل قابض مرفاع

L8v = م ق ).إن أمكن (متغيرة التقدير رافعة, كبح ذراع التطويل األوتوماتيكيم
  . أقصى نصف قطر للرافعة عندL8بإجراء اختبار

L9 = ار الختبار رد مم هذا االختبُص )ختبار الطوارئا ( للطاقةفقد مرفاع الحمل
م ق) 1(:  في حالة انقطاع التيار الكهربي أثناء إحدى عمليات الرفعالرفعفعل وحدة 

 أقصى  إلىتقريبا فوق سطح األرض)  قدم10(م  3برفع حمل االختبار مسافة 
قم بإنزال حمل االختبار بسرعة منخفضة على أن ) 2(؛  بهنصف قطر مسموح

قم بفصل مصدر التيار الكهربائي , لبطيءيكون جهاز التحكم في وضع اإلنزال ا
قم ) 3(؛ الرئيسي التيار الكهربي قطع) أزرار(زرالضغط على  عن طريق الرئيسي

 يجب أن يتوقف حمل االختبار عن � غير المعشقبإعادة جهاز التحكم إلى الوضع 
 ُيجرى هذا ال :نبيهت .غير المعشقالنزول عندما يكون جهاز التحكم في الوضع 

  . آلية الهبوطلاحمات األومرفاع ار على الرافعات التي ليس بها ذراع تطويلاالختب

L9b = مم هذا االختبار الختبار رد ُص ).ختبار الطوارئا ( للطاقةفقد مرفاع الحمل
) 1(: فعل وحدة المرفاع في حالة انقطاع التيار الكهربي أثناء إحدى عمليات الرفع

قم بإنزال حمل ) 2(سبة فوق سطح األرض؛ م برفع حمل االختبار إلى مسافة مناق
قم , االختبار بسرعة منخفضة على أن يكون جهاز التحكم في وضع اإلنزال البطيء

غير  وقم بإعادة جهاز التحكم إلى الوضع الرئيسيبفصل مصدر التيار الكهربائي 
غير حمل االختبار عن النزول عندما يكون جهاز التحكم   يجب أن يتوقف� الُمعشَّق
فتحات تهوية أثناء هذا ب الرافعات التي تعمل بالهواء تزويدجب ي :الحظةم( .ُمعشًَّقا
  ).االختبار

L10 = لقياسمم هذا االختبار ُص )ختبار الطوارئا (للطاقة  ذراع تطويلفقد مرفاع 
 في حالة انقطاع التيار الكهربي أثناء إحدى عمليات  ذراع تطويلرد فعل مرفاع

 على أن تقريبا فوق األرض)  قدم10(م  3 حمل االختبار مسافة قم برفع) 1( :الرفع
قم بإنزال ذراع التطويل ) 2(أقصى نصف قطر؛ ذراع التطويل بالقرب من  تكون
  عن طريق الضغط على زرالرئيسيفصل مصدر التيار الكهربائي او, ببطء

غير وضع ثم قم بإعادة جهاز التحكم إلى ال, الرئيسي التيار الكهربي قطع) أزرار(
 يجب أن يتوقف ذراع التطويل عن النزول عندما يكون جهاز التحكم في � الُمعشَّق
الرافعات التي ال تحتوي  ُيجرى هذا االختبار على ال :نبيهت .غير الُمعشَّقالوضع 

  .على ذراع تطويل ومرفاعات حمل آلية الهبوط
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L11 = قم  ثم,قطرالف  أقصى نصعندابدأ بوضع ذراع التطويل  .ختبار الدورانا 
ن لم تسمح منطقة االختبار إ :الحظةم(  درجة360 بزاوية ساًرا وييميًنابالتدوير 
ي الحذر عند خجب توي :نبيهت )للترس المفصلي الدوار دورتين آاملتين  تكفي,بذلك

مة  من أن الرافعة العائالمبدئيتدوير األحمال فوق الماء والتأآد أثناء اختبار الحمل 
  . التصميم بكل بياناتأوليةراءات  قتحتوي على

L12 = در إلى اليسار واليمين بسرعة منخفضة واستعمل أ .اختبار مكبح الدوران
جب أن يثبت آل مكبح ي:  وعلى فترات منتظمة أثناء الدورانآل على حدة،, المكابح

  .قدرته على إيقاف حرآة الدوران بطريقة سلسة وعملية

L13 = جراء هذا االختبار على ذراع التطويل عندما جب إي .سير التنقلختبار ا
مع تعشيق قضبان الرافعة  درجة 90بزاوية يكون في أقصى نصف قطر مسموح 

 بطيئة جدًا؛ تأآد من تحركم بتشغيل الرافعة بسرعة ق :نبيهت .وآالب ذراع التطويل
التحرك الخاصة  مناطق  على من أي عوائقخلوهما والدعم وقاعدة  المسارسالمة
  ) العائمةالرافعاتال ينطبق على (ختبار باال

L14 = بعد رفع حمل االختبار إلى منطقة خالية ومع ) 1( .تشغيل التنقلختبار ا
 في وضع آالب ذراع التطويلووضع تمرآز ذراع التطويل بين قضبان الرافعة 

شغل جهاز ) 2(على األقل؛ ) قدم 50( م 15تحرك في اتجاه واحد مسافة , التعشيق
 بطريقة منتظمةتباطأ ت الرافعة وتتسارع يجب أن �عبر جميع نقاط التحكم التحكم 

  . في االتجاه المعاآس ذلكآرر) 3(؛ عملية وسلسةويجب أن تكون جميع الحرآات 

L15 = ارفع حمل االختبار إلى ) 1( ).الترولي(ختبار حرآة الحامل المتحرك ا
 ال تحرك �  به مسموحمنطقة خالية وحرك الحامل المتحرك إلى أقصى نصف قطر

ثبت ) 2(الحامل المتحرك إلى ما بعد مفتاح التحكم في الحمل للحامل المتحرك؛ 
أنزل حمل االختبار إلى األرض حتى ترتخي ) 3( دقائق؛ 10حمل االختبار لمدة 

 الحامل أرفع حمل االختبار وحرك,  دقائق5انتظر لمدة ) 4(حبال المرفاع؛ 
  . من مجرى الحامل المتحركا بهلمسموحا المسافة المتحرك

L15b =حمل مع م بتشغيل الحامل المتحرك ق .اختبار حرآة الحامل المتحرك
 مع توخي الحذر  آاملة قضبان القنطرةمسافة) إذا آانت المساحة تسمح(االختبار 
  . التشغيل الصحيح للمكبحراقب :الشديد

L16 = إذا آانت (الختبار م بتشغيل القنطرة وبها حمل اق .ختبار حرآة القنطرةا
 توقفمع توخي الحذر الشديد ومالحظة أي المجرى آاملة مسافة ) المساحة تسمح

  .في الناقالت القنطرية والتشغيل الصحيح للمكبح

L17 = أقصى نصف  إلىارفع حمل االختبار) 1( .ةنزالق الرافعة الهيدروليكيا 
 10 ثبت الحمل لمدة )2(تستقر درجة حرارة السائل والمكونات؛ حتى  انتظرقطر و

,  للحملإنزال بدرجة آبيرة أال يكون هناك يجب �دقائق دون استخدام أجهزة التحكم 
 أو وجود النظم االمتداد بسبب قصور المكونات أو آمرات ذراعذراع التطويل أو أو 

  .عطل أثناء االختبار



EM 385-1-1 
 3 تشرين الثاني 2003

 I-7

L18=  ثبات على التفتيشإلى ختبار اال يهدف هذا .ذات التقدير الحر اختبار الحمل 
تحت الخ , الرافعة وتشغيل حامل الرافعة والعجالت واإلطارات والجنازير والمكابح

ذات سحب أذرع االمتداد قبل البدء في اختبار الحمل ا :مالحظة( . الحملتأثير
 ه أقصى نصف قطر ل ذا تقدير حر إلىرفع أقصى حمل اختبارا) 1(.):  الحرالتقدير

  مسافةقم بالتنقلو" وق المؤخرةف" ل قوس التشغيلدر من خالأ) 2 (فوق المؤخرة؛
ع وجود حمل االختبار فوق مؤخرة الرافعة وذراع  معلى األقل )دم ق)50( م 15

ذا رفع أقصى حمل اختبار ا) 3 ( للمحور الطولي لحامل الرافعة؛التطويل مواٍز
 در خالل مجال التشغيل الكليأ) 4 (؛فوق الجانبأقصى نصف قطر إلى حر تقدير 
ع وجود حمل االختبار على الجانبين  معلى األقل )دم ق50( م 15  مسافةقم بالتنقلو

 درجة من   90بزاوية مع وجود ذراع التطويل األيسر واأليمن من حامل الرافعة
  .التنقلمحور 

L19 = مكابح التي تحتوي على رافعاتالنسبة للب .مكابح التثبيت الرئيسية والثانوية 
 إعادةلرافعة يعمل المكبح الرئيسي عند ل في هذا التصميم(وية  رئيسية وثانإمساك

أو /و)  ذلك بثوانييعمل المكبح الثانوي بعدثم  غير المعشقجهاز التحكم إلى الوضع 
 أثناء )1( ):التي تعمل بالتيارات الدواميةوبالرافعة الخاص مكابح الحمل الديناميكية 

ختبار والحظ التردد الزمني الصحيح في ارفع حمل اال, االختبار الساآن أو المتحرك
الوضع غير   إلىاستعمال المكبح الرئيسي والمكبح الثانوي عند إعادة جهاز التحكم

؛ ) بالرافعة للتأآد من الوضع الصحيحاإلمساك آال مكبحيالحظ بالنظر  (المعشق
 ثم,  دقائق10ثبته لمدة  و,تقريبا)  قدم1( م 0.3ارفع حمل االختبار مسافة ) 2(

 النزول راقب � الرئيسي اإلمساك الثانوي أثناء اختبار مكبح اإلمساك مكبح َعطِّل
أجزاء يشير إلى وجود قصور في س يحدث والذي قدالملحوظ لحمل االختبار الذي 

أعد تعشيق مكبح التثبيت الثانوي وأطلق مكبح التثبيت ) 3( أو المكابح؛ الرفع
  الملحوظ لحمل االختبار الذيالنزول راقب - دقائق 10 لمدة ثم ثبت الحملالرئيسي 

د أَع) 4( أو المكابح؛ الرفع أجزاء يحدث والذي سيشير إلى وجود قصور في قد
د التفتيش على التشغيل الصحيح لإلعاقة الزمنية  أَع� الرئيسي اإلمساكتعشيق مكبح 

  .العملي السلسوتأآد من التوقف 

L20 = سرعة قارن بين )تيار دوامي(اع المرفالخاص بديناميكي الكبح الحمل م 
 تقوم ال :الحظةم( .المواصفات للتأآد من عمل المكبح بصورة صحيحةاإلنزال و

  .)مكابح التيارات الدوامية بوقف الحرآة

L21 =  حيث تسمح (مل االختبار  حقم بتأرجح ).إن أمكن(اختبار التأرجح
 الحمل في نقاط مع إيقاف, أقصى نصف قطرإلى خالل مجال التشغيل ) المساحة
 أو الحامل المتحرك في  المرفاعيكون هناك انحراف زائد في ذراعيجب أال  :متعددة

  .)يجب تقييم داللة االنحراف(أي من هذه النقاط 
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  ع التطويل ا ذرتوقيف  جهازمتطلبات اختبارات
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  .هذه الخطوات ذراع التطويل توقيف ات جهازتبع اختبارتيجب أن 

  . المشغل المناسبمرجعأآد من توافر ت :1لخطوة ا

)  بذلكإذا آانت مجهزة(  مع أذرع االمتداديةأآد من أن الرافعة مستوت :2لخطوة ا
  . وضعها الصحيحفي

وأجهزة توقيف م بالتفتيش على اختالف المحاذاة في ذراع التطويل ق :3لخطوة ا
  .واألضرار المادية األخرى, األجزاء المنحنية,  التطويلذراع

) في الوصالت(  توقيف ذراع التطويلجهازم بالتفتيش على مسامير ق :4خطوة لا
  , واآتشاف التآآل أو التلف,للتشحيم

 م بالتفتيش على مؤشر زاوية ذراع التطويل باستخدام مقياس الميلق :5لخطوة ا
  .للتأآد من الصحة

ن الضبط للتأآد مالمرفاع الخاص بجهاز فصل التعشيق  م بالتفتيش علىق :6لخطوة ا
  .طبقا لكتيب الُمشغلالصحيح والزاوية الصحيحة 

 توقيف ذراع ألجهزة الصحيح ي التشغيلالترآيبم بالتفتيش على ق :7لخطوة ا
 ذراع التطويل للنقاط بمدم ق .التطويل وجهاز فصل تعشيق مرفاع ذراع تطويل

 جهاز فصل  نقطة تشغيلما بعد فيم يلي طالما أن ذراع التطويل ال يمتد إلى المدرجة
 جهاز إلغاءيس الهدف من هذا االختبار ل . بمرفاع ذراع التطويلةالتعشيق الموجود

  .فصل التعشيق بمرفاع ذراع تطويل

a .النقطة التي تسبق مباشرة نقطة تلك هي, بالنسبة لألنواع الكابولية أو المقصية 
  . توقيف ذراع التطويلجهازتالمس ذراع التطويل و

b .النقطة التي تسبق االنضغاط تمامافهيمتداخلة األجزاء ال بالنسبة لألنواع .  
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  Jلملحق ا

  الثابتةالساللم الدرج وو المنحدرة، عابرالموالساللم،  : Jالملحق
)a ( لساللم الثابتةامتطلبات تصميم  

أدوات التثبيت الخاصة جب أن يفي تصميم جميع الساللم وملحقاتها وي .عتبارات التصميما) 1(
  :الخاصة بالحملمتطلبات ي من الما يلببها 

)i (200 وزنه  فردييجب أن يكون أقل حمل ديناميكي يتحمله التصميم هو حمل مرآز 
  .رطل

)ii (لألحمال   اإلضافيةوحداتال عدد ووضعية  عند التصميميجب األخذ في االعتبار
  . للسلم رطل آما يحدده االستخدام المتوقع200آل منها زن ي المرآزة التي الديناميكية

)iii ( السلم على أنها الذين يستخدمون ألفراد  التي يمثلها ا األحمال الديناميكيةالنظر إلىيتم
 العنصر  علىاإلجهادمن أقصى درجة  وقوعتسبب في وت تلك النقاط عندمرآزة أحمال 
  . محل االعتباراإلنشائي

)iv (العتبار آًال من وزن ، يجب األخذ في ا التثبيتعند القيام بتصميم القضبان وأدوات
  . إلى جنب مع الحمل الديناميكياالسلم وملحقاته جنًب

لساللم للمكونات الخشبية الخاصة با التصميم إجهادات تتعدى اليجب أ:  التصميمإجهادات) 2(
يجب أن تستوفي جميع األجزاء الخشبية من و. 1910.25 §ة في ذآور الماإلجهاداتتلك 

 ضبان جانبيةقبالنسبة للساللم الثابتة التي بها و. (b)1910.25 §متطلبات المتحرآة الساللم 
 إلى 75 بدرجة ميل تتراوح بينستخدم تي ُت خشبية، وال)مرّقات(عوارض  أو  درجاتخشبية و

 الساللم وتحظىشخص واحد فقط، من ِقبل ستخدم آل قسم منها  ُيبحيث تم تصنيعها، و درجة90
  .بالموافقة (ii)(3)(c)1910.25 § الفردية الموصوفة في

)b (واصفات خاصةم :لساللم الثابتةا  

  )مرّقات(درجات والعوارض ال (1)

(I) بوصة بالنسبة ال أرباع ة على األقل ثالث)مرّقات(العوارض   آافةيجب أن يكون قطر
يجب أن يكون  آما من هذا القسم (i)(7)(b)  في الفقرةما ُذآرللساللم المعدنية باستثناء 

  .وصة بالنسبة للساللم الخشبيةب1/8 1قطرها 
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)ii ( العوارض  والدرجاتيجب أال تتعدى المسافة بين)آما  بوصة 12 َكَمرات وال)مرّقات
  . السلم بأآملهعلى امتدادتكون متماثلة يجب أن 

)iii ( العوارض  ودرجاتيكون الطول الصافي لليجب أن)آحد أدنى بوصة16 )مرّقات .  

)iv( العوارض  ودرجاتلتكون ا يجب أن)الحوافرات خالية من الشظايا وَكَم وال)مرّقات 
  .تمثل مصدًرا للخطرالحادة والحروف الخشنة والنتوءات التي قد 

)v (نهاية الدرجةعند بحيث ال تنزلق األقدام الدرجاتة أحاديالساللم درجات تم تصميم ي . 
 .الدرجاتالتصميم المقترح لتلك  J-1يعرض الشكل و

 عدةاسموسيلة كون القضبان الجانبية التي يمكن استخدامها آت يجب أن. ضبان الجانبيةالق) 2(
ليس بها حواف حادة أو شظايا أو توفر أسطح  قطاعات مستعرضةعلى التسلق مكونة من 

 التي تمكن ك األفقيةامس اإلقضبان إعداد يجبو .آها بقوةامسإحروف خشنة بحيث يمكن 
  .جزاء الممتدة من القضبان الجانبية للساللماألاإلمساك بقوة بالشخص من 

 األمور األساسية التي ينبغي مراعاتها عند من أدوات التثبيت  يجب أن تكون:أدوات التثبيت) 3(
  .تصميم الساللم الثابتة
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مع آانت  المصنوعة بأي طريقة تراآبجب أن تتماشى وصالت الي .تراآبوصالت ال) 4(
 جميع وصالت تتمتعآما يجب أن  .ن هذا القسمم) a(الفقرة متطلبات التصميم المذآورة في 

 وأ حادة دون ترك أجزاء بارزة األصلية فوق القوائم بسهولة االنتقال وسائل الربط وتراآبال
  .اسعةو

 من غير المتشابهة الوسائل المناسبة لحماية المعادن يجب استخدام. اإللكتروليتيالتأثير) 5(
  .ا تجتمع هذه المعادن اإللكتروليتي عندمالتأثير

  .ANSI/AWS D1.0  بما يتفق مع أعمال اللحام آافةتم تيجب أن  .للحاما) 6(

  الحماية من التلف) 7(

)I ( بأي شكل آخر بحيثيتم معالجتهاأن يتم طالء الساللم المعدنية وملحقاتها أو يجب أن  
 أن الساللم التي حظالعلى سبيل المثال نف. قاوم التآآل والصدأ وذلك حسب ظروف الموقعت

أو المناجم ر با آلُتستخدم آمداخل و، مدفونة في الخرسانةدرجات معدنية أحاديةتتكون من 
 وسط أجواء  الكثير من األحيان توجد فييات، األرضأسفل  الموجودةألماآنغيرها من ال

ون  يك يجب أن في مثل هذه األجواء،الدرجةلزيادة عمر و . التآآل والصدأ حدوثتتسبب في
معالجتها  و يجب أن يتم طالؤهاوأ بوصة واحدة على األقل الدرجات المعدنية األحاديةقطر 

  .قاوم التآآل والصدأت لبشكل آخر

 

القضيبي الذي يتألف من أعمدة حديد قضيبية ودرجات حديدية السلم :  J-2شكل
  مستديرة
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)ii ( بمادة تها ج يتم معاليجب أن، ؤدي إلى تلفهاقد تعند استخدام الساللم الخشبية في ظروف
 منع أو تقليل تراآم الماء على آما يجب أن يساعد تصميمها على غير مسببة للتهيج، حافظة

  .لخشبيةااألجزاء 

)iii ( معالجة تلك المواد يجب لم، السأحد العند استخدام أنواع مختلفة من المواد في بناء
  .المواد األخرىرة على تأثيرات ضامنها  يبحيث ال يكون أل

c) (الخلوص :لساللم الثابتةا -  

محور  تكون المسافة المتعامدة من  يجب أني حالة الساللم الثابتة،ف .انب التسلقج) 1(
 عند العمل بميل يبلغ  بوصة36 ثابت على جانب التسلق من السلم جسم إلى أقرب الدرجات
 90 ته زاويلعمل بميل يبلغ قياسعند ا بوصة 30في حين تكون  درجة 76 ته زاويقياس

 عند العمل بدرجات ميل  الخلوصمع ترك أدنى مقدار من ،)من هذا القسم J-2الشكل (درجة 
 وبشكل متناسب مع زاوية االنحدار، باستثناء المذآور هذين الحدين بين متوسطة تتراوح

  .من هذه الفقرة (5)و  (3) تين الفرعيتينبالفقر

 بوصة 15عرضها يبلغ صافي  توفير مساحة يجب. قفاص أو اآلبارلساللم غير ذات األا) 2(
لسلم في مساحة التسلق، وال يتم ذلك عندما تكون األقفاص واآلبار على جانبي محور اعلى األقل 
  .ضرورية

البنود  األقفاص أو السالل من ذات الساللم ُتستثنى .الساللم ذات األقفاص أو السالل) 3(
أن تتوافق مع البنود ن هذه الفقرة، ولكن يجب م) 2 (و) 1 (تينفرعي الينالفقرتالمذآورة ب
آبار داخل  الثابتة التي توجديتم استثناء الساللم و .ن هذا القسم م(v)(1)(d)الفقرة ب المذآورة

أن تتوافق مع البنود من هذه الفقرة، ولكن يجب ) 1( الفقرة الفرعية بنودذات حوائط ملساء من 
 .من هذا القسم (vi)(1)(d)الفقرة ب المذآورة

الدرجات أو  محوريجب أال تقل المسافة من .  السلمبالجانب الخلفي منحيز الخلوص ) 4(
 7 السلم عن عند الجانب الخلفي من ثابت جسمإلى أقرب َكَمرات الأو ) مرّقات(لعوارض ا

 آماخلوص حيز الالحد األدنى ل ويجب توفير باستثناء وجود عوائق ال يمكن تفاديها، بوصة
 .J-3يظهر في الشكل 
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محور  الواقعة بينجب أال تقل المسافة ي. كامسقضيب اإلل  بالجانب الخلفيحيز الخلوص) 5(
آما يجب .  بوصة٤ك عن امس اإلانقضبل بالجانب الخلفي ثابت في جسمأقرب وك امسقضيب اإل

  . السلم التابع لهادرجات وزبحيث تتجاعلى جانب التسلق  كامسال تبرز قضبان اإلأ

أقرب  وأقرب حافة للسلمبين مسافة اليجب أال تزيد . بين السلم واألسطح األخرىمسافة ال) 6(
  ).J-4شكل ( بوصة ½ 2 تقل عن آما يجب أال ، بوصة12 أو البناية عن اتحافة للمعد

  

 

 درجة على 60ثقال الموازنة بزاوية نفتح غطاء الكوة المزود باألييجب أن . طاء الكوةغ) 7(
 العوارض وأ محور الدرجات الواقعة بينيجب أال تقل المسافة و. األقل من الناحية األفقية

 30 أو المائلة بوصة بالنسبة لآلبار 24حافة فتحة الكوة على جانب التسلق عن و )مرّقات(
محور  بوصة من 24  نطاقفي البروز خطر عن ينتجال يجب أ. بوصة بالنسبة لآلبار القائمة

ما قد يوجد من تلك المخاطر التي تقع في  التعامل مع يجب و؛)مرّقات( العوارض وأ الدرجات
 موضوعة حارفة لوحات باستخدام )مرّقات( العوارض وأ محور الدرجات بوصة من 30 نطاق
السلم عالقة  J-6 الشكل يظهرو. J-5 في الشكل يظهر آما أفقًيا درجة 60  قياسهابزاوية

  . الموازنةالثابت بغطاء آوة مزود باألثقال

c . ك أفقية مرفوعة لتسهيل عملية الدخول والخروج امسإ بقضبان يتم تزويد الفتحاتيجب أن
  .من المستويات العليا

(d) لمتطلبات الخاصة ا :ساللم الثابتةلا-  

  .األقفاص أو اآلبار) 1(

)i ( اآلبار  وأيتم بناء األقفاص يجب أن)في الرسوم يظهر آما ) تثناء ساللم المداخنباس
 رسومات اإلنشاءاتأو  J-9 و J-8 وJ-7 بالتفصيل في األشكال المالئمة، التي تم تناولها

  .المماثلة
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)ii (األقفاص أو اآلبار يجب أن يتم ترآيب ) من هذه  (5)باستثناء المبين في الفقرة الفرعية
طولها زيد يالساللم التي  بJ-9 و J-8 وJ-7 في األشكال لألبعاد المبينة المطابقة) الفقرة
  .حد أقصى قدم متصلة آ30إلى ويصل  م قد20عن 

)iii ( فوق السطح العلوي لنقطة حد أدنى  آ بوصة42بارتفاع تمتد األقفاص يجب أن
  .أخرى تحظى بالقبول حماية وسائل ما لم تتوفر الهبوط،
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(iv)  قدم 8 قدم وال تزيد عن 7 أسفل السلم لنقطة ال تقل عن ى إلتمتد األقفاصيجب أن 
يتم نقل جزء  يجب أن وأ، ة بوص4زيد عن ي ال بماأعلى قاعدة السلم، مع اتساع الجزء السفلي 

  . إلى القاعدةقفصالمواجه للالسلم من 

(v) محور بوصة من 28 عن  تزيدوأ بوصة 27 تمتد األقفاص لمسافة تقل عن اليجب أ 
يكون الجزء الداخلي يجب أن و.  بوصة27ن ع عرض القفص قلال يآما يجب أ.سلم الدرجات

 40وضع القضبان العمودية على مسافات بزاوية يجب آذلك أن ُتو. بروز من الامن القفص خالًي
 بوصة ½ 9 حوالي ويصل إلىتباعد أقصى قدر من ال ويوفر ذلك ؛درجة حول محيط القفص

  .المحور إلى المحورمن تقاس 

(vi) محور تقاس من آال جانبي بوصة 15بار الساللم آل  العرض الصافيكونيجب أن ي 
درجات  محور بوصة من 27 ذات الحوائط الملساء على بعد رتكون اآلباآما يجب أن . لسلما

 30يراعى وجود مسافة آما يجب أن .  جانب التسلق من السلمعلى باتجاه حائط البئر السلم
  . عند وجود عوائق أخرى على جانب التسلق من السلمر الدرجاتمحو من  على األقلبوصة

 قدم 20عات تزيد عن ارتفإلى اصعود لعند استخدام الساللم ل.  الهبوطمصاطب) 2(
رتفاع أو أزيد اال  من قدم30آل عند  الهبوط مصطبة يجب أن تتواجد، )باستثناء المداخن(

 تتواجد يجب أن أمان بالسلم، وسيلةو أو بئر أبقليل، وباستثناء ذلك، وحيث ال يوجد قفص 
يتم إزاحة آل قسم آما يجب أن  .رتفاع أو أزيد بقليلمن اال قدم 20آل عند هبوط ال مصاطب

 إزاحة األقسام المالصقة ظروف الترآيب تتطلب نوحي .من أقسام السلم عن األقسام المالصقة
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 نقاط من نقطةط عند آل  مصاطب الهبويجب أن تتواجد ،)متصلةحتى ولو لمسافة قصيرة (
  .اإلزاحة

(I)  الشخص الذي يرتقي السلم  ضطر فيهاي سيت الالنقاطتم توفير مصطبة هبوط في ييجب أن
 أو ات درجات السلم إلى أقرب حافة من المعدمحور بوصة من 12إلى اتخاذ خطوة تزيد عن 

  . بوصة½ 2 تباعد بين السلم واألسطح األخرىتكون أقل مسافة يجب أن و. البناية

(ii)  ألواح أقدام ، على أن تكون و قياسيتم تزويد جميع مصاطب الهبوط بدرابزينييجب أن 
ال أ بوصة و24 ن عالمصاطب عرض قلال ييجب أو . بحيث توفر الوصول اآلمن للسلممنظمة

  . بوصة30 طولها عن قلي
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(iii)  السلم في مستوى  أقسامسم من الخاصة بأي قدرجاتيتم وضع واحدة من اليجب أن 
الهبوط عن طريق الوصول إلى نقطة  يكون نوحي . يخدمها السلم من الجانببحيثالهبوط نقطة 

يجب أن تكون المسافة المتروآة بين مصطبة الهبوط وأول درجة أسفل نقطة الهبوط السلم، 
  .مساوية للمسافة المتروآة بين درجات السلم

سلم نقالّي (بامتدادات الدروة لقضبان الجانبية الخاصة امتد يجب أن ت. امتداد السلم (3)
بالنسبة و.  الهبوطنقاطقدم أعلى األسوار المنخفضة و½ 3  الرتفاع البينية أو الجانبية) يطوى

من االمتدادات آما يجب أن ُيترك خلوص ال  يجب أن ُتلغى الدرجاتلسلم ، ة ل البينياتالمتدادل
لألقسام الخاصة بالدرجات الجانبية وبالنسبة  .بين القضبان وصة ب24 أو يزيد عن 18يقل عن 

 درجات القضبان الجانبية والأن يتم نقلعند الهبوط، يجب، ، أو األقسام المائلة من الساللم الثابتة
  ).J-10شكل . ( قدم½ 3 فوق أو أعلى من الحد األدنى الذي يبلغالتالية الثابتة رجة دإلى ال
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 في حالة التشبث بها يمكن لك األفقيةامستم توفير قضبان اإلييجب أن . كامسضبان اإل ق(4)
الدرجات  المباعدة بينك عن طريق االستمرار في امس قضبان اإلويجب المباعدة بين. السقوط
نفس مسافات على ك العمودية امس اإلقضبانكون ويجب آذلك أن ت. في وضع أفقيتكون ا معند

درجات ر الاقط ألةمساويفيجب أن تكون ر قضيب المسك اقطأوأما  .ضبان الجانبيةتباعد الق
  .المستديرة

ساللم األبراج وصهاريج المياه مع  أمان وسائل استخدام جبي. الساللمبمان األ وسائل (5)
في و. األقفاصآبديل عن الحماية باستخدام  بال انقطاع قدم 20عن طولها زيد يوالمداخن التي 

  الخاصةماناأل وسائل جميع طابقيجب أن تتو .هبوطالر مصاطب يتوفل حاالت ال داعيهذه ال
الخاصة تصميم ال مع متطلبات منزلقةربطة الاأل وية االحتكاآوالمكابح مانأحزمة األآالساللم ب
  .ستخدم معهاالساللم التي ُتب

(e)درجة الميل: جَر المنحدرة والَدعابرالمولساللم،  ا  

عند لساللم الثابتة ل المفضلة بالنسبة درجة الميلأن تكون يجب .  المفضلةدرجة الميل (1)
  )J-11شكل . (أفقًيا درجة 90 إلى 75  يتراوح قياسها بينزاوية

بدرجة ها يتبثعتبر الساللم الثابتة غير قياسية إذا تم تتيجب أن .  دون القياسيةدرجة الميل (2)
ح باستخدام الساللم سَمُيو .ا درجة أفقًي75  إلى60بينيتراوح قياسها زاوية عند  دون قياسية ميل

درجة  نطاق يجب أن ُينظر إلىو. التثبيت تقتضي ذلكظروف  د أنِجالثابتة دون القياسية إذا ُو
  . إن أمكناجتنابه، نبغينطاق خطير يآ دون القياسية الميل

التي يقع نطاق لم الثابتة السالسوى  هذا القسم تناوليال .  هذا القسمالنقاط التي يتناولها (3)
  .ا درجة أفقًي90 إلى 60يتراوح قياسها بين زاوية درجات الميل الخاصة بها عند 

التي تتجاوز درجة سمح باستخدام الساللم  ُيال.  درجة90 درجات الميل التي تزيد عن (4)
  .ا درجة أفقًي90 ميلها

(f) الساللم التفتيش علىيجب و. نوضع آم جميع الساللم في يجب الحفاظ على. صيانة السلم 
االستخدام بناًءا على  دوري، على أن يتم تحديد الفترات التي تتخلل نوبات التفتيشبشكل 

  .والتعرض
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   Mالملحق

  سالح المهندسين األمريكي من طريقة طلب التفسيرات
  

بهذا دة وار المتطلبات الحولتفسير رسمي الحصول على سيتم اتباع الطريقة التالية لطلب 
  :المرجع

  
  .ًيا آتابالردودالطلبات وآافة يجب أن تقدم    .1

  
طلب الذي يسعى للحصول على تفسير له بكل تيجب على مقدم الطلب تحديد الم  . 2

 مع إيراد نص  بكل دقةموضع النظرطلب ت الم مصدرحديد تآذلك يهيجب علو .دقة
  .طلبت لكل م منفصًالاقدم طلًبعليه أن ييجب آما  .هذا المتطلب

  
  .في المتطلبالغموض التي تسبب نقطة اليجب على مقدم الطلب تحديد .   3
  
 مهف بكافة المعلومات الالزمة ليمي التقالمسؤول عن تزويديجب على مقدم الطلب .   4

  .المتطلبالذي يتم فيه تطبيق سياق ال
  
لمتطلب مع ذآر مبررات ذلك ليجب على مقدم الطلب ذآر تفسيره الخاص .   5

  .التفسير
  
ففي البداية  . مستوى ممكندنى أعندلمتطلب لتفسير توفير  بذل آافة الجهود لنبغيي.   6

  منهاألعلىلحصول على تفسير من خالل المستوى ليجب على مقدم الطلب السعي 
فعلى سبيل  . األعلىمستوياتمباشرة وذلك قبل طلب الحصول على تفسير من ال

 لمتطلب موضع النظرالمثال، يجب على المقاول أن يسعى للحصول على تفسير ل
لمقاول ل يمكنهذا التفسير، ب االآتفاءوفي حالة عدم  .ذي يتبعهمن المكتب الميداني ال

 والصحة السالمةمكتب  على مستوىالتقدم بطلب آتابي للحصول على تفسير 
متطلب لليتم إرسال تفسيرات المقاول والمكتب الميداني يجب أن و .المحلي يةمهنال
وحينئذ يجب  .السالمةمكتب  إلى ها لالمؤيدة والمعلومات  تلك التفسيراتبرراتمو

 5 غضون المحلي أن يقوم بإصدار تفسير آتابي للمتطلب في السالمةمكتب على 
في حالة عدم اقتناع المكتب الميداني أو مقدم و . من تاريخ استالم الطلبأيام عمل

 من خالل ذلك ألي منهم التعبير عنن كمي،  المحليالسالمةمكتب الطلب برد 
. المنطقة/إلقليمالتابع ل المهنية والصحة السالمةمكتب استئناف الرد بالكتابة إلى 

التفسيرات  شتمل علىالتي تالكاملة  وفي هذه الحالة، يتم إرسال مجموعة المستندات
مكتب مقدم الطلب والمكاتب الميدانية ووالتبريرات والمعلومات المؤيدة الخاصة ب

 التابع السالمة مكتبويقوم  .قةنط التابع للمالسالمة مكتب  المحلي إلىالسالمة
 أيام 10 في غضون  المحليالسالمةمكتب وتسليمه إلى  بإصدار رد آتابي قةنطللم
في حالة عدم رضا مقدم الطلب والمكتب الميداني أو و .ل من تاريخ االستالمعم

 استئناف يمكن ألي منهم، قةنطللم التابع السالمة مكتبرد ب  المحليالسالمةمكتب 
 للقيادة العامة التابع المهنية والصحة السالمةمكتب هذا الرد من خالل اللجوء إلى 

.  للحصول على القرار النهائي)HQ USACE ( المهندسين األمريكيلسالح
 قةنطللم التابع السالمة مكتبإرسال المعلومات المرسلة إلى يجب وفي هذه الحالة، 
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 إلى هذا المكتبة التي قدمها مؤيدالتفسير ومبرراته والمعلومات الجنًبا إلى جنب مع 
 HQ ( المهندسين األمريكيلسالح للقيادة العامة التابع السالمةمكتب 

USACE(. التابع السالمةمكتب  يوم عمل بعد االستالم، يقدم 30 في غضونو 
 التفسير النهائي )HQ USACE ( المهندسين األمريكيلسالح للقيادة العامة

  . للقيام بتوزيعهقةنطللم التابع السالمة لمكتبالمكتوب 
  
 .ب في حدود الوقت والسياق الذي يتم فيه تطبيق المتطلفقطيتم تطبيق التفسيرات .   7

وال يتعين استخدام هذه التفسيرات آحالة سابقة مماثلة يحتكم إليها عند التطبيق 
 HQ ( المهندسين األمريكيلسالح لقيادة العامةا ستقومو .المستقبلي للمتطلب

USACE(افة بإعداد اإلخطار الالزم في حالة إمكانية تطبيق التفسير على آ 
  .الحاالت

  
 المهندسين لسالح  المهنية التابع للقيادة العامةمكتب السالمة والصحةيعتبر .   8

التفسيرات تقديم  سلطة ة التي لها الوحيدهو الجهة )HQ USACE (األمريكي
 ما توصل إليه المكتب آأمور آافةيجب أن ُينظر إلى و .لهذا المرجعالرسمية 
  .نهائية

  
للمتطلبات توضيحات /لحصول على تفسيراتل تقديم الطلبات غير الرسمية مكني.   9

  المهندسين األمريكيسالح التابعة لالمهنية والصحة السالمةمكاتب من خالل 
)USACE(ومع ذلك، تعتبر  . من خالل البريد اإللكتروني أو عبر الهاتف

 مجرد إرشاد عام وال تعتبر ةقيهذه الطرباإلجابات التي يتم الحصول عليها 
  .تفسيرات رسمية

 
 طلبات )HQ USACE ( المهندسين األمريكيلسالح ةلقيادة العاما تقبل  لن . 10

سالح   هيكلالحصول على التفسيرات الرسمية من األطراف التي ال تنتمي إلى
.نمهندسيال
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  Nالملحق 
  

االختالف في التطبيق عن سالح /المتطلبات  منطريقة طلب اإلعفاء
  المهندسين األمريكي

  
  

االختالف  أو  الواردة بهذا المرجعلمتطلبات اتباع الطريقة التالية لطلب اإلعفاء من ايجب
  :معها

  
  .ًيا آتابالردود الطلبات و آافةيجب أن تقدم. 1

  
إعفاء من المتطلب الذي يسعى للحصول على بدقة حدد أن ييجب على مقدم الطلب . 2

 مع إيراد نص  بكل دقةموضع النظرطلب ت الم مصدر تحديدآذلك يهيجب علو. هب االلتزام
  .طلبت لكل م منفصًالاقدم طلًبعليه أن ييجب آما  .هذا المتطلب

  
 آامل استبعاد(يجب على مقدم الطلب تحديد ما إذا آان يرغب في الحصول على إعفاء . 3
 ،طلب األساسيتاإلبقاء على الم (ترخيص باالختالف مع المتطلبأو ) طلب من المتطلباتتمل

  ).ولكن تنفيذه بشكل مختلف
  

طلب غير ممكن أو تهذا المتنفيذ أن يذآر بالتفصيل لماذا يعتبر يجب على مقدم الطلب 4. 
  .غير عملي

  
 المعلومات الالزمة التخاذ القرار بكافةيم ي التقالمسؤول عن بتزويد مقدم الطلب يلتزم. 5
لية ؤووتقع مس .)من خرائط ورسوم ومراجع وحسابات وتحليل التغير وأثره وما إلى ذلك(

رفض ل مبرًراويعد الفشل في تقديم المعلومات الالزمة  .طلباإلثبات على عاتق مقدم ال
مقدم ل بينما يحق،  محل النظرالتقييم الدفاع عن المتطلبليس من حق المسؤول عن و .الطلب

  .الترخيص باالختالف مع المتطلباتلحصول على اإلعفاء أو ل ذآر أسباب استحقاقهالطلب 
  
الفترة الزمنية والعملية التي يقدم الطلب من  يجب على مقدم الطلب أن يذآر بالتحديد .6

 فقط لألوقات والعمليات تراخيص االختالف مع المتطلباتويتم منح اإلعفاءات و .أجلها
 في وقت آخر أو اتطلبتمالالمحددة وال تستخدم آوسيلة للدفاع عن الفشل في التماشي مع 

 فقط لألوقات لباتراخيص االختالف مع المتطويتم منح اإلعفاءات وت .مشروع آخر
التقييم توسيع المسؤول عن خرى إال إذا قرر األعمليات الوالعمليات المحددة وال تنطبق على 

 وفي حال . ليشمل أوقات وعمليات أخرىرخيص االختالف مع المتطلباتنطاق اإلعفاء أو ت
مع باالختالف  عام ترخيص المهندسين األمريكي بإصدار قد تقوم قيادة سالح، السماح به
  .على أساس متطلب فرديالمتطلبات 

  
آبديل عما ورد في  آيف يمكن للطريقة التي ينوي استخدامها  بيانيجب على مقدم الطلب. 7

. يسعى لإلعفاء منهطلب الذي ت الم تلك التي يوفرها أو تفوقتماثل أن توفر حماية المتطلب
  .ومرة أخرى تقع مسئولية اإلثبات على عاتق مقدم الطلب
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 . الطريقة الجديدةيتناول لمخاطر النشاطمفصل تحليل ب على مقدم الطلب تقديم يج. 8
  .تحليل مخاطر النشاط من االمخاطر جزًءعملية إدارة كون تويجب أن 

  
الموضوع لتحديد ما إذا آان هناك أي من حول ب ِتيجب على مقدم الطلب البحث فيما ُآ. 9

 تتعلق أخرى  قانونية أو أي مقاييس)OSHA(السالمة والصحة المهنية مقاييس إدارة 
في حالة وجود معيار أو أآثر، يجب على و. طلب الذي يود مقدم الطلب اإلعفاء منهتبالم

الترخيص /باإلعفاء  الخاصطلبالمقدم الطلب تحديد هذا المعيار وتقديم نسخة من 
دارة السـالمـة  أي إ-الهـيئـة هذه ِقـبلالذي حظي بالموافقة من باالختالف مع المتطلبات و

الترخيص /اإلعفاءالتعامل مع طلبات الحصول على وال يتم . )OSHA(والصحة المـهنـية 
  . إال بعد استيفاء هذا المتطلبباالختالف مع المتطلبات

  
الترخيص /بمجرد قيام مقدم الطلب بإعداد مجموعة المستندات التي تساند طلب اإلعفاء. 10

به مرفقات   تقديمي مصحوبة بخطابهاإرسالأن يقوم بيه ، يجب علباالختالف مع المتطلبات
ينبغي على آل مستوى من و .اتخاذ القراربلة آ تسلسل القيادة إلى السلطة المولتصل عبر

 . بصورة آتابية مبررات تأييد أو معارضة الطلبوأن يقدمم الطلب ِيَقُي مستويات القيادة أن
  . الطلبيوقع علىكل مستوى أن بويجب على الشخص المسؤول عن الفصل في الطلب 

  
لنظر في ل  يوًما على األقل30  المهندسين األمريكيلسالح للقيادة العامةيجب أن ُيترك . 11

.المرتبة األدنى التالية ىلسلم إالطلب وإصدار قرار مكتوب ُي
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  P قلملحا

 قطع ورعاية عمليات الموصى بها في ةمن اآلالممارسات: Pالملحق 
 الشجر

 الموصى بها جنبًا إلى جنب مع اآلمنةممارسات هذه اليجب االعتماد على  
  .31 في القسم المنصوص عليها اآلمنة الضروريةممارسات ال

 سلق الشجرت .1

a .حمل وزنه وإن يجب أال يثق المتسلق في قدرة فرع الشجرة الميت على ت
 وضع األيدي  يجب وأثناء الصعود إلى أعلى قطع األفرع الميتةأمكن، يجب 

  .واألرجل على أغصان منفصلة

b  .آما  )قدم 15 (متر 5 أال يقوم العامل بتسلق شجرة الرتفاع أآثر من يجب ،
 8عندما تزيد مسافة التسلق عن  و.يجب أال يتسلق إلى ارتفاع يفوق قدراته البدنية

يرفع  عل العامل أال يتسلق أو  يجب أو عندما تفوق قدراته البدنية،) قدم 25 (رمت
 .آبديل لذلك األمان  أو حلقة تعليقلحبل وإنما  يجب عليه استخدام سرجاب نفسه

c .عن ممكنة ة نقط أعلى عند تمرير حبل التسلق حول جذع الشجرة  يجب
حالة  .حبل األمانب تشابكي  أ حدوث لمنعواسعة التشعباألرض باستخدام األفرع 

 شجار التي تحمل صفات تشبه صفات النخيلاأل النخيل ويستثنى من ذلك :ئيةاستثنا
الذي  المشعب التصالبيجب أن يكون يو . الحرآةبل التسلق بحريةلحالتي ال تسمح و

يجب أن  للربط أعلى منطقة العمل أو قريب منها قدر اإلمكان، ولكن تم اختياره
 في حالة  يؤدي إلى أرجحة العامل وإبعاده عن أي موصل آهربائييكون في وضع

يجب تمرير الحبل عن طريق لفه حول الغصن الرئيسي أو  و .أو السقوطاالنزالق 
 األقدام إبعاديجب و .استخدام الغصن الكبير آحد للوقوفمع أحد الفروع المنتصبة 

 .V  حرفن على شكل التي تكوعن المشاعب التصالبية الضيقةواأليدي والحبال 

d .ية ويجب ائ الموصالت الكهرب آافةعند التسلق، يجب األخذ في االعتبار موقع
  . إن أمكن،يةائعلى العامل تسلق الشجرة من الناحية البعيدة عن الموصالت الكهرب

e .ر اشجوخاصة عند تسلق األ عند طرف الحبل 8 عقدة على شكل مليجب ع
وما ينتج  الخطأ عبر عقدة الحبل المشدودن طريق ع  وذلك لمنع سحب الحبلةالعالي

  . السقوطعن ذلك من احتمال

 ذيبشلتقليم والتا .2

a . األمان لحمل المنشار اليدوي عندبسرجحزام أو البتعليق غمد أو جراب يجب  
  .ه استخدامعدم

b . بشكل آمن أو إنزالها التي ال يمكن  الكبيرةاألغصانب منفصل ربط حبليجب 
ل اويجب على العم.  جدًا لدرجة ال تسمح بالتحكم فيها باليداوزنها آبيًر يكونالتي 
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 استخدام نفس يتمال ويجب أ . األرضطرفه الواقع جهة من الحبلك بهذا امساإل
  . مع حبل األمان وحبل العملفي نفس الوقت  شعب التصالبيالم

c . الليلأثناء باألشجاريجب أال يتم ترك األجزاء المقطوعة .  

d .طول خدمة للعمليات التي تستمر طوال الليل أو لفترة أحبليجب االستعانة ب ،
يوم عمل العه األصلي في بداية ضعادة حبل التسلق إلى موإلويجب استخدامه 

  .التالي

 الكبالتب تقييد الفروع .3

a . بالكبالت على مسافات مناسبة عن تقييدهايجب تجميع الفروع التي سيتم 
  .المزود بأداة قابضة أو الحبل ، الحبل، الونش اليدوي،لطريق البكرة والحب

b .متقابلين من شجرة واحدة أثناء طرفينال يعمل أآثر من شخصين على يجب أ 
  .الكبالتب تقييد الفروع

c .أماآنهم إلى أماآن جانبية  األشجار، يجب أن يترك عمال والحبلعند فك البكرة 
  . تحت تأثير الضغطمير الخطافية الملولبةمسا الاقتالعلتفادي اإلصابات في حالة 

d . ترآيب على األرض أال يقفوا تحت الشجرة عند من يعملونيجب على 
  .تالكبال

 تقصير األغصان/قطع .4

a . ة قادرةلتأآد من أن الشجرا قطع األغصانيجب على العمال القائمين بعملية 
تحمل ذلك، ت ال ة الشجرت، وإن آان تنفيذ هذه العمليةعلى تحمل الضغوط الناتجة عن

  .تقصير األغصانيجب اتباع طرق أخرى ل

b .الموجود ، يجب على العامل على قطاعات آبيرة غصان أتقصيرعند القيام ب
.تقصيره الذي يتم من الغصنالشجرة أن يكون أعلى فوق 
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  Qالملحق 
  

  تعريفات      

  
dB(A): مقاييس  لضغط الصوت وهي تستخدم مع  ُمرجَّحةهي وحدة قياس
 الذي يتسبب في تغير حساسية مقياس المستوي الوزن هوو لصوتي؛االمستوي 

 استجابة بمضاعفة هو إذ يفعل ذلك يقوم أيًضا و،الصوتي مع التردد وشدة الصوت
  . األذن البشرية

  
يتضمن المسؤوليات والخطوات اإلجرائية (إجراء آتابي هو  :إجراء تحكم في الطاقة
)  التحكم في الطاقةتدابيراالستخدام، ومتطلبات اختبار فاعلية لإلغالق والتحذير من 

  .ُيستخدم في التحكم في الطاقة الخطرة
  

اإلجراءات التي يتم تحديدها في برنامج التحكم بالموقع  :إجراءات التحكم بالموقع
 أخطار منوالتي سوف ُتستخدم لتقليل أي تلوث محتمل للعاملين، وحماية العامة 

  .التخريب المتعمد للممتلكاتالموقع ومنع 
  
ما عدا تلك الموجودة عند المداخل (ي جانب أو حافة أ :جناب وحواف غير محميةأ

سطح عمل، مثل الطابق أو السقف أو السطح /لسطح ممشى) المؤدية لنقاط الوصول
حيث ال توجد أي حوائط أو نظام درابزين سياجي بارتفاع , الممر العلويالمنحدر أو 

  .على األقل)  م1( بوصة 39
  

 المعدة ألغراض الرفع  المحزوزةمعدات من الحبال والبكرات :)بكارة ( رفعأجهزة
  .والتنزيل والسحب

  
ي عبارة عن واحدة من مجموعة من األحواض ه :حواض مسطحة إزاريةأ
أو األشكال المتداخلة أو المعشقة، والتي تشكل مع مجموعات أخرى سطح ) األوعية(

  . الناقلة
  

هي عبارة عن مجموعة منتظمة من األخشاب  :)هيكل دعم خشبي(ب ُدعامية أخشا
  .مرتبة في شكل مستطيل، وتستخدم في دعم وتوزيع حمل األجهزة

  
و الشخص المعتمد حاليًا من قبل ه :)CIH(خصائي الصحة الصناعية المعتمد أ

  .المجلس األمريكي للصحة الصناعية
  
مد حاليًا من قبل مجلس أخصائيي السالمة و الشخص المعته :خصائي سالمة معتمدأ

  ). BCSP(المعتمدين 
  

هو جهاز يعتمد على وسائل إيجابية، آمفتاح أو قفل توافقي،  : التشغيلإغالقأداة 
 إلى  أو الطاقةلإلبقاء على أداة عزل الطاقة في وضع األمان ومنع إيصال التيار

  .النظام
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وطة بعدة أو حزام للحيلولة دون السقوط ي أداة مربه : تسلق السلم أثناءداة أمانأ

   .من فوق السلم
  

 والتي ربط،أداة تحذير بارزة مثل ملصق مزود بوسيلة  :أداة تحذير من االستخدام
 لإلشارة ، وفق اإلجراءات الموضوعة، جهاز فصل الطاقةفي بإحكام ربطهايمكن 

 تشغيلهما إال بعد نبغيإلى أن جهاز فصل الطاقة والنظام الذي يتم التحكم فيه ال ي
  . التحذير من االستخداموسيلةإزالة 

  
درة  ُقِحملأداة تستخدم الغازات المتمددة المنبعثة من  :أداة تعمل بقوة انفجارية

  . أو ُمثبِّت برشاميلتشغيل أداة التثبيت
  

  .الطاقة أثناء السقوطتبديد هي أي آلية تعمل علي  :)إبطاء(أداة تقاصر 
 بالرافعات؛ قد يكون األحمالخص الموآلة إليه مسؤولية رفع هو الش :إداري الرفع

 الرافعة أو شخص تتلخص مهمته في اإلشراف على عمليات مشغِّلهذا الشخص هو 
  .الرفع

  
شخص مسؤول عن تحديد مدى توفر الشروط المقبولة للدخول إلى  :إداري دخول

ل إليها، وذلك من المنطقة التي يحتاج دخولها إلى تصريح والتي يتم تنظيم الدخو
أجل تفويض الدخول واإلشراف على عمليات الدخول وإنهاء الزيارة آلما اقتضى 

  .األمر طبًقا لهذا القسم
  

و الشخص المعتمد حاليًا من قبل مجلس ه: )STS( سالمة مدرب معتمد إداري
  ). BCSP(أخصائيي السالمة المعتمدين 

  
 صاحب العمل، في يعينهمالذين هو صاحب العمل، أو أحد الموظفين  :إداري غطس

موقع الغطس ويكون مسؤوًال عن آافة أوجه عملية الغطس التي تؤثر على سالمة 
ويجب أن يكون لدى إداري الغطس ما يكفي من  .وصحة أعضاء فريق الغطس

  .المكلف بهاالخبرة والتدريب لتنفيذ عملية الغطس 
  

ا العمال المؤهلون في التعامل هي تلك األدوات التي يستعمله :أدوات الخط المكهرب
تعمل هذه األدوات على عزل العامل عن الخط المكهرب،  .مع الموصالت المكهربة

العصي "آما تعرف أيضًا هذه األدوات باسم  .مما يمكنه من إنجاز مهمته في أمان
  ".الساخنة

  
ائل مجموعة من األدوات اإلنشائية والميكانيكية الضرورية التي توفر وس :أدوات شد

لضبط طول السيور والكبالت والسالسل وآليات النقل المشابهة للتعويض عن 
  . والحفاظ على جهد الشد المناسبيعمليات الشد واالنكماش والتهرؤ والبل

  
  .األجهزة الكهربائية التي ُيراد نقلها من مكان آلخر :أدوات آهربائية قابلة للنقل

  
ات التي ُتستخدم لمساعدة مشغل الرافعة تشتمل األدو :أدوات مساعدة مشغل الرافعة

, أجهزة إنذار ضد تالمس بكرتي الرافعة :في عملية التشغيل اآلمن للرافعة علي
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وأجهزة منع تالمس بكرتي الرافعة، وأجهزة مؤشرات الحمولة وعزم الحمولة، 
وأجهزة إيقاف ذراع التطويل وذراع , ومؤشرات زاوية ونصف قطر ذراع التطويل

ومؤشرات , ومفاتيح حدّية, أجهزه فصل تعشيق ذراع تطويل الرافعةو, الرافعة
  .الخ، , تدوير االسطوانة

  
هي تلك األدوات والحبال التي صممت خصيصًا للعمل  :أدوات وحبال الخط الساخن

على الخطوط والمعدات عالية الفولتية، المعدات الهوائية المعزولة المصممة 
  . خطوطًا ساخنةتعدآلها وت عالية الفولتية، خصيصًا للعمل على الخطوط والمعدا

  
الذي يشار للجهد , عادًةاألرض ,  هو ذلك الجسم الموصل�) إشارة( :أرضي

 عبارة عن وصلة موصلة إما �) عند االستخدام آاسم(الكهربائي من خالله؛ 
تتصل عن طريقها الدائرة أو األجهزة الكهربائية ,  أو عن غير قصدَعرضًيا

إما بشكل ,  توصيل أو عمل وصلة�) عند االستخدام آفعل(ار إليه؛ باألرضي المش
  .مقصود أو َعَرضي للدائرة أو األجهزة الكهربائية باألرضي المشار إليه

  
وتشمل البالطة (أرضية آاملة إنشائيًا عند أي مستوى أو ارتفاع  :أرضية ثابتة

  ). الموضوعة على طريق منحدر
  

عبارة عن أسطوانة تحتوي على حاويات منفصلة هي  : مخلفات المعاملأسطوانة
  .تحيط بها في الغالب مواد مبطنة ماصة، و مواد المعاملتضم

  
هو أسلوب شديد التخصص  : باليدين العاريتين على خط مكهربالعملأسلوب 

حيث يكون ) ي عالية ومتوسطة الفولتيةائغالبًا ما يستخدم على خطوط التيار الكهرب(
 آهربائيًا بخط متصًالؤهلين، من فوق مصطبة هوائية معزولة، أحد العاملين الم

ي عبر جسم العامل ويحميه من ائمكهرب، مما ينجح في إلغاء أي فرق للجهد الكهرب
  .عقة الكهربائيةاخطر الص

  
لكن (تأين ال ال تسبب  التيكهرومغناطيسيةالشعة األ  هي تلك:نإشعاع غير مؤّي
ولوجية؛ ومن بينها األشعة فوق البنفسجية في األنظمة البي) يمكن امتصاصها

منخفضة التردد واألشعة تحت الحمراء والحرارة، وأشعة الليزر وموجات 
  .الميكروويف وموجات الالسلكي

  
ن هو اإلشعاع اإلليكترومغناطيسي وآذلك اإلشعاع الدقائقي الذي يؤّي :نإشعاع مؤيِّ

أشعة جاما، أشعة إآس، الجزيئات، والذي يضم جسيمات ألفا، وجسيمات بيتا، 
  .النيوترونات، اإللكترونات والبروتونات عالية السرعة، وغيرها من المواد الذرية

  
بما في ذلك ، )أو لمرآب(يشمل إصالح السفن أي إصالح لسفينة  :إصالح السفن

أعمال التعديل، والتحويل ، والترآيب، والنظافة، : على سبيل المثال ال الحصر
 الضيقة والمحصورة أو األجواء األماآنويشمل ذلك العمل في  .والدهان، والصيانة

األخرى الخطرة في المراآب، قطاعات المرآب، والعمليات البرية بغض النظر عن 
  . الموقع الجغرافي
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، أو المواِزنإضافة أو فصل ذراع التطويل أو ذراع الرافعة أو الثقل  :التكوينإعادة 
  .عة الثابتةتغيير في القاعدة بالنسبة للراف

  
هو ملصق يوضح مهام أفراد المرآب والتدابير الواجب اتباعها في  : المهامإعالن

توضع الملصقات دائمًا في أماآن  . أو ثقب طارئة طارئ أو حالةحالة حدوث موقف
  .مبيت وعمل األفراد

  
 دق الخوازيق المعلقة من رأس مسمار هي أعمدة :)ةُمعّلق (ة ُمَتأرِجحأعمدة تحميل

توضع  .هذا الذراعالممتد عند قمة والرافعة ب  التطويللبكرة المحزوزة لذراعا
 بعيًدا عن موضع الخازوق، بينما تكون المطرقة موجودة لألعمدةاألطراف السفلية 

 مدببة ويقوم وزن أثقال األعمدةآثيًرا ما تكون قواعد  .فوق رأس الخازوق عمودًيا
 في ابة السفلية بقوة في األرض مثبتة إياهالخازوق والمطرقة بدفع األسنان المدب

  .الموضع الصحيح
  

 عن طريق مصادر الطاقة الخطرةهو أحد صور السيطرة على  : تشغيلإغالق
 وفقًا إلجراءات موضوعة، على  أو جهاز يبين أن المعدة قيد اإلغالق، وسيلةوضع

 السيطرة أداة عزل الطاقة وذلك لضمان أن أداة عزل الطاقة والنظام الذي تجرى
  .جهاز أو وسيلة إغالق التشغيلا قبل رفع معليه ال يمكن تشغيله

  
  . ي عبارة عن جهاز يستخدم لتوفير تيار بدء االشتعال لدوائر التفجيره :لة تفجيرآ

  
ويستخدم للحفاظ , موصل مدفون في األرض :)إلكترود أرضي(إلكترود ُمَؤِرض 

ولتشتيت التيار المتصل به في , على الجهد األرضي في الموصالت التي تتصل به
  .األرض

  
  .انظر قوائم إنشائية :ألواح

  
  .صاِر المرفاعهي اآللة التي تقوم بتدوير  :آلية الدوار

  
  .وسيلة لدعم ذراع التطويل والتحكم في زاويته: ذراع التطويلآلية رفع 

  
  .صاهرةقضيب من السلك ُمغطى بمادة  :إليكترود

  
إنذار يصدر صوًتا في وقت محدد قبل عملية اإلفراغ  :إنذار العمال قبل اإلفراغ

الفعلي لجهاز اإلطفاء حتى يتمكن العمال من إخالء منطقة اإلفراغ قبل أن يقوم 
  .الجهاز باإلفراغ

  
أداة معتمدة ومرآبة حتى إذا ما حدث أي تدفق من  :ة مقاومة الحرائقإنذار مرّش

 ،شحنة ِمرشة أوتوماتيكية واحدةنظام مرشات مقاومة الحرائق مساٍو أو أآبر من 
  . إشارة مسموعة في المبنيصدرُت
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هو إنشاء أو تعديل أو إصالح المباني الحديدية، والقناطر، وأي  :إنشاء حديدي
 ألواح التخشيب وجميع آسوة األسطح المعدنيةمن بينها ترآيب و أخري، إنشاءات

  .اإلنشاءالمستخدمة خالل عملية 
  

مكان نظام إطفاء ثابت وُمجّهز لكي ُيطلق أتوماتيكيًا في  :لكليأنظمة إطفاء بالغمر ا
  . ترآيزًا من مادة مجهزة إلخماد الحريق أو السيطرة عليهمحصور

  
هي آافة المواسير والصهاريج واألنابيب والصمامات  :أنظمة التفريغ الهوائي

دنى من وأنظمة التحكم وغيرها من األجهزة التي تعمل أو ُتحفظ عند مستوى ضغط أ
  .مستوى الضغط الجوي

  
آل األنابيب والمواسير والصمامات وأنظمة التحكم واألجهزة  :أنظمة الضغط

انظر تعريف  > . فوق مستوى الضغط الجويتتم صيانتهااألخرى التي تعمل أو 
  .أنظمة التفريغ

  
 إيجاز بالمعلومات يعطيه إداري األمان والصحة بالموقع :إيجازات ما قبل الدخول

لعمال قبل دخولهم لموقع يحتوي على نفايات إشعاعية سامة وخطيرة وظفين واللم
)HTRW( العمال بمحتويات خطة األمان والصحة الموظفين و، ويقوم بتعريف

  .الخاصة بالموقع
  

 اختبار ألداء الرافعة، وآفاءة بنيته وثباته عند قيامه بعملية هو :لاختبار أداء الحم
  .قدرة لحمولتهرفع عند نسبة من السعة الم

  
اختبار يتم إجراؤه دون استخدام حمل اختبار، لتحديد هو  :اختبار األداء التشغيلي

  . إلحدى الرافعاتالسليمالتشغيل 
  

اختبار ُيجرى ضمن عملية تقييم أداء الرافعة لتحديد التشغيل الصحيح  :اختبار األداء
بار األداء، اختبارات ويضم اخت .للرافعة، وقدرتها على رفع األحمال بطريقة آمنة

  .األداء التشغيلي واختبارات أداء الحمل
  

مة الكمامة عن طريق القياس ءتقييم مدى مال :)QNTF (المالءمة الكيفيةاختبار 
  .الحسابي لكمية التسرب داخل الكمامة

  
استخدام أحد البروتوآوالت لتقييم مالءمة آمامة ألحد األشخاص  هو :اختبار مالءمة

 واختبار المالءمة الكيفية ]QLFT[ ةانظر أيًضا اختبار المالءمة الكيفي.(آًما وآيًفا
]QNFT[.(  

  
هي االضطرابات التي تصيب العضالت، واألوتار،  :رضحية تراآميةاضطرابات 

تلك االضطرابات يمكن أن تحدث، أو  .واألعصاب المحيطية، أو الجهاز الوعائي
، أو حرآات الجسم، المستمرأو المتكرر،أو تتراآم، أو تتفاقم نتيجة لإلجهاد الشديد، 

  . ، أو البردشدة االهتزاز، أو عدم اآتمال الشفاءأو 
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هي انعكاسات ناتجة عن سطح أملس مثل المرآة، والزجاج،  :انعكاسات ِمرآوية
  .والمعدن، الخ

  
انفالت غير متعمد للخطاف اإلطباقي يحدث عند هبوط الحاجز تحت عزم  :انفالت

  .الدورانناء االنثناء أو القوة أو أث
  

 غالًبا من الكرتون أو الورق أو الورق عبارة عن وسيلة تصنع : السالمةبطاقة
 حروف أو عالمات أو رموز االمقوى أو البالستيك أو أي مادة أخرى، تظهر عليه

أو مزيج منها، وذلك بغرض تنبيه األشخاص إلى وجود خطر مؤقت أو وضع خطير 
الشحن أو اإلنشاء أو الصيانة أو ب تتعلق مثًال ف وحاالت ومواقينتج عن أعمال

  . عند زوال الخطر أو الوضع الخطيرالبطاقةيتم إزالة  .اإلصالح
  
  .ُبعد المادة قبل تشكيل سطحها وصقلها :عد اسميُب

  
هي مجموعة مكونة من خطاف، حلقة ربط، حلقة دوارة، مسامير  :ملبكرة الِح
  .وهيكل

  
  .َيُمر فوقها حبل أو آبلو ،بكرة أو بكارةلزوزة عجلة مح :بكرة محزوزة

  
هي بيئة يمثل جوها خطر الموت أو العجز أو اإلصابة أو المرض  :بيئة خطرة

نتيجة للمواد الخطرة القابلة لالشتعال أو المتفجرة؛ مثل المواد أو العوامل الخطرة؛ 
أي حالة ؛ أو %22 أو أعلى من %19.5أو األآسجين الذي يكون ترآيزه أقل من 

  ).IDLH(جوية أخرى متفق على أنها تمثل خطًرا فورَيا على الحياة أو الصحة 
  

هي عملية توصيل عوارض قنطرية حديدية  :تكوين جسور عبر ُخطافات تثبيت
  . بنقطة تكوين جسور طرفية

  
 قطري باستخدام المسامير  قنطريتوصيلهو  :تكوين جسور قنطرية إنشائية

  .ترآيبها قبل تحرير آبالت الرفع من الكمرات الحديديةالملولبة التي يلزم 
  

 تكوين جسور قنطريةو ه:  بمسامير ملولبةة مربوطة قطري قنطريةتكوين جسور
  . بكمرات أو عوارض حديدية بواسطة مسامير ملولبةة مربوطةقطري

  
  . تحةفو وسيلة عزل أو تبطين لحماية الموصل عند مروره من خالل ه :جليبت

  
ي عبارة عن سيور تؤمن حول الجسم بطريقة توزع قوى ه :الجسم، الكاملةجهيزة ت

 واألآتاف والحوض، مع والخصر والصدراإليقاف على األقل على الفخذين 
 تعليق أو حبل نجاة أو أداة إلبطاء السرعة شريطتجهيزات ومعدات إللحاق 
  . والحيلولة دون السقوط

  
فعلى أحد  .في تحريك العربات" بّدمح"هو استخدام قضيب مرتفع أو  :التحديب

 وعلى الجانب ؛جوانب الحدبة، ترفع العربات إلى أعلى القضيب بواسطة محرك
  .األخر من الحدبة، تتحول العربات إلى مساراتها الصحيحة بفعل الجاذبية
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أحد أشكال إجراءات التحكم بالطاقة الخطيرة عن طريق  :تحذير من االستخدام

فصل ل جهاز على ، وفًقا لإلجراءات المعروفة،االستخدام تحذير من وسيلةوضع 
 ينبغيالطاقة لإلشارة إلى أن جهاز فصل الطاقة والنظام الذي يتم التحكم به ال 

  . التحذير من االستخداموسيلةتشغيلهما إال بعد إزالة 
  

هو إنزال حمولة باستخدام أسطوانة مرفاع ميكانيكي لتسمح  :إنزال حمولةتحكُّم في 
حمولة المرفوعة بأن تنزل بأقصى درجة تحكم باستخدام ُمَسلَسلة ُمسننات لل
يتطلب التحكم في إنزال الحمولة  .والمكونات الهيدروليكية آللية المرفاع) معشقات(

  .استخدام موتور إدارة المرفاع بدًال من مكبح المرفاع إلنزال الحمولة
  
ءات الُموثَّقة تحدد بموجبها ي سلسلة من اإلجراه :)AHA( مخاطر العمليةحليل ت

المطلوبة لتنفيذ أي عمل، وُتحدد فيها مصادر الخطر الفعلية ) اإلجراءات(الخطوات 
 الخاصة باستئصال أو السيطرة التدابيرأو الكامنة في آل خطوة، وُتعد فيها أيضًا 

  .على مصادر الخطر
  

طتها تحديد واجبات عملية مدعمة بالوثائق يتم بواس :المهن والعمليات مخاطرتحليل 
 العمل الخاص بالعامل، واألخطار الفعلية أو المحتملة في آل مهمة، موقع) أو مهام(

  . إزالة هذه األخطار أو السيطرة عليهاتدابيروتطوير 
  

هي عملية إحالل أساس جديد أسفل األساس  :)دون اإلضرار بالمبنى(تدعيم األساس 
 ويتم استخدام الدعائم أو غيرها من أنظمة القديم لتقوية هذا األساس أو استبداله،

الدعم المؤقتة األخرى لدعم البناء الذي يخضع لعملية تدعيم األساس حتى يصبح 
  .باإلمكان نقل حمل ذلك البناء إلى األساس الجديد بشكل آامل

  
  .  ماقائم دعم يقاوم القوى الضاغطة الناشئة عن حمل :تدعيم

  
بات يتم فيها إدخال حبال سلكية وإلحاقها باستخدام هي ترآي :ترآيبات مشكلة بالطرق

  .البارداالنسياب على وسيلة 
  

هو وضع غطس يتم فيه تزويد الغطاس، داخل الماء،  :تزويد بالهواء من السطح
  ). SSAٍٍ)بالهواء المضغوط للتنفس من موقع التزويد بالهواء من السطح 

  
 الساخن، واللحام، والحرق، هي البرشمة علي :علي الساخن) المعادن(تشكيل 

  .والترميل أو غيرها من العمليات اإلنتاجية التي ينجم عنها نار أو شرر
  

علي الساخن ) المعادن(تشكيل  :المكان المحصورعلي الساخن، ) المعادن(تشكيل 
التي تشمل البرشمة، اللحام، الحرق، العمليات واألعمال آافة  : المحصورالمكانفي 

 .مل بواسطة المساحيق أو مثيالتها من العمليات التي تنجم عنها النارالمعدات التي تع
آذلك تعد عمليات الطحن، والثقب، والترميل ومثيالتها من العمليات التي ينجم عنها 

علي الساخن، إال إذا تم عزل مثل هذه ) لمعادنل(تشكيل الالشرر من عمليات 
 من الحد األدنى %10ما يزيد عن  عن أية أجواء قد تحتوي على فيزيائيًاالعمليات 

  .النفجار المواد القابلة لالشتعال أو االحتراق
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هي عملية استخدام مكابح الضغط والبكرات والوسائل األخرى : تشكيل على البارد

  .لتشكيل الحديد في المقاطع المستعرضة المطلوبة في درجة حرارة الغرفة
  

مثل (عمليات الآتابي بالقيام بإذن : علي الساخن) لمعادنل(تشكيل التصريح 
  .يمكن أن توفر مصدرًا لالشتعالالتي ) البرشمة، اللحام، القطع، الحرق، والتسخين

  
مستند مكتوب أو مطبوع ُيقدم للسماح والتحكم في   هو:)التصريح(تصريح دخول 

 يحتوي على المعلومات المحددة آماالدخول إلى منطقة تحتاج إلى تصريح لدخولها، 
  . R-5044ENG Form موذج النفي
  

  :تصنيف حمل العمل
  جلوس : جلوسي>
الجلوس أو الوقوف للتحكم في اآلالت؛ مع أداء نذر يسير من العمل باليد  : خفيف>

  .أو الذراع
  .االنتقال هنا وهناك مع قدر معتدل من الرفع أو الدفع : معتدل>
  .عمل بدني آذلك الذي يتم باستخدام المعول والجاروف : ثقيل>
  

 الحريق لتحديد درجات الحريق لمطفأةتصنيف حرفي ُيمنح  : الحريقِمطفأةتصنيف 
  . فعاًال معهاالمطفأةالتي سوف يكون استخدام 

  
  . تفجيرهاتعّذرشحنة تفجيرية  :تعثر التفجير

  
تعرض لمقدار ُمرآـّز من أحد الملوثات  :)تنفسال  علىخطرمصدر  (تعرض

الكمامات وأجهزة التنفس الواقية خدم العاملون المنقولة جًوا، يحدث إذا لم يست
  .آالكمامات واألقنعة وما شابه

  
خطر تهدد السالمة أو الصحة بمعدل يفوق صادر  لمهو تعرض :تعرض مفرط

معدالت التعرض المسموح بها، أو فوق المستويات المنشورة الخاصة بالتعرض 
  .المسموح به، في حال عدم وضع حدود لمعدل التعرض مصادر الخطر هذهل

  
 إآسدرجة من اإلشعاع المؤين الذي يتم إنتاجه في الهواء عن طريق أشعة  :تعرض

أو جاما، وهو يساوي إجمالي الشحنات الكهربائية الموجودة على آل األيونات التي 
وتتمثل وحدة التعرض الخاصة  .لها نفس العالمة الناتجة لكل وحدة آتلة من الهواء

 آولوم لكل آيلوجرام من الهواء عند درجة 10-4  ×58.2في الرونتجن وتساوي 
  .الضغط القياسيينمعدل الحرارة و

  
 حفرة وذلك حتى يمكن أسفلهو تكوين غرفة أو تجويف في  :تفجير حفري نابضي

 ويحدث هذا عن طريق استخدام آمية معتدلة من ؛إدخال آميات أآبر من المتفجرات
  .المتفجرات
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ام جرافة آلية، أو تفجير الطوب اللبن، أو تفجير تمهيد باستخد(تفجير طيني 
تفجير عن طريق وضع آمية من المتفجرات قبالة صخرة أو جسم آخر دون  :)ترابي

  . وضع المتفجرات بداخل حفرة تفجير
  
  :ألحمال القصوى للفئات التاليةا :قديرات حمل السقالةت

  
وضوعة بطريقة غير مستقرة من إزالة المادة الناتئة أو البارزة أو المادة الم :تقشير

  . فوق أو على طول جوانب الحفر
  
  . و عملية نشر شجرة أو أغصان مقطوعة إلى قطع صغيرةه :قطيع األشجارت

  
وسيلة تستهدف حماية العاملين بالموقع من االنهيارات المحتملة  :تكوين منحدرات

حدر الالزمة وتمثل زاوية المن. على هيئة انحداراتمن خالل قطع جوانب الحفر 
 البيئية مثل البرودة والرطوبة، ومقدار والمعامالتلمنع االنهيار مؤشًرا لنوع التربة، 

  .وموقع أية أحمال واهتزازات زائدة على المنحدرات
  

هي حالة تحدث عند اقتراب تالمس بكرة الحمل السفلية أو  :تالمس بكرتي الرافعة
ند تالمس بكرة الحمل مع طرف تجميعة الخطاف مع بكرة الحمل العلوية، أو ع

  .ذراع التطويل بالرافعة
  

هي عملية لحام تربط بين األجسام عن طريق تسخينها إلى درجة حرارة ال  :تلحيم
  .ُتصهرها ولكن تصهر مادة حشو تلتصق بهما لتكون وصلة رابطة

  
ي عملية لحام تصل بين المواد ه :)لحام ألمي بالنحاس األصفر أو القصدير(نحيس ت

 طريق تسخينها إلى درجة حرارة ال تذيبها ولكن تذيب مادة حشو تلتصق بها عن
  .لتشكيل وصالت

  
انهيار جوانب (و أسلوب لحماية العمال من االنخساف ه :)تدرج نضدي(نَّضد ت

عن طريق قطع جوانب الحفر بترتيب مستوى أفقي واحد أو مستويات متعددة ) الحفر
لية تشييد جدران رأسية أو شبه رأسية بين متدرجة، وغالبا ما يصاحب هذه العم

  .الدرجات
  

اتصال عن قصد باألرض من خالل رابط أو روابط  :توصيل فعال بطرف أرضي
 وسعة آافية لحمل التيار لمنع ، منخفضة بصورة آافيةإعاقةأرضية لها درجة 

  األمر الذي قد يؤدي إلى حدوث مخاطر آبيرة للمعدات،التزايد التدريجي للفولتية
  .المتصلة أو األشخاص

  
طريقة توصيل تكون نقطة الوصل فيها مخصصة لقطعتين من  :توصيل مزدوج

  .الصلب تشترآان في مسامير ملولبة عادية على أحد جانبي قطعة مرآزية
  

 للتيار عملية توليد تيار داخل موصل نتيجة لقربه من مصدر ثاٍنهي  :تيار مستحث
، أو مصدر خارجي )مثل المحرك (لمستمرا، أو مصدر متحرك للتيار المتردد
  ).آالبرق(للفولتية 
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بارة عن غاز خامل عديم اللون والرائحة، وغير موصل ع :اني أآسيد الكربونث

للكهرباء يعمل آوسيط إطفاء عن طريق التقليل من ترآيز األآسجين أو بخار الوقود 
  .في الهواء إلى درجة يستحيل معها االشتعال

  
)  بوصة30( سم 75 فتحة بالجدار ال يتجاوز مقياسها  عنبارةهو ع :ثقب جداري

  .وال يوجد حد لعرضها)  بوصة1( سم 2.5ويبلغ ارتفاعها 
  

عند نشر شجرة لقطعها، تعني الُثلمة هي إحداث شق في الشجرة من نفس  :ُثلمة
بعمق يساوي ثلث (وتتمثل الثلمة في شٍق أفقي . الجانب الذي ُيفترض أن تسقط عليه

 درجة بدًءا من 45 ويتم شق الجزء العلوي من الثلمة بزاوية ؛)الشجرة تقريًباقطر 
  .من القطر أعلى قاعدة الثلمة)  قدم1(م  0.3لكل )  بوصة2.5(مم  65طول 

  
لعالقات بين العمق هو تصور أو مجموعة تصورات ل : الضغطتخفيفجدول 
جب اتباعها بعد توضح معدل الصعود وخليط غازات التنفس التي يحيث  والزمن،

  .للتواجد على عمق محدد في زمن محددالتعرض مرة واحدة أو عدة مرات 
  

هي جديلة بدون زيادة حقيقية في محيط الدائرة وتستخدم في حالة  :طويلة -جديلة 
  .فتحةضرورة مرور الحبل فوق بكرة محزوزة أو من خالل 

  
 الجديلة الطويلة خدمة في تلك المست أقل منموادهي جديلة تستخدم  : قصيرة-جديلة 

  .لكن مع زيادة في محيط الدائرة
  

أنشوطة تتكون في نهاية الحبل عن طريق تضفير نهاية  :مضفرة يدويًا -جديلة 
  . داخل الجسم الرئيسي للحبلخلفالجدائل لل

  
هي أنشوطة تتكون في نهاية الحبل وتكون متصلة عن طريق  : ميكانيكية-جديلة

  .ر من جلبات الوصل المعدنية فوق وصلة الحبلواحد أو أآث) طرق(ضغط 
  

هي الطاقة المنقولة إلى مادة بفعل اإلشعاع الُمَؤيِّن بالنسبة لكتلة  :جرعة ُممتصة
وتقاس  .الوحدة الخاصة بالمادة المعرضة لألشعة في المكان المحدد في تلك المادة

 1وي  جراي يسا1(وحدات الجرعة المؤيِّنة الممتصة بالراد أو الجراي 
  ). راد100آيلوجرام يساوي /جول

  
مصدر فولتية؛ بدائرة آهربائية في هو جزء موصل معد لتوصيله  :جزء حامل للتيار

  . هي تلك األجزاء غير المعدة للتوصيل بهذا الشكلفأما األجزاء غير الحاملة للتيار 
  

  .مسار ممر علويهو جسر يمر أعلى  :جسر دوار علوي
  

على صورة مثلث أو عدد من المثلثات لتدعيم سقف أو مجموعة آمرات (جمالون 
 حديدية، يقوم إنشائيةمكونات من  عضو وترى مفتوح ُمصّنع وه : حديدي)جسر

وألغراض هذا  .، صاحب الخبرة الكبيرةبتصميمه المهندس اإلنشائي للمشروع
  .نشائيالجزء الفرعي، يتم اعتبار الجاملون الحديدي مكافًئا للقائم الصلب الوتري اإل
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و عبارة عن جهاز ذاتي التحكم لقطع أو ه :هاز أتوماتيكي إلعادة إغالق الدوائرج

دائرة للتيار المتردد أتوماتيكيًا، من خالل تسلسل معّد مسبقًا ) توصيل(إعادة إغالق 
للفتح وإعادة اإلغالق، تتبعه عملية إعادة الضبط أو استمرار اإلغالق أو إيقاف 

  .التشغيل
  
و جهاز يستخدم للحد من زاوية ذراع ه: )الرافعة(ذراع التطويل  هاز إيقافج

  .التطويل عند أعلى موضع
  
و جهاز تحذير لتنبيه مشغل الرافعة في ه :هاز التحذير من تالمس بكرتي الرافعةج

  .حال اقتراب تالمس بكرتي الرافعة
  

وقف عن و جهاز يته : الرافعة التلف الناتج عن تالمس بكرتيالوقاية منجهاز 
العمل عند تالمس بكرتي الرافعة دون أن يتسبب في إحداث تلف بحبل الرفع أو 

   .مكونات معدات الرافعة
  

 ليقوم بسند العامل ، معلقحزام أو طقم للجسمهو  :)الوضع(تحديد الموقع جهاز 
العمل بكلتا اليدين حرتين ليمكنه من  و،على األسطح الرأسية المرتفعة مثل الحوائط

  .  االتكاءفي وضع
  

 من الجو آمامة لإلمداد بهواء التنفس عبارة عن :)SCBA (جهاز تنفس تام بذاته
  . بحيث يتمكن المستخدم من حمل مصدر هواء التنفستصممو، الخارجي

  
هو جهاز تحكم ذو ضغط ثابت مصمم بحيث يمكن تشغيله :جهاز ضبط عمود الربط
ير هذا الجهاز فإنه يعود تلقائيًا إلي لذلك حين يتم تحرو ،يدويًا أو عن طريق القدم

  .وضع الال تعشيق أو الساآنالوضع 
  

وتتضمن مثل هذه  .انبعاثهاجهاز مادي يمنع نقل الطاقة أو   هو:جهاز فصل الطاقة
األجهزة، على سبيل المثال ال الحصر، مفاتيح قطع الدوائر التي تعمل يدوًيا، أو 

قة، أو السدادات المنزلقة، أو صمامات مفاتيح فصل الطاقة، أو البوابات المنزل
الخطوط، أو الكتل العازلة، أو األجهزة المشابهة، التي لها القدرة على إعاقة الطاقة 

وال يتضمن المصطلح أزرار الدفع ومفاتيح االنتقاء  .أو فصلها باستخدام مؤشر موقع
  .وأجهزة التحكم األخرى التي تعمل بنظام الدائرة الكهربائية

  
و عبارة عن جهاز يوقف السيارة بِحملها الُمقدَّر في حالة ه :بح السيارةهاز آج

تعطل الحبل السلكي، أو الجريدة أو ترس بينيون الصغير، أو وسائل التعليق األخرى 
  . بالسيارة

  
و عبارة عن جهاز مصمم للكشف عن وجود ه :هاز آشف الحرائق أتوماتيكيًاج

ر الحرارة، أو اللهب، أو الضوء، أو الدخان، الحريق أتوماتيكيًا عن طريق استشعا
  .أو أي نتائج احتراق أو اشتعال أخرى
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منظومة من الموصالت يوجد بها موصل واحد أو نقطة واحدة على  :جهاز ُمَؤَرض
عادة يكون السلك األوسط أو نقطة التعادل للفات (األقل متصلة باألرض عن قصد 

وصيل إما بشكل مصمت أو من خالل ويكون ذلك الت, )محول أو مولد آهربائي
  ).ليس جهاز لقطع التيار(جهاز لتقييد التيار 

  
نا أو تحتوي عليه، مثل عدادات آالت أو معدات تطلق إشعاًعا مؤّي :مشّعجهاز 

  .الكثافة النووية، وآالت االختبار باستخدام التصوير باألشعة
  

 عن جهاز يعمل عند هو عبارة :)الحد العلوي(جهاز منع تالمس بكرتي الرافعة 
تالمس بكرة الحمل السفلية أو تجميعة الخطاف مع (قرب تالمس بكرتي الرافعة 

) بكرة الحمل العلوية، أو عند تالمس بكرة الحمل مع طرف ذراع التطويل بالرافعة
  .ويقوم بفصل الوظيفة المعنية التي تسبب حرآتها هذا التالمس

  
أو , أو العجز, شخاص إلى خطر الوفاةأي الجو الذي قد ُيَعِرض األ :جو َخِطر

 محصور مكانأي الهروب دون مساعدة من (إضعاف القدرة على إنقاذ النفس 
أو اإلصابة، أو مرض حاد ينتج عن واحد أو أآثر من , ) للتواجد بهتطلب تصريًحاي

   :األسباب التالية
  
 عن الحد %10ر أو الضباب الذي يزيد بمقدا, أو البخار, الغاز القابل لالشتعال) 1(

  الخاص به؛) LFL(األدنى لالشتعال 
الغبار القابل لالشتعال والذي يحمله الهواء ويكون ترآيزه موازًيا أو يزيد عن ) 2(

  الخاص به؛) LFL(الحد األدنى لالشتعال 
  ؛%23.5 أو أعلى من %19.5ترآيز األآسجين الجوي أقل من ) 3(
ن الجرعة أو حد التعرض المسموح به الترآيز الجوي ألي مادة تم اإلعالن ع) 4(

قد ينتج عنها تعرض عضو الفريق إلى مقدار يزيد عن الجرعة  الخاص بها و التي
  أو حد التعرض المسموح به الخاص بهذه المادة؛

  .خطًرا فورًيا على الحياة أو الصحة أي حالة جوية أخرى قد تمثل) 5(
  

غاز األآسجين من من ائة  بالم23.5جو يحتوي أآثر من  :جو غني باألآسجين
  .حيث الحجم

  
 من غاز األآسجين من %19.5و يحتوي على أقل من ج :و مفتقر لألآسجينج

  .حيث الحجم
  
و عائق مادي الغرض منه منع االتصال بالخطوط أو المعدات المزودة ه :اجزح

  .بالطاقة
  

، هو أي حدث غير مدّبر يسفر عن وقوع إصابة، أو مرض، أو وفاة: حادث عرضي
أو تلف بالممتلكات، أو تعطيل للمهمة، أو أي خسارة أخرى، ويؤثر تأثيرًا سلبيًا على 

  .المهمة
  

 من األرضيات أو األسقف أو ة غير المحميالحافةو ذلك الجانب أو ه :حافة أمامية
مثل ظهر (العمل / الخاصة باألرضيات أو غيرها من أسطح السيرقوالب الصّب
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 إضافية من قطاعات تكوين أو بناء  أوالحافة عند وضعيتغير موقع هذه ). المرآب
  .األرضيات أو األسقف أو قوالب الصّب

  
أي حالة ال يسمح فيها التصريح بدخول المنطقة المحصورة، وذلك  :حالة محظورة

  .مصرًحا بهأثناء الفترة التي يكون الدخول فيها 
  
  . وضع الوقوفو حامل معلق مصمم الستيعاب عامل واحد فيه :امل ُرّبانح
  

  . وتدعم بكرة الحملةهي وحدة تتحرك على قضبان قنطري :)تروللي (حامل متحرك
  
و عارضة أفقية في السقالة ترتكز فوقها المصطبة ويمكن دعمها بواسطة ه :املح

  .القدد
  

 تتحمل الضغط الداخلي أو تفريغ الهواء حاوياتهي  : الضغط غير المشتعلةحاويات
يمكن (نيران المباشرة للوقود المشتعل أو السخانات الكهربائية ولكنها تفتقد إلى ال

 آنتيجة للتفاعالت الكيميائية أو تعريض محتويات الحاويةتوليد الحرارة داخل 
  ). إلى الحرارةالحاوية

  
ومزودة )  جالون5( لتر 19حاوية معتمدة ال تزيد سعتها عن هي  : السالمةحاوية

 الضغوط الداخلية لتنفيسفوهة، وهي مصممة بغطاء إغالق زنبرآي وغطاء آخر ب
  .بطريقة آمنة عند التعرض للنيران

  
  .أو أقل لنقل أو تخزين السوائل)  جالون60 (3 م0.23أي وعاء سعة  :حاوية

  
 بإحكام بذراع الرافعة عن طريق تثبيتهايتم التي حبال دق الخوازيق هي  :ةحبال ثابت

زيق الممتدة لقاعدة ذراع الرافعة، مما يشكل دعامات أفقية تمتد من الحبال إلى الخوا
  .، والدعامات، والحبالذراع التطويل أضالعه هي ،إطاًرا مثلث الشكل

  
هو حبل أفقي للتوصيل المباشر بحزام الجسم الخاص  :حبل الحامل المتحرك

  .إبطاء السرعةبالعامل، أو قيطان التعليق أو وسيلة 
  

ظام حبل النجاة األفقي والذي يتكون من حبل هو أحد مكونات ن :حبل النجاة األفقي
مرن ذي موصالت أو غيرها من وسائل الربط عند آال الطرفين لتأمينه أفقيًا بين 

  .رابطي التثبيت
  

  الشخصيجهازاليصل بصورة مباشرة بين ) رأسي أو أفقي(هو حبل  :حبل النجاة
  . السقوط، ونقطة التثبيتلحماية العامل من

  
 الخاص الجسمحبل يتصل بشكل مباشر أو غير مباشر بحزام و ه :بل النجاةح

 ربطهمكن أن يتم ي ؛اإلبطاء أو وسيلة وقيطان التعليق، طقم أحزمة الجسمبالعامل، و
  .بصورة رأسية أو أفقية
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و أحد أنظمة حبال ه :)الحبل الذي يشغل الرافعة أو الحبل اإلضافي (حبل بكرة الرفع
ميله أخف في الغالب من سعة تحميل المرفاع الرفع المنفصلة وتكون سعة تح

  .األساسي
  

، أو األلياف حول ُلب من ة جدائل مشّكلمنحبل سلكي مصنوع  :مجدولحبل سلكي 
  .ُلب من السلك، أو ُلب من حبل سلكي مستقل

  
هو عبارة عن عدة أسالك مجدولة يتم برمها بشكل حلزوني حول لب  :حبل سلكي

آل سلك مجدول من عدة أسالك مبرومة بنفس الشكل ويتألف  .معدني أو غير معدني
ويتم تحديد الحبل السلكي بنوع اللب . الحلزوني حول القلب المعدني أو غير المعدني

الخاص به وبعدد األسالك المجدولة الملفوفة حول هذا اللب وبحجم وعدد وتنظيم 
مجدولة حول األسالك المكونة لكل سلك مجدول، وبطريقة برم أو لف هذه األسالك ال

يشير أولهما : وتشيع اإلشارة إلى الحبال السلكية بزوج من األعداد .بعضها البعض
إلى عدد األسالك المجدولة في حين يشير اآلخر إلى عدد األسالك المكونة لكل سلك 

وبالنسبة للحبال التي يتألف لبها من أسالك، يتم استخدام زوجين آخرين من (مجدول 
  ). بنية اللب السلكياألعداد لإلشارة إلى

  
و حبل مؤلف من عدة حبال سلكية ممدودة آضفائر ه :بل على هيئة آبل ممدودح

  . حول لب الحبل السلكي
  

  . مًعامقترنينحبل ذو طرفين  :حبل متصل
  

  ). أسالك في آل جديلة7 جدائل، 6 (7 × 6حبل سلكي  :حبل مفرود خشن
  

 ،ة داخلية من السلك المجدولحبل سلكي يتكون من طبقهو  :حبل مقاوم للدوران
 في االتجاه المفرود ومغطاة بطبقة أخرى من السلك المجدول  واحد في اتجاهمفرودة
وينشأ عن ذلك تأثير يتمثل في مقاومة عزم القوة عن طريق تقليل ميل الحبل  .المقابل
  . للدورانالمتمم

  
حفرة، آما يمنع جدران بفعل هيكل ُصِمَم لتحمل القوى الواقعة عليه : حجاب واٍق

  . انهيار جوانب الحفرة
  

هو مجمل منتجات عوامل التثقيل المنطبقة على آل من  :حد مكافئ الجرعة الفعال
أعضاء أو أنسجة الجسم التي تعرضت لإلشعاع و حّد مكافئ الجرعة لهذه األعضاء 

  .ألنسجة اأو
  

جة جسم نتيجة هي الجرعة المكافئة التي تستقبلها أعضاء وأنس :حّد مكافئ الجرعة
  .المتصاص شخص لمادة مشعة خالل فترة الخمسين عامًا التي تعقب االمتصاص

  
عدم جدول حدود "العمق المدرجة في  -زمنالحدود هي  :إزالة للضغط-حدود الال
بهواء غير مخفف  وتعيين مجموعات الغطس المتكرر للغطس الضغط تخفيف
  .يكافئهحرية األمريكية أو ما  الغطس الخاص بالبمرجعآما هو محدد في " الضغط
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األلياف الزجاجية، (قائم حديدي، أو قائم مصنوع من مادة بديلة  :حديد اإلنشاء
على تضم هذه القوائم،  ).على سبيل المثال ال الحصرُمرآبة، القوائم الاأللمنيوم أو 

 ، الكمرات الحديدية، وعوارض الكمرات، والكمرات األفقية،سبيل المثال ال الحصر
، )وصالت الجدائل(القارنات التراآبية ، واتوالكمرات، والجمالون, واألعمدة

، وأحزمة الجدران، وجميع القناطر، والهياآل آسوة األسطح المعدنيةوالقواعد، و
  .للمبانيالمعدنية المشكلة على البارد التي تندمج مع الهياآل اإلنشائية الحديدية 

  
برة أو غير مدبرة تشتعل في المحروقات هي حرائق مد :حرائق المناطق البرية

  .الموجودة في المناطق البرية
  

هو حريق يشب في مواد عادية قابلة لالحتراق مثل الخشب و الورق  :حريق الفئة أ
  .واألقمشة وبعض المواد المطاطية والبالستيكية

  
هو حريق يشب في سوائل قابلة لالحتراق أو االشتعال والغازات  :حريق الفئة ب

  .قابلة لالشتعال والشحوم والمواد المشابهة، وبعض المواد المطاطية والبالستيكيةال
  

هو حريق يشب في معدات آهربائية متصلة بالطاقة عندما تحتم  :حريق الفئة ج
  .سالمة الموظفين استخدام وسائل إطفاء غير موصلة للكهرباء

  
الماغنسيوم هو حريق يشب في معادن قابلة لالحتراق مثل  :حريق الفئة د

  .والزرآونيوم والصوديوم والبوتاسيوم
  

يمكن و أو في بداياته، مراحله األولىهو حريق في  :في مراحله األولىحريق 
  الحريق المحمولة، أو باستخدام أنابيب طوارئمطفأةالتحكم فيه أو إطفاؤه بواسطة 

نظمة ذات  أو األ،II الفئة من )مصادر احتياطية للمياه مزودة بوصالت خرطومية(
  أو االستعانة بأجهزة التنفسواقيةالخراطيم الصغيرة دون الحاجة إلى ارتداء مالبس 

  .آالكمامات واألقنعة وما شابه
  

  .أي حريق يتم إشعاله لتحقيق أهداف إدارية معينة :ُموّصفحريق 
  

ويكون مزوًدا بأداة لتأمين منطقة , حزام ُيستخدم لكبح سقوط العامل :حزام األمان
  .إلبطاء السرعة أو حبل إنقاذ أو جهاز تعليق) شريط(بقيطان صر ومتصال الخ
  

عارضة  :)في المباني المعدنية المصممة هندسًيا (]إطار تكتيف [حزام الجدران
وتتألف من لوح حديدي يمتد بين اإلطار األساسي وجسم " C"أو " Z"على شكل 
  .حائط الدعم

  
  وحاالتول الخصر ويستخدم في مواقفو حزام له وسائل تأمين حه :زام الجسمح

 آبح تستخدم أحزمة الجسم في ال .اتخاذ المواضع والتقييد وتسلق الساللم فقط
  .السقوط

  
أو أآبر، يتم )  بوصة30( سم 75ي عبارة عن حفرة قطرها المعتاد ه :فرة آأسيةح

  . حفرها في األرض بصورة رئيسية ألغراض االستكشاف تحت سطح األرض
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 ات ذة عبارة عن حلقة تعليق متصليه :ًت الكبل الممدودة، مطوية يدويالقة تثبيح

صنع جسًما مكوًنا من تحبل سلكي مصنوع من طول متواصل من الحبل المشكل 
 .ما نهايات الحبل فهي مطوية في الجسم، مشّكلة اللبأ .ستة حبال حول لب الحبل

  .ال تستخدم فيها ِجَلبو
  

  . حبال مجدولة7ألف من حبل سلكي متصل يت :حلقة تثبيت
  
 األفراد والمرآبات للحيلولة دون سقوطإلجراءات التي يتم اتخاذها ا :ماية المحيطح

  :منطقة حفروالمواد  في 
  

 بدال من وسيلة التحذير من االستخدامعند استخدام وسيلة  :حماية شخصية آاملة
تكون وسيلة ) 1( عندما  الكاملة الحماية الشخصيةفينبغي توفير، إغالق التشغيل

 ملحقة بنفس الموقع الذي آانت ستلحق به وسيلة اإلغالق، التحذير من االستخدام
، والخاصة التحذير من االستخدام االلتزام بكل المتطلبات المرتبطة بوسيلة عند) 2(

 االستعانة بالوسائل اإلضافية لتوفير مستوى سالمة مكافئ عند) 3(بهذا القسم، و 
وتتضمن هذه الوسائل اإلضافية فصل أحد عناصر قطع . القلمستوى وسيلة اإلغ

الدائرة، أو إعاقة عمل أحد مفاتيح التحكم، أو فتح جهاز فصل إضافي وإلحاقه 
، أو فصل مقبض أحد الصمامات لخفض احتمالية وصول الطاقة )مفصول بمسافة(
   .إليه
  
، )العمال(عامل أي ِحمل غير وزن ال) في ترآيب الكمرات(عني ت :مل اإلنشاءاتِح

  .والكمرات، والحزمة القنطرية
  

  .و حمل األشخاص أو المواد أو المعداته :حمل التشغيل
  

إجمالي األحمال بما في ذلك أي  :المستهدفالحد األقصى للحمل   هو: التصميمحمل
  .المواد، والمعدات الموضوعة علي الوحدةو، )أو العمال(  العاملوزن

  
 والتي المرفاعالخارجية التي تتعامل معها الرافعة أو  الحمولة وه :ل تشغيلحم

 وحلقات تشمل وزن معدات تعليق الحمل، مثل بكرات الحمل، وحلقات الربط
  .التعليق

  
  . الحد األقصى المسموح به لحمولة العملوه :حمل مقدر

  
  .ستخدم لتشكيل أنشوطة منزلقة حول جسم مات حلقة تعليق :انقخ
  

القوائم األفقية بالسقالة التي تستقر عليها الحامالت؛ وهي  أحد يه :خشبة مستعرضة
أيضًا القائم الطولي الذي يصل بين القوائم واألعمدة والرآائز ومثيالتها من أجزاء 

  .السقالة
  

  .مجرى مفرد لمسار علوي :خط أحادي السكة
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هو خط وهمي يصل بين األطراف التي تبدأ  :)في جانبي العْقد (رصُّخط بدء التخ
  ).سطح( السقف أقواسندها ع
  

  .ية من نقطة إلى أخرىائأي موصل ُيستخدم في نقل الطاقة الكهرب :يائخط آهرب
  

 مغلق عادًة أو ُآالب علي شكل ُخطاف وبه قائمهو رابط يتكون من  :خطاف إطباقي
 ُيغلق حريرهتجهيز مشابه، والذي قد يفتح لكي يسمح للخطاف بالتقاط الجسم وبعد ت

الب ذاتي اإلقفال يحتوي النوع المزود بقفل على ُآ . بالجسمُيمسك لكي أتوماتيكيًا
 .واإلغالق، والذي يظل مقفًال حتى ُيفك القفل وُيفتح للقيام بعملية الوصل أو الفصل
بينما يحتوي النوع الخالي من األقفال على ُآالب ذاتي اإلغالق والذي يظل مغلقًا 

  .فصلحتى ُيفتح للقيام بعملية الوصل أو ال
  

 التعليق وأجهزة )حبال(أشرطة نقطة تثبيت آمنة لحبال اإلنقاذ و :ُخطاف تثبيت
  .اإلبطاء أو قضبان الشّد

  
  . تعمل آوسيلة لكبح السقوط،أداة تتصل بحبل إنقاذ آنقطة تثبيت :خطاف حبلي

  
 الوقاية منملحق خاص بخطة  :)SSHP (خطة السالمة والصحة بالموقع

  .لممارسات الواجب اتباعها بالموقع يحدد ا(APP)الحوادث 
  

هي وثيقة تحدد السياسة الخاصة بالسالمة  :)APP( الحوادث الوقاية منخطة 
  .والصحة المهنية، وتحدد المسؤوليات ومتطلبات البرنامج

  
الخطة المكتوبة التي تحدد بوضوح وعلى وجه  :خطة مراقبة الطاقة الَخِطرة

ل النطاق والغرض والمسؤوليات وُتجِم, الخصوص مصادر الطاقة الخطرة
ومتطلبات اختبار , التحذير من االستخدام/ لتشغيل اوالخطوات اإلجرائية إلغالق

  .فعالية تدابير مراقبة الطاقة لتستخدم في مراقبة الطاقة الخطرة من مصادر محددة
  

يقصد بذلك أية  :)األماآن المحصورةIDLH - ( على الحياة أو الصحة خطر مباشر
 على ضارةتمثل تهديدًا مباشرًا أو الحقًا على الحياة، أو قد تنجم عنها أثار حالة 

الصحة ال يمكن معالجتها أو قد تعوق قدرة الفرد على الهروب دون مساعدة من 
  . حتى يمكن العمل بهلتصريحالمتطلب مكان العمل 

  
يقصد : ) على التنفس مصدر خطر� IDLH(  على الحياة أو الصحةخطر مباشر

 على الصحة ال ضارةذلك جوًا يمثل تهديدًا مباشرًا على الحياة، أو قد تنجم عنه أثار ب
   . خطرةأجواء أو قد تضعف قدرة الفرد على الهروب من أية ،يمكن معالجتها

  
ويمكن أن تعطل أو تتدخل في التقدم , محتملة أو متأصلة, هي حالة خطرة :خطر

  لإلصابة المحتملة لألشخاص أول مصدًراوتمث . إلحدى العملياتالمنتظم المتوقع
  .الممتلكاتإلحاق الضرر ب

  
هي الموصالت المستخدمة في نقل الطاقة الكهربائية وهياآل  :خطوط إمداد الكهرباء

  .الدعم أو االحتواء الضرورية
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 أو أية دعامة قطب من آخر -موصالت اإلمداد العلوية  :خطوط توصيالت اإلمداد

 المتصلة ،إن وجد،) الوصالت المجدولة(ية وصالت التراآبال هوائية بما في ذلك
  .بموصالت مدخل توصيالت اإلمداد في المبني أو إنشاء آخر

  
حفرة تكون ضيقة بالقياس لطولها؛ وعمومًا فإن العمق يكون أآبر من  :خندق

  ). قدم15( متر 4.5العرض، وال يزيد العرض عن 
  
سمح بمرور الهواء للتنفس ويوفر أيضًا هي غطاء صلب ي :)لتنفسل حماية(وذة خ

   . ضد االصطدام واالختراق للرأسالحماية
  

هي حالة تظهر فيها مجموعة من األعراض تنتج عن غاز أو فقاعات  :داء الغطاس
  . الواقع عليهم بعد تقليل الضغطالغطاسينفي أنسجة أجسام 

  
ض منها سريان عبارة عن موصل أو نظام من الموصالت الغر :)آهربائية(دائرة 

  .التيار الكهربائي خاللها
  
ي موصالت الدائرة بين جهاز التيار الزائد النهائي، والتي تحمي ه: ائرة فرعيةد

  ).المآخذ(الدائرة والمأخذ 
  

 هو عبارة عن جسيمات صلبة معلقة صغيرة للغاية، تنشأ عن التكثف الناتج :دخان
  . عن الحالة الغازية

  
فتحة , مودي مقام بطول الحواف المكشوفة لفتحة أرضيةقائم ع :درابزين سياجي

   .أو مدرج لمنع السقوط, مصطبة, معبر منحدر, جدارية
  

 البعض ا ببعضهمنهي عبارة عن قائمين قطريين للسقالة يتصال :دعامات متصالبة
 أو الهياآلن بين ا القطريالقائمانن ا، ويستخدم هذ"X"عند المرآز ليشكلوا حرف 

  . آليهمانشائية أو القوائم اإل
  

  . ذراع االمتدادآمرةترتكز عليها ) أو مسند حمل(قاعدة هي  :دعامة ذراع االمتداد
  

 عن طريق اللحام بوصالتتزويد المعدات العاملة ل هي طريقة : الساخنالدّق على
  .أو الثقب

  
عمليات تتضمن االلتقاط واألرجحة المتكررين، مثلما هو الحال مع  :دورة تشغيل

تتم هذه العمليات أساًسا ألغراض اإلنتاج وذلك  :المحارة السحب أو الكّالب أوآبل 
  .مقارنة بمرحلة تعيين المهام

  
  .هو وحدة قياس ضغط الصوت :(dB)ديسيبل 

قائم هيكلي ثابت أو قابل لالمتداد تتصل إحدى نهايتيه بقاعدة أحد   هو:ذراع االمتداد
 :خرى على دعامات مثبتة على األرض وترتكز النهاية األ والمعداتالتجهيزات

  . والسْندُيستخدم هذا القائم لتوزيع األحمال في تجهيزات ومعدات الدعم
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، ويستخدم لدعم بكرة المرفاع/و قائم مرتبط بمفصل في هيكل الرافعةه: راع تطويلذ

  .الرفع
  

عن ) السقوط الحّر(وهو ذراع رفع يتم فيه التحكم في النزول  :ذراع تطويل، مباشر
  .طريق فرملة بدون مساعدة من أجهزة إبطاء التنزيل األخرى

  
 الهيكلي، هو ذلك القائم التي على شكل رأس مطرقةفي الرافعات  : رافعةذراع

 حاملتحرك عليه ي والذي ،األفقي المثبت في الجزء العلوي الدوار من الرافعة
 االمتداد الذي يثبت في  أما في الرافعات المتنقلة، فالذراع هو ذلك المتحرك؛الحمولة

  .محددة ألغراض رفع حموالت هذراع التطويل لزيادة طول
  

نوع من األذرع يوجد فوق مرفاع برجي مدعم  :)سرجّية (ذراع مرفاع محدبة
ال يسمح (سفلي التمفصل يكون ذراع المرفاع أفقيا أو شبه أفقي، وغير  .بالمعلقات

حامل متحرك، حيث  بواسطة اخطاف الحمل معلًقيكون  و،)بتوسيع مدى العمل
  .تحرك بطول ذراع المرفاعي

  
هي تلك األداة الملحقة بمدق الخوازيق والتي تعمل على الحفاظ على  : مدّقرأس

تتكون الرأس في المعتاد من قضيبين  .المطرقة في موضعها أثناء عملية الدق
  .عمودًيا داخلهرأسيين أو موجهين، يمسكهما هيكل تتحرك المطرقة 

  
مكونات الأو /قوائم والو عامل، يعمل على أداة رفع، لوضع وتوصيل ه :بطار

  .اإلنشائية
  
وحدة قياس جرعة اإلشعاع المؤين لنسيج الجسم من ناحية الطاقة الممتصة لكل  :راد

  .وحدة آتلة من النسيج
  

 أو قائمعبارة عن  :)في المباني المعدنية المصممة هندسيًا( أفقية  خشبيةآمرة
 بين يمتد من لوح حديدي ةمشكلو ،"C"أو " Z " حرف على شكلخشبيةعارضة 

  . الدعمسقفالهيكل األساسي ومادة 
  

يبلغ طوله و ، ثانوي لرفع األحمالعبارة عن عضو وتري مفتوح: آمرة حديدية
 بتصميمه، وُيستخدم لدعم وتقوم الشرآات المصنعةأو أقل، )  م43.9( قدًما أو 144

 الحديدية جمالونات اإلنشاء  تشتمل الكمرات الحديدية علىال .األرضيات واألسطح
  .أو الكمرات المشكلة على البارد

  
هي رافعة مدالة من الحافة السفلية لخط حديدي أو  :، معلقة سفليًا)ِمرفاع(رافعة 

  .نظام خط حديدي مفرد أحادي السكة
  
ة، وصار ي رافعة تتكون من إطار رئيسي أو قاعده :افعة بذراع تطويل مفصلير

يمكن للرافعة أن تكون ثابتة أو و .دّوار، وذراع تطويل، وآابينة أو أآثر للمشغل
محملة على مرآبة أو جنزير أو قاطرة، الخ، وتستخدم في رفع وأرجحة وتنزيل 

  .الحموالت
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هي رافعة تتكون من إنشاء علوي  :)آابينة تحكم فردية(مثبتة علي عجالت , رافعة
، وذراع تطويل، مثبتة جميًعا علي حامل رافعة مجهز بمحاور وماآينة تشغيل, دوار

وعجالت ذات أطر مطاطية لالنتقال، ومصدر للقدرة الكهربائية، ولها آابينة تشغيل 
  .فردية

  
ي رافعة تتكون من إنشاء ه: )آبائن توجيه متعددة(مثبتة علي عجالت , افعةر

ويل مثبتة علي حامل وذراع تط, وماآينة تشغيل، وآابينة مشغل, علوي دوار
) مصادر( أطر مطاطية لالنتقال، و مصدر اتالرافعة، ومزودة بمحاور وعجالت ذ

  .للقدرة الكهربائية، ولها آبائن منفصلة للقيادة والتشغيل
  

هي آلة ُتستخدم في رفع أو إنزال الحمولة وتحريكها أفقيًا، وبها آلية رفع ُتمثل  :رافعة
  .جزًءا متكامًال مع اآللة

  
هي رافعة علي شكل حبل ٌمدلى أو غير موصِّل، يتحكم فيها المشغل  :افعة، أرضيةر

  .علي األرض أو علي مصطبة مستقلة
  

هي رافعة ال تستخدم بانتظام ولكن  :)بديلة للعمل عند الحاجة(رافعة، احتياطية 
  .تستخدم أحيانًا أو على فترات متقطعة عند الطلب

  
رافعة النقالية لكن بها برج يتوسط المسافة بين هي رافعة تشبه ال : برجية،رافعة

 .الهيكل العلوي والقنطرة أو أي هيكل قاعدي آخر، عادة ما تكون بدون بوابة
ولمقاومة قوى العزم العكسية، قد يتم وضع ثقل موازنة بالتجميعة، أو تثبيتها علي 

  .اعدة متنقلةقد تكون الرافعة إما ثابتة أو علي ق .قاعدة، أو الجمع بين الطريقتين
  
قائم (هي رافعة تتكون من إنشاء علوي دوار: ، تجارية مثبتة علي شاحنةافعةر

, ، وذراع تطويل، وآلة تشغيل ، وآابينة أو أآثر للمشغل)مرآزي أو سطح دوار
حتفظ بقدرة يمثبتة علي هيكل متصل بشاسيه شاحنة النقل التجارية، وعادة ما 

  .درتها عادة بتشغيل الرافعةالسحب للحمولة والتي يقوم مصدر ق
  

حامل متحرك ومرتكزة بهي رافعة لها ذراع مزود أو غير مزود  :رافعة، جدارية
وهي من النوع النقال وتعمل علي  .علي حائط جانبي أو سلسلة أعمدة في مبنى
  .مجرى مثبت في جدار جانبي أو أعمدة

  
في رافعة برجية ي نوع من األذرع مثبت ه :افعة، ذات ذراع سفلي الَتمفُصلر

غالبًا ما يعبر و .مرتكزة علي محور قاعدة الذراع ومدعومة بكبالت سفلية الَتمفُصل
حبل المرفاع من فوق بكرة محزوزة مثبتة علي طرف الذراع، ويتغير نصف قطر 

تشابه األذرع ت .الخطاف عن طريق توسيع مدى الذراع أو تغيير زاوية الميل له
كن محور االرتكاز يميل نحو مؤخرة قمة البرج بدًال من سفلية الَتمفُصل الخلفية ل

  .قاعدة الذراع
  

هي عبارة عن إنشاء علوي دوار، ووحدة توليد قدرة، وآلة تشغيل،  :رافعة، عائمة
قد يتم ترآيب وحدة توليد . وذراع تطويل، وهي مثبتة علي صندل أو طْوف عائم
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تعامل مع أحمال تتباين أنصاف وتتمثل وظيفة الرافعة في ال .القدرة أسفل األسطح
  .أقطارها

  
هي رافعة مزودة بقنطرة متحرآة مفردة أو متعددة العوارض أو آلية  :رافعة، علوية

  .رفع ثابتة، وتتحرك علي هيكل ذي مجرى علوي ثابت
  

، وهيكل )صاري(هي ماآينة رفع مهيأة ببرج  :رافعة، على شكل رأس مطرقة
، حامل متحركممتد أفقيًا ومتصل به ) ويلذراع تط(علوي دوار، وذراع تحميل 

وآال الذراعين غير مهيأ  :وذراع مواِزن ممتد في الجهة المعاآسة لذراع الحمل
 يعبر الحامل المتحرك ).أي غير مهيأ لتوسيع مدى العمل(ليكون سفلي التمفصل 

 البكر الَمحزوز واألجزاء يحتوي علىالمستقر على ذراع الحمل بطول الذراع و
فية الملحقة التي تكون الكتلة العلوية للحمل؛ وتتدلى الكتلة السفلية للحمل من اإلضا

  .الحامل المتحرك
  

هي رافعة ثابتة تتكون من قائم  :)رافعة قائمة ذات ذراع متعارضة(رافعة، عمودية 
رأسي مثبت علي قاعدتها لمقاومة قوة العزم العكسية، وعادة ما يكون بها ذراع 

  .ره ثابت ويدعمه عضو شد من الطرف الخارجيتطويل دوار نصف قط
  

هي رافعة مثبتة علي قاعدة أو عربة  :)رافعة نّقالة أو متحرآة(رافعة، قاطرّية 
  .مجهزة للتنقل علي قضيب سكة حديدية

  
هي رافعة ُتشبه الرافعة العلوية فيما عدا أن القنطرة يدعمها  :رافعة، قنطرية متحرآة

  . علي قضبان ثابتة أو أي مجري أخربقوة قائمان أو أآثر، وتعمل
  

  .هي رافعة تثبت علي شاحنة أو ُمجنزرة :رافعة، متنقلة
  
ي رافعة تتكون من إنشاء علوي دوار به وحدة توليد قدرة، وآلية ه :، مجنزرةافعةر

  . تشغيل، وذراع تطويل، ومثبتة علي قاعدة، ومجهزة بأسطح مجنزرة للتنقل
  

تكون من إنشاء علوي دوار، مزود بماآينة تشغيل وذراع هي رافعة ت :رافعة، نّقالية
تطويل، وجميعها مثبت علي هيكل قنطري، وعادة ما يكون بها فتحة بابّية بين 
الدعائم أو القوائم القنطرية لتمرير المنقوالت خاللها؛ قد تكون الرافعة ثابتة أو 

  .متحرآة
  

موضوع مبدئيًا ال وة السطحآسرباط أولي ُيستخدم لتأمين لوح  :رباط سطح األمان
  .اإلنشائية الدعم قوائمللحفاظ على المحاذاة والدعم المناسبين باستخدام 

  
لتوصيل الدائم للقطع المعدنية لتشكيل مسار موصل آهربائي لتأآيد ا :لربطا

  .االستمرارية والقدرة االستيعابية الكهربائية لتوصيل أي تيار يتم إدخاله بأمان
  
رة عن أسطوانة دوارة على شكل بكرة، يتم تشغيلها يدويا أو بالكهرباء، باع :َحوّيةَر

  .وتستخدم في سحب حبال اإلرساء الثقيلة
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 فوق سطح سائل  بحريةتجمع ثابت للفقاعات الصغيرة التي تنطلق وتتدفق :رغوة
، وبذلك تخمد القابلة لالشتعال األبخرةمشتعل، وتكون طبقة رقيقة متماسكة تحبس 

  .الحريق
  

  .استخدام رافعتين أو أآثر لرفع الحمل :رفع باستخدام رافعة ترادفية
  

 الضغط نصب حاوياتإجراء ُيستخدم أحياًنا في  :رفع باستخدام رافعة ذيلية
برفع الجزء العلوي ) الرافعة األمامية(الضخمة والعناصر اإلنشائية، تقوم فيه رافعة 

، مثبتة بأسفل الحمل، إما بتأمين )ليةالرافعة الذي(للحمل، بينما تقوم رافعة ثانية 
  .الجزء السفلي من الحمل لمنعه من الحرآة أو المساعدة في عملية تثبيت الحمل أفقًيا

  
) قوائم حديد متعددة مرفوعة مًعا(و الرفع الترادفي للحديد ه :عيد الميالدفع شجرة ر
  . واحدمرفاعب

  
إلشعاع المؤين لنسيج الجسم وحدة قياس جرعة ا :)معادل رونتجن في اإلنسان(م ِر

  من ناحية 
تأثيرها البيولوجي؛ وهي الجرعة الالزمة إلنتاج نفس التأثير البيولوجي الذي يساوي 

  .واحد رونتجن الختراق عال ألشعة إآس
  
يمكن أن يحدث مز يشير إلى وجود خطر محتمل ر :مز تحذير عالمة السالمةر

  . متساوي األضالع يحيط بعالمة تعجب من مثلث هذا الرمزتكوني .لألفراد إصابات
  

زاوية الميل للمحور المستعرض للصندل أو  :)صندل رافعة عائمة (الَوزانةزاوية 
  .الطوف

  
  .للمرآب) الجانبي (هي زاوية الميل للمحور الُمسَتعِرض  :الَوزانةزاوية 

  
غالف أقصى نهاية لل (ةالزاوية بين الحبل عند ترآه لألسطوان :تحّرك الحبلزاوية 

 وهمي يمر خالل منتصفمتجًها إلى البكرة المحزوزة وخط ) على األسطوانة
  . منتصف تجويف البكرة ونقطة تقع في المنتصف بين أطراف األسطوانة

  
هي الزاوية أعلى أو أسفل الخط األفقي للمحور الطولي : ذراع التطويلزاوية 

  .الخاص بقاعدة قسم ذراع التطويل
  

، ) فهرنهايت100° (مئوية °38سائل له درجة وميض تحت  :سائل سريع االشتعال
 رطل لكل بوصة مربعة kPa) (40( آيلو باسكال 280وله ضغط بخار ال يتجاوز 

وتصنف ).  فهرنهايت100°( مئوية °38عند درجة ) ]psia[من الهواء الجوي 
 ، وتعرف بمزيد من التفصيلI لفئةالسوائل سريعة االشتعال على أنها سوائل من ا

  . آما يلي
  

ولها )  فهرنهايت°73( مئوية °23 لها نقاط وميض أقل من ،A1 الفئةسوائل 
  ). فهرنهايت°100( مئوية °38درجات غليان أقل من 
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ولها )  فهرنهايت°73( مئوية °23 لها نقاط وميض أقل من B1  الفئةسوائل
  . أو أآثر) فهرنهايت°100( مئوية °38 تصل إلىدرجات غليان 

  
  أو أآثر،) فهرنهايت°73( مئوية °23 تصل إلى لها نقاط وميض C1فئة السوائل 

  ). فهرنهايت°100( مئوية °38ولها درجات غليان أقل من 
  

) درجة اشتعال البخار المنطلق(هو سائل يصل لنقطة الوميض  :سائل قابل لالحتراق
ة تنقسم السوائل القابل .أو أآثر)  درجة فهرنهايت100( درجة مئوية 38عند 

  :لالحتراق إلى األقسام الفرعية التالية
  
 درجة 100( درجة مئوية 38 تصل لنقطة الوميض عند IIسوائل الفئة  >

  ). درجة فهرنهايت140( درجة مئوية 60أو أآثر، وعند أقل من ) فهرنهايت
  
 درجة 140( درجة مئوية 60 تصل لنقطة الوميض عند IIIAسوائل الفئة  >

  ). درجة فهرنهايت200( درجة مئوية 93 من أو أآثر وأقل) فهرنهايت
  
 درجة 200( درجة مئوية 93 تصل لنقطة الوميض عند IIIBسوائل الفئة  >

  .أو أآثر) فهرنهايت
  .ضار, مرتبط بـ أو ناتج عن السم؛ سام: سام

  
بناء مؤقت  :)سد مؤقت لحجز الماء أو نزحه من موقع التشييد(سد إنضاب مؤقت 

  .خارج الحفر أثناء إنشاء بناء دائم) والتراب(يستخدم إلبقاء الماء 
  

 واإلشارة إلى الحاالت المعينة التي الضغطأداة مصممة لتخفيف  :سداد صهور
  .تساهم في انخفاض منسوب المياه

  
مقياس مدى سرعة تحرك األرض أثناء حدوث هي  :سرعة الجسيم القصوى

  .انفجار
  

المنحدرة على ئيسية، والمناطق امتداد جانبي لجميع األسطح الر :سطح انتقالي
  . االقتراب واإلقالع بطول المستويات المائلةخلوص وأسطح جانبي المدرج

  
و عبارة عن امتداد للسطح الرئيسي والمنطقة ه : اإلقالع-طح خلوص االقترابس

 مدرج الطائرات، أوال جانب من جانبي على آل الخالية الجانبية المنحدرة الموجودة
ثم بطول مستوى أفقي، آل منهما ) زاوية االنحدار االنسيابي(ل بطول مستوى مائ

  .يتوهج بشكل متماثل على امتداد خط المنتصف للمدرج
  

  ). إلى أفقًيارأسيا (12 في 4هو سطح به انحدار يزيد عن  :سطح شديد االنحدار
  

هو تمرير قوي لمادة آشط أو سنفرة على سطح ما بواسطة ضغط الهواء،  :ترميل
  .ط الهيدروليكي، أو قوة الطرد المرآزيأو الضغ

  
  .قوالب الصّبنظام سقاالت يتم استخدامه في أعمال  :سقالة القوالب
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  . بهيكل ماسقالة مستقلة عن أحد الهياآل وليست مربوطة بإحكام :سقالة حرة

  
ي عبارة عن سقالة مصنوعة من مصطبة عمل ه :قالة ذات آتائف للنجارينس

  .ة أو معدنيةمحمولة على آتائف خشبي
  
 متصلة بساللم بكتائفقالة مهام خفيفة تتكون من مصطبة مدعومة س :قالة سّلميةس

  .امتدادية أو فردية
  

سقالة تتدلى من دعامات علوية عن طريق حبال،  :سقالة السفن/سقالة عائمة
يتم سند السقالة وربطها بطريقة محكمة  . من أسفلة جانبيآتيفةوتتكون من وحدة بها 

  . االمتدادعلى حاملين على زوايا قائمة  خشبيبلوح
  

سقالة تتكون من مصطبة عمل تدعمها آتائف تم  : الالتيني4سقالة على شكل رقم 
  . الالتيني""4تصميمها على شكل الرقم 

  
ي عبارة عن سقالة مصنوعة من مصاطب ه: قالة مربعة للحوائط المبنية بالطوبس

  . حوائط البناءمحمولة على قوالب) ألواح خشبية(عمل 
  

هي عبارة عن سقالة مكونة من عدة مصاطب  : ذات أرجلقائمة على حواملسقالة 
  .عمل ترتكز على منصب بناء ذي أرجل

  
ُيستخدم هيكلها الداعم في و ،بشكل مؤقتيتم نصبها  مرتفعة مصطبةهي  :قالةس

  .أو المعدات أو آليهما) العمال( العاملحمل
  

يتم ترآيب  .متصالبةحدة تستند على حوامل أو َآَمرات و: القائمسقالة، أحادية 
النهايات الخارجية لهذه الوحدة علي مجاري، مثبتة علي صف واحد من القوائم أو 
  .األعمدة، في حين يتم تثبيت النهايات الداخلية لهذه الوحدة علي الحائط أو داخله

  
 ذات مصطبة متصلة سقالة : متعددة نقاطذات تعليق قابل للضبط عبر بناء ،سقالة
  . بحوامل ُمعلقة بواسطة رافعات حبلية سلكية من الدعامات العلويةمسنودة

  
قالة سهي : للبّناءين ذات تعليق قابل للضبط من نقاط متعددة، ومخصصةقالة، س

  . أربع نقاطمن بواسطة قوائم، معلقة مسنودة، بها وحدة من النوع المتأرجح
  

 بواسطة أذرع امتداد مسنودة تتكون من وحدة عمل سقالة :سقالة، ذات ذراع امتداد
تبرز من خلف حائط أو من واجهة مبنى أو إنشاء، ويتم تثبيت النهايات الداخلية 

  .ألذرع االمتداد داخل هذا المبنى أو اإلنشاء
  

 بكتائف دعم مسنودةسقالة تتكون من مصطبة عمل  :سقالة، ذات رافعة مضخية
  .ية عمودأقطابمتحرآة مثبتة على 

  
  .مصطبة ترتكز على حاملين ومعلقة بحبل : رفيعة معترضةآمرة ذات ،سقالة
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سقالة تتكون من مصطبة عمل تدعمها هياآل معدنية  : ذات هيكل معدني،سقالة

  .سابقة التجهيز
  
متصلة بدعامات علوية عن طريق حبال، وتتكون من وقالة معلقة س : عائمة،قالةس

 لوحي تخشيبستند السقالة على ت .من أسفل تكتيف قطريوحدة مزودة بشكال 
تعرف أيًضا باسم (متوازيين وتثبت بهما بإحكام بزاوية قائمة من السطح الممتد 

  ).سقالة السفن
  
ال و .قالة مدعمة من القاعدة بصف مزدوج من القوائمس: مزدوجة القائم ،قالةس

ت وقوائم الربط تعتمد هذه السقالة على دعم الحوائط، ويتم إنشاؤها من الدعاما
وُتعرف أيًضا باسم سقالة  (القطرية  التكتيفوحوامل المصاطب األفقية وشكاالت

  ). المستقلالقائم
  

بأجزاء مدعومة سقالة تتكون من مصطبة عمل  :سقالة، مزودة بأنابيب وقارنات
  .المتصلة بالقارنات) قوائم، حوامل، قوائم ربط، وآتائف(منفصلة من األنابيب 

  
سقالة تتكون من مصطبة ترتكز علي  :يبرز من فتحة نافذةودة بمرفاع  مز،سقالة

  . خالل فتحة نافذةمن ُآتيفة أو مرفاع يبرز 
  

سقالة معلقة تتكون من مصطبة عمل ُتعلق من هيكل السقف أو  : معلقة داخلًيا،سقالة
  . السطح بواسطة دعائم ثابتة الطول

  
لها بواسطة حبل سلكي مفرد من دعامة سقالة يتم حم: سقالة، معلقة من نقطة واحدة

علوية، وهذا الحبل مهيأ ومعد بشكل يسمح برفع المصطبة وخفضها إلى الوضع 
  .المناسب للعمل

  
 تتكون معلقةسقالة  :)متأرجحةمصطبة /متأرجحةسقالة (سقالة، معلقة من نقطتين 

، ُتعلق بواسطة حبلين من )ِرآابات طوقية (من مصطبة مرتكزة علي حماالت
  . ومزودة بوسائل لرفع المصطبة وخفضها،دعامات علوية

  
قالة تستخدم في المهام الخفيفة والمتوسطة س : ذات أرجلقائمة على حوامل ،سقالة

  .وتتكون من أحصنة تحميل تدعم المصطبة
  
 ويتم تحريكها  محوري تستند على عجلهي مجموعة سقاالت : يدوية الدفع،قالةس

  .يدوًيا فقط
  

رأسي إلى  (12 في 4ساوي ي أقل من أو انحدارهو سقف ذو  :نحدارال اقليلسقف 
  ). أفقي

 
 التاليةلكلمات األحرف البادئة ل مؤلفة من تسمية مختصرة هي ):Scuba(سكوبا 

)Self-Contained Underwater Breathing Apparatus ( وتعني
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فيه عملية وهو عبارة عن الجهاز الذي تكون  . بذاتهتامجهاز تنفس تحت الماء 
  .اإلمداد بمزيج هواء التنفس الذي يحتاجه الغطاس مستقلة عن أي مصدر آخر

  
 ، من مواد شديدة االنفجارحشو مرآزيهو سلك مرن يحتوي علي  :سلك التفجير

 قوة آافية لتفجير آبسوالت التفجير الحساسة األخرى بحيث إذا انفجرت سينتج عنها
  .التي تتصل بها

  
و عبارة عن سلك قابل لالستهالك يستخدم في الدوائر ه :يلك التوزيع العمومس

تصل بها أسالك الدائرة الخاصة بكبسوالت تالمتوازية أو دوائر التواِل والتواِز والتي 
  .التفجير الكهربائية

  
 القدرةمعزول يصل بين مصدر و قابل لالستهالك،هو سلك  :)موصِّل (سلك توصيل

  . الكهربائية ودائرة آبسولة التفجيرةيائالكهرب
  

، فهو اإلنشاءهو سلم يقوم بصناعته العاملون، غالبًا في موقع  :سلم المهمة المحددة
  .ع تجاريًاال يصّن

  
هو سلم ال يمكن تحريكه أو حمله عند الطلب نظًرا ألنه جزء ال يتجزأ  :سلم ثابت

  . من مبنى أو هيكل
  

و هو . التحكم في طولهو سلم محمول غير ذاتي الدعم يمكنه :قابل لالمتدادسلم 
 مكوناتأي أو متحرآة ال العوارض أو الكتائف الدليلية أو أآثر من اثنتينيتكون من 

  .مماثلة تم وضعها بترتيب معين يسمح بالتحكم في الطول
  

 ال يمكن التحكم في طوله، يتكون من ،و سلم محمول غير ذاتي الدعمه :طاعيسلم ِق
 يمكن دمج القطاعات آي تؤدي وظيفة السلم قطاعين أو أآثر وقد تم صنعه بحيث

  .الفردي
  

 )ّي يطوىسلم نقال(َسْيبة َآإما و سلم محمول يمكن استخدامه ه :متعدد األغراضسلم 
 أو آسلم قائم على حواملذلك يمكن استخدامه آسلم آ .قابل لالمتدادأو آسلم مفرد أو 

  .لم فردية منفصلة آسالئهما يمكن استغالل أجزاآ .)بيت الدرج(لبئر السلم 
  

  .سلم يمكن نقله أو حمله بسهولةهو  :سلم متنقل
  

تحريكه بسهولة، يتألف في الغالب من قضيبين  وأو سلم يمكن حمله ه :سلم محمول
 أو عوارض  أو درجاتَآَمرات أو  متفاوتةجانبيين، تصل بينهما على مسافات

  . خلفية تكتيفدعامات
  

لم أحادي التقوية، يسمح بالمرور ثنائي االتجاه سلم، مثل الس :سلم مزدوج التقوية
  . للموظفين المتجهين للصعود والهبوط في نفس الوقت
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 قائم على حوامل ملحقسلم يتكون من سلم هو  : مزود بملحققائم على حواملسلم 
يتم ضبطه عمودًيا وتزويده بأداة و، متوازية له جوانب ، مفردرأسيبه سلم إضافي 

  .د األماآن بأح وتثبيتهلربطه
  

 يتصالن مفصلًياهو سلم ذاتي الدعم يتألف من سلمين فرديين  :قائم على حواملسلم 
  . القاعدةمعنا زاويتين متساويتين أو يرتبطان ببعضهما البعض عند أعلى السلم ليكوِّ

  
 يخطو عليها عوارض خشبيةدرجات أو َآَمرات أو  تستخدمو أداة تضم أو ه :مسّل

  .لهبوطالمرء للصعود أو ا
  

آمرات أو هو سلم يتألف من قضيبين جانبيين تربط بينهما  :العارضةسلم، أحادي 
  .عوارض أو درجات

  
 مثبتة عوارض أو  أو آمراتدرجاتب مزّودهو سلم محمول  :القضيبسلم، أحادي 

  .على قضيب واحد بدًال من قضيبين آما هو المعتاد
  

 ممن ينزل من أعلى السلم أن يقف هو سلم ثابت يتطلب :ثابت ذو درجة جانبيةسلم، 
  . الجانبيين للسلم للوصول إلى نقطة الهبوط الحاجزينعلى جانب القضيبين

  
هو سلم ثابت يتطلب ممن ينزل من أعلى السلم أن يقف بين  :سلم، ذو درجات ثابتة

  .الجانبيين للسلم للوصول إلى نقطة الهبوطالحاجزين القضيبين 
  

 مرآزي حاجز جانبي، أو حاجز ليس لههو سلم  : مفردةعوارض/سلم، ذو درجات
 جانب أو على أو درجات مفردة تستند مباشرة عوارضيعتمد على تسلق وللدعم، 
  .اإلنشاءحائط 

  
هي أداة تمنع حشر العدة أو قطعة العمل بين عجلة التجليخ  :)ِسناد العمل(ِسناد العدة 

  .عجلة التجليخل والغطاء الواقي
  

  . السقالة عليهنْصب بعيد عن الهيكل الذي يتم ودهو عم : خارجيِسناد
  

  .مسمار مستدق الطرفين وُيستخدم في محاذاة الفتحات  هو:ُسنبك
  

أي من تلك األلواح الخشبية والصفائح الحديدية وغيرها من القوائم  :د العقدسواِن
  . التي تستخدم لنقل األحمال ودعم التربة أو الصخوراإلنشائية

  
ال يمكن سلم ذاتي الدعم، قابل للطي، يمكن حمله، هو  :)لي يطوىسلم نقا(سْيبة 

أو أقل، ذو درجات مسطحة وبدون رف )  بوصة32( سم 80، ارتفاعه تعديل طوله
الغطاء ، وقد ُصمم ليتم الصعود على )الرف المخصص لدلو البويات مثًال (علوي

  . مثل باقي الدرجاتالعلوي للسلم
  

لتي تتكون من إطار وعجالت ومحامل، ومحاور هي الوحدة ا: )رافعة (ةشاحن
  .وتحمل العوارض القنطرية أو الحامالت المتحرآة
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ُتستخدم في حمل ، والطاقةدفع  متحرآة تعمل بهي شاحنة : صناعية آليةشاحنة

المواد أو دفعها أو سحبها أو رفعها أو تكديسها أو صفها؛ انظر أيًضا المرفاع 
  .الشوآي

  
 هذه الشبكة مع استخداميجب  .كة مصممة اللتقاط الحطام فقطهي شب :شبكة الحطام

  .هم هناك أي احتمال لسقوطإذا آان باألفرادالشبكة الخاصة 
  

شبكة التوصيالت الداخلية والخارجية، وتشتمل على أسالك  :شبكة توصيالت المبنى
الطاقة واإلضاءة والتحكم وأسالك دائرة اإلشارات، وجميع األجهزة والترآيبات 

وأدوات توصيل األسالك المرتبطة، سواًء الدائمة أو المؤقتة، والتي تمتد من نهاية 
  .المآخذ للخدمة وحتى الجانبيةمل الموصالت ِح
  

هو شخص تتوافر فيه متطلبات الشخص  : المحصوركانالشخص المؤهل للم
 ماآناأل، والمكلف آتابيًا أمام السلطة المعينة بتقييم 1المؤهل، المذآورة في القسم 

المحصورة، والتي تشمل إصالح السفن والمراآب وصيانة مرافق سالح المهندسين 
  :، ولديه معرفة آافية، ومهارة، وقدرة علي)USACE(األمريكي

 المحصورة التي األماآن المحصور والمكانتحديد بناء، وموقع، وتخصيص ) 1(
   تتطلب تصريحًا للعمل بها في مكان العمل؛

م أجهزة االختبار، والتي تشتمل وال تقتصر علي، مؤشرات تعيير واستخدا) 2(
األآسجين، ومؤشرات الغازات القابلة لالحتراق، وأول أآسيد الكربون، ومؤشرات 

   ثاني أآسيد الكربون، وأن يفسر بدقة نتائج اختبار هذه األجهزة؛
 29إجراء جميع االختبارات والفحوصات المطلوبة المنصوص عليها في ) 3(

CFR 1910.146 والفقرة الفرعية ،B 29 من CFR 1915؛   
المكان  الهوائية في مصادر الخطرتقييم الظروف الخطرة، والتي تشمل ) 4(

 المتاخمة له، وتحديد سبل الحماية الضرورية واالحتياطات التي األماآن والمحصور
   يجب أن ُتتخذ؛

  ؛  وعملياتهالمكان المحصورتحديد متطلبات التهوية لمداخل ) 5(
 المكان المحصورتقييم األخطار المرتبطة بتشكيل المعادن على الساخن في ) 6(
    المتاخمة له وتحديد متطلبات مراقبة الحرائق؛األماآنو
   .االحتفاظ بالسجالت المطلوبة) 7(
  

 قدرتهاالشخص الذي أظهر بنجاح قدرته أو  :)متخصص أو آفء (شخص مؤهل
بموضوع البحث أو العمل أو المشروع، نتيجة على حل أو حسم المشكالت المرتبطة 

الحصول على درجة أو شهادة أو مكانة مهنية أو معرفة شاملة أو تدريب أو خبرة 
  .معترف بها

  
هو الشخص الذي يستطيع تحديد األخطار الموجودة والمتوقعة في  :شخص مؤهل

و المفوض بيئة العمل أو تحديد ظروف العمل التي تمثل خطرًا علي طاقم العمل، وه
  .باتخاذ التدابير التصحيحية العاجلة للتخلص من هذه الظروف

  
شدادة خرسانية جدارية الشكل، يمكن أن ُتثنى نهايتها أو تنطبق  :شدادات الخطاف
  .بعد إزاحة القوالب
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يبرز إلى ما بعد قمة الدرجة الذي  من موطئ الدرجة هي ذلك الجزء :شفة الدرجة

  .الموجودة أسفلها مباشرًة
  

وهي مزودة بمسمار يمر (U) قطعة معدنية علي شكل حرف  :)حلقة ربط(شكال 
  . طرفيهاخالل 

  
 مجموعة مكونة من عامود إدارة من الصلب عبارة عن :)غلةك الُشَسْمِم(شياق 
 ترآب عليها أداة، آعجلة التجليخ على سبيل المثال، وتعمل )آراسي تحميل (ومحامل

  .ة إلى األداةعلى إيصال التيار من الماآين
  

 العاملين المشارآين بأحد تقوم بتوظيفهيئة حكومية أو هيئة متعاقدة  :صاحب العمل
  . األمريكي المهندسينسالحمشروعات 

  
  . والذي يستخدم لدعم ذراع التطويلالمرفاع الجزء القائم من وه :)المرفاع (صار

  
دام قوائم عمودية  باستخا يمكن شقهة صلبة طبيعية معدنيمادةهي  :صخرة مستقرة

  .ا على الرغم من تعريتهةظل متماسكتو
  
 تضم بيانات حول تعريف صفحةهي : )MSDS(  بيانات السالمة الماديةفحةص

؛ بيانات خاصة باالشتعال الفيزيائية؛ البيانات مصادر الخطر؛ المكونات والمواد
التصريف  إجراءاتواالنفجار؛ بيانات التفاعل؛ معلومات حول المخاطر الصحية؛ 

  . خاصةمالحظات ووقائية؛ وإجراءات الموادالتسرب والتخلص من و
  

 )تنفيس(بتصريف التي تقوم هي الصمامات : ألغراض السالمة  تنفيسصمامات
الذي من شأنه إن لم يتم )  على تصميمهااعتماًدا (أو تفريغ الهواء الزائدالضغط 

  .فراداألب يحدث إصابات بالمعدات أو الضرر تصريفه أن يلحق
  

 هي معدة، وا جالوًن60 قدرة استيعاب سوائل تفوق ا لهحاويةأي  :صهريج تخزين
  .ستخدم في المعالجةتلالستخدام مع الترآيبات الثابتة وال 

  
 متر 0.23سوائل تزيد عن تستوعب  سعة ات ذة مغلقحاويةأي  :صهريج متنقل

  .غير مصنعة بغرض الترآيب في مكان ثابتو)  جالون60(مكعب 
  

يعتبر الضجيج دفعًا حين تضم التغييرات في مستوي ضغط الصوت : ضجيج الدفع
  .ذروات على فترات متقطعة تزيد عن الثانية الواحدة

  
بدرجة آبيرة من حيث الشدة أو ال يتغير صوت  :حالة االستقرار :ضغط الصوت

  .مع مرور الوقتالتردد 
  

مم الستقبال قطع الحديد  ُص، أو إلنشاءى مرتفع لمبنهو طابق :طابق، المرفاع
  .الترآيب النهائي لهاالمرفوعة قبل 
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التي ُيمكن أن ) الكهربائية، أو الميكانيكية، أو الكيميائية(هي الطاقة  :طاقة مخزنة
توجد في أحد مكثفات الشحن، أو النابض الُمحّمل، أو المحاليل الكيميائية، أو أشكال 

  .أخرى مشابهة خطرة
  

وجات الكهرومغناطيسية الناتجة عن حرآة الجزيئات المثارة طاقة الم :طاقة مشعة
 الطاقة وتشمل .بحرارة قوس آهربائي، أو الوهج الغازي، أو مرور تيار آهربائي

  . األشعة فوق البنفسجية، والضوء المرئي، وطاقة األشعة تحت الحمراءالمشعة
  

 يسمح له هو الشخص الذي :)PLHCP( أو أخصائي معتمد للرعاية الصحية طبيب
أن يقدم ) مثل الترخيص أو التسجيل أو الشهادة(مجال مهنته الُمصّرح به قانونًيا 

بمفرده، أو أن يتم انتدابه للقيام بمسئولية تقديم، بعض أو آل خدمات الرعاية الصحية 
  .في هذا الجزء) e(التي تتطلبها الفقرة 

  
ل العامل بطريقة يتم فيها  حوُيحَكم تثبيتهتصميم من األحزمة  :طقم أحزمة السالمة

توفير أماآن توزيع قوى الكبح على األقل حول الفخذين واألآتاف والحوض، مع 
  . السرعة أو حبل إنقاذ أو جهاز إبطاءتعليق) شريط(لتوصيل قيطان 

  
رئيسي لرفع األحمال، عبارة عن عضو وتري مفتوح   :عارضة الكمرات الحديدية
ال تشتمل .تصميمه، ويستخدم لدعم األرضيات واألسطح بوتقوم الشرآات المصنعة

  . الحديديةجمالونات اإلنشاء عوارض الكمرات الحديدية على
  
  . أقدام أو أآثر فوق سطح األرض6لى ارتفاع ع :اليًاع
  

والتعرض , اإلشعاع المؤِين وغير المؤِين, الضوضاء :َخِطر) فيزيائي(عامل 
  .أن تسبب تأثيرات صحية معاآسة يمكن آمياتلدرجات الحرارة لفترات و

  
 الصلة والخبرة يشخص اآتسب، من خالل التدريب ذ :عامل األشجار المؤهل

العملية، المعرفة واإللمام بمعدات وأساليب وأخطار صيانة األشجار وإزالتها، 
 على القيام قدرتهاوبالمعدات المستخدمة في مثل هذه العمليات، وقد اظهر قدرته أو 

  . في هذه العملياتخاصة المتضّمنةبالمهارات ال
  

هو العامل الذي يمثل نسبة الخطورة العشوائية الكلية  :عامل التعديل الترجيحي
الناتجة عن تعرض األنسجة لإلشعاع إلى نسبة الخطورة الكلية ) السرطانية والجينية(

  .عند تعرض الجسم بأآمله لإلشعاع بشكل منتظم
  
، يتكون من وقود وعامل أآسدة، الغرض منه و أي مادة أو خليطه :امل تفجيرع

االستعمال في التفجير، وغير مصنف على أنه متفجرات، وال تصنف أي من 
مكوناته على أنها متفجرات، شريطة أن المنتج النهائي إذا تم مزجه وتعبئته 

 عندما يكون 8لالستخدام أو الشحن، ال يمكن أن ينفجر بوسيلة آبسولة التفجير رقم 
  .ورًاغير محص

  
هو عامل :  المتخصص في تخليص خطوط الكهرباء من عليهااألشجار تقليم عامل

 الصلة والخبرة العملية، ي، من خالل التدريب ذ)اآتسبت (اآتسبأشجار ) عاملة(
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 )أظهرت (، وقد أظهر من على األشجاراإللمام بأخطار تخليص خطوط الكهرباء
  . في هذه العملية المتضمنة في تنفيذ األساليب الخاصة)مقدرتها (مقدرته

  
  في منطقة ما يكون النظامالعاديةال يتواجد في ظل الظروف  هو عامل :عابرعامل 
 لكنه يكون مطالبًا بالدخول إلى أو تحذير من االستخدام، أو إغالق في حالة بها

  .المرور بمثل هذه المنطقة
  

الحالة الغازية في عامل يستخدم إلطفاء الحرائق وينتشر بسهولة في  :عامل غازي
ينتشر بسهولة لينشر نفسه باتساق في ، آما درجة حرارة الغرفة والضغط العاديين
  .جميع أنحاء أحد األماآن المحصورة

  
و شخص يتطلب عمله أن ُيَشغل أو يستخدم جهازًا خاضعًا إلغالق ه :مشاركامل ع

ة تتم فيها أعمال التحذير من االستخدام، أو يتطلب عمله أن يعمل في منطق/ التشغيل
  .التحذير من االستخدام/ الصيانة والخدمة على جهاز خاضع إلغالق التشغيل

  
تقدير آمي لمالءمة آمامة معينة مع شخص معين، ويقدر هو  :عامل مالءمة

بالطريقة المثلى معدل ترآيز إحدى المواد في الهواء المحيط بالنسبة لترآيزها بداخل 
  .الكمامة عند ارتدائها

  
شخص يتبع الحكومة أو مقاول من الباطن مرتبط بالعمل في أحد مشروعات  :ملعا

  . األمريكي المهندسينسالح
  

هي أداة قطع مصنوعة من حبيبات آاشطة أو ساحجة،  ):تجليخ(عجلة سنفرة 
مثل الراتنج، أو المطاط، أو (مجموعة مع بعضها البعض بواسطة مواد عضوية 

مثل الصلصال، أو الزجاج، أو ( غير عضوية أو مواد]) السيالك[صمغ الّلك 
البورسالين، أو سيليكات الصوديوم، أو أوآسيكلورايد المغنيسيوم أو مادة فلزية 

  ).أخرى
  

  . محزوزةسطوانات وبكراتأتجهيزة حبال يسير فيها الحبل حول  :عدة شد حبلية
  

لجهد،  الكبل ويوفر سطًحا متساوي ابموصلهو الغالف الذي يحيط  :عزل الموصل
  .ومتصل بالمادة العازلة بالكبل

  
  . الطاقة ماديًاإطالقإلى منع انتقال أو هي عملية تهدف  :عزل

  
و تأثير الَعكس في نقطة والذي يعتبر نتاجًا للقوة و المسافة من ه :زم االنحناءع

  .النقطة التي تؤثر القوة منها
  

عالًيا على حبل التسلق  المعلقينعقدة تستخدم لتأمين آل العمال  :عقدة حبل مشدودة
  .أخريينوتتكون إما من لفة أو لفتين فوق لفتين 

  
سيلة تنبيه بصرية تأخذ شكل عالمة، أو ملصق، أو صورة، أو و :المة السالمةع

 ،إعالن، أو أي عالمة أخرى ُترشد المشاهد إلى طبيعة األخطار المحتملة ودرجتها
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 إلزالةي أيًضا توجيهات أخرى قد تعطو .والتي يمكن أن تؤدي إلى وقوع حوادث
  .الخطر أو الحد منه، وتشير إلى العواقب المحتملة من عدم تجنب الخطر

  
تشير إلى وظيفة محددة في  :)HTRW(عملية النفايات اإلشعاعية السامة الخطرة 

, والمراقبة, مثل أخذ العينات, )HTRW(موقع النفايات اإلشعاعية السامة الخطرة 
  .الخ, ن األسطواناتوالتخلص م, الحفرو
  

يشير ذلك المصطلح إلى  :)HTRW( النفايات اإلشعاعية السامة الخطرة عملية
المشروع أو موقع العمل آكل مشتمًال على التحقيق، التقييم، إزالة النفايات اإلشعاعية 

نفايات أو أو االستجابة الطارئة لدى نشر مواد خطرة، ) HTRW(السامة الخطرة 
, 1926.65 أو a(1910.120 CFR 29)(3(تم تحديدها في مواد خطرة آالتي 

العملية على لك تشتمل تو ).HTRW(في موقع به نفايات إشعاعية سامة خطرة 
وبرنامج , )EPA( التي تم التعهد بها لبرنامج صندوق وآالة حماية البيئة العمليات

 عمليات الذي يشتمل على مواقع دفاعية سابقة إلى جانب(الدفاع للتجديد البيئي 
) HTRW(وإجراءات النفايات اإلشعاعية السامة الخطرة ) برنامج تجديد المنشآت

ومشاريع النفايات اإلشعاعية السامة الخطرة المتعلقة بمشاريع األعمال المدينة 
)HTRW (على سبيل المثال ال العملياتوتشتمل تلك  .لوآاالت حكومية أخرى ،

موقع؛ تحقيقات عالجية؛ دراسات جدوى؛ معاينات لل/الحصر، على تقييمات أولية
دراسات التدابير /RCRAتحليل التكلفة؛ تحقيقات مرفق قانون /عمليات تقييم هندسي

؛ أو Bرخص الجزء /خطط اإلقفال/عمليات تطبيق التدابير التصحيحية/التصحيحية
، أو صيانة عالجية في هيكل، عملية, أو خطة عالجية, أي تحقيقات مسبقة أخرى

ع المعروفة، المشتبه بها، أو المحتملة للنفايات اإلشعاعية السامة الخطرة المواق
)HTRW .( التي يتم تنفيذها في مواقع النفايات العملياتوتشتمل آذلك على 

وجود تسرب (الموضوعة في حاويات ) HTRW(اإلشعاعية السامة الخطرة 
باه في وجود وتسرب أو االشت) PCB(بمحوالت مادة بولي آلوريناتيد بيفينيل 

  ).تسرب بصهاريج التخزين الموجودة تحت األرض والتي تحتوي على مواد خطرة
  

  .التاليةتفي بالمتطلبات  :Iعملية حماية المحيط من الفئة 
  
a. عند تطبيق حماية المحيط من الفئة I لحماية األفراد من السقوط في الحفر يجب 

  B.21 انظر القسم :أن يتوافر فيها التالي
  
 في الدرابزين انحرافتوافر شروط المتانة، واالرتفاع، وأقصى درجة ) 1(

   ؛السياجي
 الذي يوفره قضيب االنزالق العلوي،  ضد السقوطإعطاء نفس مستوى الحماية) 2(
  ؛ والمرتكز المحملياألوسط، وقضيب االنزالق و
 تساوي نفس المسافة الخاصة بالدرابزين بين القوائموجود مسافة فاصلة ) 3(
  .لسياجي القياسيا

  
b . عند تطبيق عملية حماية المحيط من الفئةI المرآبات  (حرآة المرور لحماية
من السقوط في الحفر، ينبغي أن يتم تصميمها بواسطة شخص ) المعداتأو /و

  تأثير حرآة، وعزم االنحناء الناتج عنقوى الجهد بحيث تتحمل  ومؤهلمحترف
رة للحاجز سُتستخدم بواسطة األفراد والمرآبات المرور؛ وإذا آانت المنطقة المجاو
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وعمل أو المعدات فينبغي اتخاذ اإلجراءات الالزمة للفصل المادي بين مناطق الحفر 
  . وبين بعضها البعض مناطق المرورواألفراد 

  
 من IIتتكون عملية حماية المحيط من الفئة  :IIعملية حماية المحيط من الفئة 

من )  أقدام6(م 1.8   ال تقل عنحذيرية، ُتوضع على مسافة ت آتل إسمنتيةحواجز أو
 Iوليس من الضروري أن تتوافر شروط عملية حماية المحيط من الفئة  .حافة الحفرة

 عالمة تحذيرية ُتظهرولكن يجب أن ، تحذيريةال الكتل اإلسمنتيةفي الحواجز و
فوق )  أقدام4 (م1.2 و) أقدام3 (م 0.9 مناسبة وواضحة على ارتفاع يتراوح بين 

  .مستوى سطح األرض
  

 تحذيرية ُتوضع على آتل إسمنتيةحواجز أو  :IIIعملية حماية المحيط من الفئة 
على األآثر من حافة ) أقدام6 (متر  1.8على األقل، و) بوصات 6( سم 15مسافة 
تحذيرية ال الكتل اإلسمنتيةوليس من الضروري أن تتوافر في الحواجز أو  :الحفرة
 ُتظهر ولكن يجب أن I الواجب توافرها في عملية حماية المحيط من الفئة الشروط

)  أقدام4(م 1.2 و)  أقدام3( م 0.9عالمة تحذيرية مناسبة على ارتفاع يتراوح بين 
  .فوق مستوى سطح األرض

  
هي عملية رفع غير عادية برافعة، وتتطلب تخطيًطا تفصيلًيا  :عملية رفع حرجة

تشتمل عمليات الرفع الحرجة على  .نائية أو غير عاديةواحتياطات سالمة استث
 بالمائة من السعة المقدرة 75عمليات الرفع التي تتم عندما يكون وزن الحمولة 

للرافعة؛ وعمليات الرفع التي تتطلب رفع أو أرجحة الحمل أو وضعه بعيًدا عن 
 وعمليات مجال رؤية المشغل؛ وعمليات الرفع التي تتم بواسطة أآثر من رافعة؛

 التي يستخدم فيها اآثر من مرفاع؛ وعمليات الرفع التي تستلزم تجهيزات الرفع
ومعدات استثنائية غير عادية أو الصعبة من الناحية الفنية، و عمليات رفع األفراد 

: علي سبيل المثال( المواد الخطرة ؛ وعمليات رفعالمرفاعباستخدام الرافعة أو 
؛ وعمليات الرفع التي تتضمن الحموالت )ة التطايرالمتفجرات، والمواد سريع

المغمورة؛ وعمليات الرفع بدون استخدام أذرع االمتداد التي تستخدم جداول 
حموالت ذات أطر مطاطية؛ عمليات الرفع التي تسمح بتغيير مرآز الثقل؛ أو أي 

  . عملية رفع يعتقد مشغل الرافعة أو الونش أنها تعتبر حرجة
  

وال  .م رأسي حامل ويعد جزًءا من نظام التشكيل الهيكلي الرئيسيهو قائ: عمود
  .تتضمن األعمدة الدعامات

  
هو غاز عديم اللون غير موصل للكهرباء يستخدم في إطفاء الحرائق  :غاز الهالون

 هو 1211الهالون  .عن طريق تثبيط التفاعل الكيميائي المتسلسل للوقود واألآسجين
يعرف  1301اسم بروموآلوروديفلوروميثان؛ الهالونيعرف آذلك ب, غاز ُمسَيل

  .آذلك باسم بروموتريفلورميثان
  

) بروبانمثل األسيتيلين، والهيدروجين، والغاز الطبيعي، وال(غاز  :غاز وقود
  .التدفئةفي  ووقود األآسجين في عملية  مع األآسجينيستخدم

  
 على تكوينها أي من هي أي من المواد التي يغلب :(LPG)غازات البترول المسالة 
  .البروبان، البروبيلين، البيوتين والبيوتيلين ):أو خليط منها(الهايدروآربونات التالية 
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جسيمات صلبة تنتج عن طريق معالجة المواد العضوية أو غير العضوية أو  :غبار

  .سحقها أو طحنها أو تفجيرها
  

 الضغط تخفيفرفة  ضغط الستخدام اإلنسان مثل غحاويةهي  :غرفة إعادة الضغط
 في تخفيف المستخدملغطس العميق اعلى السطح، أو غرفة الغطس المغلقة، أو نظام 

  .داء الغطاس لعالج الغطاسينالضغط على 
  
غرفة الغطس (ي حجيرة مغلقة، مضغوطة ه :)ناقوس الغطاس(رفة غطس غ

ى ، تسمح بنقل الغواص من وإل)غرفة الغطس المفتوحة(أو غير مضغوطة ) المغلقة
منطقة العمل تحت الماء، والتي يمكن أن تستخدم آمالذ مؤقت خالل عمليات 

  .الغوص
  

ذلك الجزء من الكمامة الذي يشكل الحاجز الواقي بين  : بالكمامةالتنفس غطاء فتحة
قد  . أو آليهماهواء التنفس للمستخدم وجهاز تنقية الهواء أو مصدر ة التنفسيالقناة

آمامة بقطعة  أو بدلة أو قلنسوة أو خوذة أو قناع وجه يكون هذا الغطاء على شكل
  . أنفبقامطةمزودة و خاصة للفم،

  
 ؛ي الماءف غطاس في موقع الغطس جاهز لمساعدة أي غطاسهو  :غطاس احتياطي

تجهيزات ومعدات مالبسه ول  أن يكون مرتدًيا االحتياطيالغطاس يجب علىو
  . في الماءفوًرا للنزول استعدادًا الغطس

  
وضع غطس يستنشق فيه الغطاس خليطا غير  :س باستخدام خليط من الغازاتغط

  .الهواء، مثل الهليوم ـ األآسجين
  
  .و غالف واقي ُمْطبق على الكبالته :الف الكبلغ
  

يتم نشرها على نحو مؤثر، ) قابلة للتدفق(االنتشار الفعال لسائل أو مادة صلبة  :غمر
طريق امتالء الجهاز التنفسي أو انسداده، أو يمكن استنشاقها مما يسبب الوفاة عن 
 الوفاة عن طريق االختناق، أو االنقباض، أو حداثمما ينتج عنه قوة بالجسم آافية إل

  .االنسحاق
  

عبارة عن فتحة يتم عملها في وحدة البناء الخرساني  :تسليك) تنظيف(فتحة 
)C.M.U ( في الجدار للتأآد من خروج المالط آله إلى أسفل خلية البلوآات) مالئا

ووجود فتحة التسليك في هذا الموضع يحافظ على العمال تحت ). الخاليا الخالية
  .السقاالت حيث يقومون بضخ المالط عالًيا

  
، فتحة باألرض، أو أرضية الطابق، أو السطح :)فتحة سقف(فتحة أرضية 

  .قفوة الستتضمن ُآأو أآثر في أقل أبعادها؛ و)  بوصة12( سم 30مساحتها و
  

هي منطقة سطحية مطوقة يدخلها العاملون، تستغل في القيام بترآيب  : الصيانةفتحة
  .وتشغيل وصيانة المعدات والكبالت
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 30( سم 75هي عبارة عن فتحة بالجدار يصل أدنى ارتفاع لها إلى  :فتحة جدارية
  ). بوصة18( سم 45بينما يصل عرضها إلى ) بوصة

  
 2 عن ما يزيدوة أو فراغ يبلغ الحد األدنى لحجمها هي عبارة عن فج : سطحيةفتحة
، ) سم30.5(  بوصة12أقل من  ويبلغ الحد األقصى لحجمها)  سم5.1( بوصة

ال . السير األخرى/ في األرضية أو السطح أو أي سطح من سطوح العملوهي توجد
ة  الخلوياألسطحيشمل هذا التعريف الفجوات المعدة إعدادًا هندسيًا مسبقًا في 

  .)الخ, والكبالت,  لألسالكةالمخصص(
  

أو أآثر في )  سم30.5( بوصة 12يصل طول قطرها إلى  هي فراغ أو فتحة :فتحة
أقل طول ألبعادها على أرضية أحد الطوابق أو سقف أحد المباني أو أية أسطح 

 سوف ُينظر إلىوبالنسبة ألغراض هذا القسم الفرعي،  .للعمل/ أخرى للمشي
 § بالالئحةخن التي ال تتطابق مع متطلبات المتانة الواردة المناور والمدا

1926.754(e)(3) فتحاتعلى أنها .  
  

، فجوة باألرض أو بأرضية الطابق أو بالسطح :)سقففجوة (فجوة أرضية 
في أقل ) بوصة1( سم 2.5ولكن تزيد عن )  بوصة12( سم 30مساحتها أقل من و

  .أبعادها
  

و إجراء يقوم به مستخدم الكمامة ليتأآد ه :تخدمفحص مانع التسرب من ِقبل المس
  .من أنها مثبتة على الوجه بشكل سليم

  
  . مهمة محددةأداءمسئولية ب تكليفههو عامل تم تدريبه أو تأهيله و :فرد مختص

  
  . ذلك الجزء األعلى من المحور الرئيسي للشجرةوه :فرع دليلي

  
 ، المشارآين في عملية غطسةالمساند وموظفي الغطاسينيتكون من  :فريق غطس

  .بما في ذلك إداري الغطس
  

  .خط من مصابيح اإلضاءة الخارجية معلق بين نقطتين هو :فسطون اإلضاءة
  
س ـلــمج"ن قبل ــًا مـن حاليـو أحد األفراد المعتمديه :)ASP(ني سالمة محترف ف

  ".BCSP)(ن ــة المعتمديــ السالمأخصائيي
  
و الشخص المعتمد ه :)CHST( مجال اإلنشاءات ني سالمة وصحة معتمد فيف

  ). BCSP(حاليًا من قبل مجلس أخصائيي السالمة المعتمدين 
  

يشير هذا المصطلح، في الدوائر الكهربائية الُمَؤرَّّضة، إلى  :فولتية إلى األرض
الفولتية بين الموصالت الموجودة وتلك النقطة الُمَؤرَّّضة أو ذلك الموصل الُمَؤرَّض 

دائرة الكهربائية، وأما فيما يختص بالدوائر الكهربائية غير الُمَؤرَّّضة، يشير هذا بال
 أي موصل آخر والمصطلح إلى أآبر قدر من الفولتية بين الموصل الموجود 

  .بالدائرة الكهربائية
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  .أآثر فولت أو 600جهد آهربائي يبلغ مقداره هو  :ولتية عاليةف
  

  . فولت600 عن قلت ية فولتيه :فولتية منخفضة
  

بين زوج من ]) RMS[جذر متوسط المربعات (فرق الجهد الفعال  :فولتية
ويتم التعبير عن  .الموصالت الكهربائية أو بين موصل آهربائي وبين األرض

وتتمثل الفولتية االسمية لنظام أو دائرة في القيمة المخصصة  .الفولتية بالقيم االسمية
  .حدى الفئات الفولتية بغرض التعيين المناسبللنظام أو الدائرة التابعة إل

  
و الشخص المعتمد حاليًا من المجلس األمريكي ه :)CHP(يزيائي صحة معتمد ف

  .للفيزياء الصحية
  

وتوضع القوائم اإلنشائية في أنظمة دعم  .هو قائم دعم إنشائي عمودي :قائم إنشائي
عدة بحيث ال يلمس  وغالًبا ما توضع على مسافات متبا،الحفر متصلة باألرض

ويشار إلى القوائم اإلنشائية التي توضع بحيث يالمس بعضها بعضًا  .بعضها بعًضا
  . أو يكون آل منها على اتصال باآلخر باسم التصفيح

  
  .هصبت السقالة أمام ُنالذي لإلنشاءهو القائم األقرب  :قائم داخلي

  
  .د يدعم الحامل أيًضاقائم سقالة أفقي يقوم بالربط بين األعمدة وق :قائم ربط

  
هو صندوق ذو قاعدة على هيئة قمع أو قاعدة صغيرة الحجم، ضيقة أو  :قادوس

  . المنحدرىمتخصرة الستقبال المواد وتفريغها في الناقلة أو الملقم أو المجر
  

عبارة عن جهاز مصمم لفتح وإغالق دائرة آهربائية عن  :قاطع الدائرة الكهربائية
اتيكية، وفتح وإغالق دائرة أتوماتيكيًا مع مرور تيار زائد طريق وسائل غير أتوم

محدد مسبقا، دون اإلضرار بها إذا دخل التيار بالطريقة الصحيحة الواقعة في نطاق 
  .التقدير الخاص بها

  
عبارة عن أداة لقطع الحمل عن الدائرة  :قاطع الدائرة عند حدوث عطل أرضي
 المتصل باألرض قيمة محددة سلًفا )تيار الخلل (الكهربائية عندما يتجاوز تيار العطل

  .تقل عن تلك القيمة الالزمة لتشغيل أداة الحماية من التيار الزائد لدائرة اإلمداد
  

 ُيستخدم، أثناء ترآيب رابطة توصيل مزدوجة، إنشائيرابط  :قاعدة توصيل مزدوج
  . الثانيالقائم األول بينما يتم ربط القائملدعم 

  
من  R حديدية وفقا البند الفرعي إنشائيةي القدرة علي إنشاء قوائم ه :درة إنشائيةق

29CFR1926  الكلياإلنشائي، دون الحاجة إلى تغيير التصميم .  
  

  .هو أعلى قضيب أفقي في نظام الدرابزين السياجي :قضيب انزالق علوي
  

  .شجرةاألغصان من هي عملية قطع  :قطع األغصان
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وب، خط أو قناة آانت أو ال تزال تحمل بتح المتعمد ألنهي عملية الف :قطع الخط
 غازات خاملة أو أي سائل أو) حاتة (الة سامة أو أّآ أو موادموادًا قابلة لالشتعال

  . معينينعند درجة ضغط أو حرارة  إحداث إصابةقادر على
  

حيث  ،عملية قطع باستخدام األآسجينهي  :قطع باستخدام غاز الوقود األآسجيني
  .دم الحرارة الناتجة عن لهب غاز الوقود األآسجينيتستخ

  
ي عملية التقطيع الحراري التي تفصل أو تنزع الفلزات عن طريق ه :طع بالقوسق

  .اإلذابة بحرارة قوس آهربائي بين إلكترود وبين قطعة العمل
  
الشجر، ويتم القطع بشكل أفقي ) قطع(و القطع النهائي في عملية َقطل ه :طع خلفيق

  "ُثلمة"أنظر تعريف  >. الجانب المعاآس للقطع السفليعلى 
  
و موصل موثوق من أدائه لتأآيد التوصيل الكهربائي المطلوب بين ه :فَّاز توصيلَق

  .االقطع المعدنية المطلوب توصيلها آهربائًي
  

عبارة عن غطاء يسمح بالتنفس ويغطي الرأس والرقبة  :)للتنفسحماية ( قلنسوة
  .ي أيًضا أجزاًء من األآتاف والجسمتماًما، وقد يغط

  
  أو جسيمات تحتوي على دقائقعبارة عن آمامة :)قناع مضاد للغبار(ح قناع مرشِّ

 مزودة بمرشح يعمل آجزء مكمل لقناع الوجه، أو أن قناع الوجه ،سالبة الضغط
  .بأآمله مكون من أداة الترشيح

  
تم تصميمه بحيث و ،تنفس غطاء يسمح بمرور الهواء للهو : غير محكم وجهناعق

  .يكون مع الوجه مانعًا جزئيًا للتسرب
  

  .ه مع الوجمتكاملطاء فتحة تنفس تكون مانع تسرب غ :قناع وجه محكم
  
ي ذلك الجزء من الرافعة القنطرية المتحرآة أو الرافعة العلوية المتحرآة ه :نطرةق

  .المتحرك) الحوامل(التي تحمل الحامل 
  

 العوارض أو  الجانبية لسلم والتي تثبت بها الدرجات أوإلنشائيةاالقوائم هي  :قوائم
  .المراقي المانعة للتزحلق

  
الكمرات الصلب  في المساحة الواقعة بين التي تمتد ةالبنائي  هو القنطرة: أرضيقوس

  .األرضية أو العوارض، أًيا آان نوع نظام باألرضيات
  
م به بين اإللكترود وقطعة العمل و عبارة عن تفريغ آهربائي متحكه :وس آهربائيق

التي تتشكل وتستمر عن طريق غاز تم تسخينه إلى درجة حرارة معينة يمكن معها 
  .توليد تيار آهربائي

  
، أو منطقة، أو )USACE (قيادة الفرع الرئيسي لسالح المهندسين األمريكي :قيادة

  . محددةية أو عملمنوط بمسؤولية مهمةال قسم العمليات الميدانيمختبر، أو 
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مصنوعة من (و عبارة عن مقصورة محكمة السد للعمل تحت الماء ه :يسونق

وتستخدم في أعمال ) الخشب أو ألواح حديد أو خرسانة أو أسطوانة من الصلب
حين يتمدد قاع البناء تحت سطح الماء المحيط، و .اإلنشاءات تحت الماء أو آأساس

  .واء أعلى من الضغط الجوييقوم العمال بالحفر في غرف عمل تحت ضغط ه
  

وسيلة إلبطاء السرعة باالقتران مع طقم  :االنكماش  تعليق ذاتي)شريط (قيطان
، ويحتوي طقم األحزمة علي حبل أسطواني ملفوف - يشمل الجسم آله-أحزمة 

ويمكن لهذا الحبل أن يمتد من اسطوانة أو ُيسَحب عليها ببطء تحت قوة الشد الطفيف 
غلق على  طقم األحزمة عند السقوط المفاجئ، يعمل و.ل العاديةخالل حرآة العام

  . السقوطوآبح تلقائيًا األسطوانة
  

هو حبل مرن يستعمل لتأمين حزام األمان أو لالتصال بحبل  :تعليق) شريط(قيطان 
  .النجاة أو بنقطة التثبيت مباشرة

  
ا تحته غير الحد الذي تصبح تأثيرات المواد المحمولة جًو :قيم الحد المشرفي

  . محسوسة أو خطيرة على العمال الذين يتعرضون لها بشكل متكرر، يومًا بعد يوم
  

 الحريق تدل على قدرة اإلطفاء لمطفأةقيمة رقمية معطاة  : حريقأةقيمة رقمية لمطف
  .الخاصة بهذه الوحدة

  
  أو تثبتحتوي على مواد متفجرة ُتوضعت حاوية أو هي خرطوشة :آبسولة تفجير

  . مادة أو فتيل التفجيرفيها
  

مجموعة تم إعدادها بالمصنع تتكون من موصلين معزولين  : ال فلزيغالفآبل ذو 
ُمثبِّط  خارجي مصنوع من مادة ال فلزية مقاومة للرطوبة والفأو أآثر ومزودة بغ

  . لالشتعال)معوِّق أو مؤخِّر(
  

عن طريق سحب وصلة قادوسية بالرافعة يتم الحفر بها   هو عبارة عن:آبل سحب
  .الرافعة للقادوس في اتجاه الرافعة، باستخدام آبل

  
مكونة من وهو مجموعة تم إعدادها بالمصنع  :)MC(آبل مكسو بطبقة معدنية 

موصل واحد أو أآثر؛ تم عزل آل منها على حدة وتغطيته بطبقة معدنية عبارة عن 
  .مغّضنشريط متشابك أو أنبوب أملس أو 

  
صل معزول، أو موصل قياسي مزود أو غير مزود بمادة و عبارة عن موه :بلآ

، أو مزيج من الموصالت المعزولة )آبل ذو موصل منفرد(عازلة أو تغليفات أخرى 
  ). آبل ذو موصالت متعددة(عن بعضها البعض 

  
 بآالت بهدف انتشال المواد من مسطح مائي أو تجهيزهأي مرآب يتم   هي:آّراءة

  .نقلها إليه
  
  .و آرسي معلق مصمم الستيعاب عامل واحده :رسي ُرّبانآ
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هي ألواح معدنية تم تصنيعها تجاريًا، وذات درجة انحدار  :أسطح معدنيةآسوة 

هيكلية ، ومدلفنة على البارد، تكون سلسلة من األضلع المتوازية؛ وهي تضم، فيما 
ة يتعلق بهذا الجزء الفرعي، ألواح األرضيات واألسقف المعدنية، أسقف معدني

منتصبة ذات فواصل، غيرها من أنظمة األسقف المعدنية وغير ذلك من المنتجات 
آحواجز القضبان، شرائح مخططة على هيئة مربعات، ألواح معدنية يمكن توسيعها 

وبعد عمليتي الترآيب والربط الصحيح، تقوم مواد األسطح هذه  .ومنتجات مماثلة
 إنشائيعنصر  :ر على، ما يليبمجموعة من الوظائف التي تشمل، دون أن تقتص
توزيع ونقل األحمال، وتقوية  ومصمم آي يعمل باالشتراك مع الهيكل على مقاومة

؛ أحد أشكال البالط الخرساني؛ لعملا/ أسطح للمشي؛الهيكل والقيام بدور الحاجز
  . وآذلك أرضيات وأسقف جاهزة؛دعامة ألنظمة األسقف

  
رَبط حبال إرساء ذي ذراعين أفقيين ُتربط و عبارة عن ِمه :)لربط الحبال(ّالب ُآ

  .فيهما حبال اإلرساء
  
بارة عن وعاء مزود بفلتر، أو مادة ماصة، أو مادة ع:  أو خرطوشة ترشيحمامةآ

حفازة، أو خليط من هذه المواد، والتي تعمل على إزالة ملوثات محددة من الهواء 
  .المار من خالل الوعاء

  
 فيها الضغط داخل غطاء فتحة التنفس ضغط يتخطىمة ماآ :إليجابيا مامة الضغطآ

  .الهواء المحيط الموجود خارج الكمامة
  

آمامة يكون ضغط الهواء داخل قناع الوجه هي  :)ُمحكمة(آمامة تعمل بضغط سالب 
  .بها سالًبا أثناء االستنشاق مقارنة بضغط الهواء المحيط خارجها

  
هواء التنفس يجابي تقوم باإلمداد بآمامة ضغط إ :تعمل وفق حالة الضغطآمامة 

  .عملية الشهيق عندما يقل الضغط اإليجابي داخله نتيجة لقناع الوجه
  

هي عبارة عن آمامة تقوم باإلمداد بالهواء الجوي : آمامة تنفس تعمل عند الطلب
 داخل سلبي حين ينشأ ضغط فقطوهي تسمح بدخول الهواء الالزم للتنفس للقناع 

  . عملية الشهيقالقناع نتيجًة ل
  
مامة تنفس تقوم بتنقية الهواء من خالل آ :)PAPR(آللية امامة تنقية الهواء آ

استخدام منفاخ يعمل على إدخال الهواء المحيط الذي يمر على عناصر تنقية الهواء 
  .إلى غطاء الفتحة

  
هي عبارة  :أو الكمامة ذات خط التزويد بالهواء) SAR (دة بالهواءآمامة مزوِّ

مصدر هواء التنفس بها لم يتم تصميمه آي يقوم ون آمامة إمداد بالهواء الجوي، ع
  .المستخدم بحمله

  
ي عبارة عن آمامة تزود مستخدمها بهواء التنفس ه: دة بهواء خارجيزوِّمامة ُمآ

من مصدر مستقل عن الغالف الجوي المحيط، وتتضمن الكمامات المزودة الهواء 
)SARs (فس الذاتي ووحدات جهاز التن)SCBA.(  
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هي آمامة مزودة بفلتر، أو خرطوش، أو خرطوش ترشيح  :آمامة ُمنقية للهواء

لتنقية الهواء، عن طريق إزالة المواد الملوثة للهواء من خالل تمرير الهواء المحيط 
  .عبر عنصر تنقية الهواء

  
  .آمامة ُتستخدم للخروج من منافذ الطوارئ فقطهي  : فقطآمامة نجاة

  
 ومزود بلّبx 7 6 هو حبل سلكي صغير يبلغ حجمه  : الحبل السلكي المستقلبل

 عند سحق أو التواء أعلى؛ وهو يستخدم بهدف توفير مقاومة السلك المجدولمن 
  .الحبل السلكي

  
يتألف هذا اللب من سلك مجدول من عدة أسالك بحيث يشبه  :لب من السلك المجدول

ويتميز بالسالسة والصالبة  . منها الحبل السلكيأحد األسالك المجدولة التي يتألف
  .بشكل يفوق اللب المستقل للحبل السلكي ويوفر مزيًدا من الدعم لجدائل الحبل

  
عملية لحام تربط بين القطع المستخدمة هي  :لحام باستخدام غاز الوقود األآسجيني

  .في العمل عن طريق تسخينها باستخدام لهب غاز الوقود األآسجيني
  
هي عملية لحام بالقوس يتم فيها  :)GMAW(ام بالقوس المعدني في وجود غاز لح

يتم  .استخدام القوس بين إلكترود معدني يتألف من حشوه متصلة وحوض اللحام
  . إمداد خارجي من الغازباستخدام) عن الجو(الحجب 

  
ي عملية اللحام التي تصل بين قطع العمل عن طريق تسخينها ه :حام بالقوسل
  .سطة قوِس آهربائيبوا
  

هو عبارة عن عارضة إنشائية أفقية؛ وتوضع ألواح الربط األفقية  :لوح الربط األفقي
في أنظمة دعم الحفر في مواجهة الحفرة وتستند إلى األعمدة اإلنشائية أو إلى جوانب 

  .الحفرة
  

 لتخشيب  أو عارضةلوح خشبي أو جزء مصّنع ُيستخدم آقائم هو :لوح تخشيب
  . األرضية

  
زء من عالمة السالمة يحتوي على تلك الكلمات ج : عالمة السالمةالةوحة رسل

  .حديد الخطر، وآيفية تجنبه والعواقب المحتملة لعدم تجنبهت :المرتبطة بـ
  
 مميز يختلف عن بقية له لون خلفيةزء من عالمة السالمة ج :وحة عالمة السالمةل

  . بخط أو بهامشاألجزاء المجاورة للعالمة أو محدد بوضوح
  

آلمة جزء من لوحة السالمة يحتوي على  :عالمة السالمةب آلمة إشارة الخطرلوحة 
  .إشارة الخطر

  
  .هو جهاز يصدر شعاعًا شديدًا متماسكًا وموجهًا من الضوء :ليزر
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  .متصل باألرض أو بجسم موصل آخر يمكن أن يستخدم بدًال من األرض :ُمَؤَرض
  

  .از يقوم بقياس وزن الحمولةهو جه :ملمؤشر الِح
  

هو مقياس للعوامل البيئية التي  :مؤشر درجة حرارة الُبَصيلة الُمَخَضلة الكروي
ترتبط بدرجة الحرارة الداخلية لجسم اإلنسان وغيرها من أشكال االستجابة 

  .الفسيولوجية للحرارة
  

سبة للخط هو جهاز لقياس زاوية ذراع التطويل بالن: زاوية ذراع التطويلمؤشر 
  .األفقي

  
هو جهاز يقوم بحساب عزم االلتواء  :)مؤشر السعة المقدرة(مؤشر عزم الحمل 

بالرافعة وذلك عن طريق قياس آال من الحمولة المعلقة على ذراع التطويل، 
وحتى محور دوران ) نقطة ذراع التطويل(والمسافة األفقية الممتدة من الحمولة 

ات عزم الحمولة مزودة بأجهزة إنذار أو أجهزة فصل وغالبًا ما تكون مؤشر .الرافعة
  . الرافعة هناك حمل زائد علىصبحيالتعشيق التي تعمل قبل أن 

  
نظام لتحذير مستخدم آمامة التنفس من   هو:)ESLI( مدة الخدمة مؤشر نهاية

 التشبع من مرحلةاقتراب نهاية الحماية التنفسية المالئمة، مثل اقتراب المادة الماصة 
  .و أنها لم تعد ذات فاعليةأ

  
مائع ُيضخ داخل أحد الفتحات المثقوبة وُيستخدم في غسل هو  :الحفر) طين(مائع 

طين الحفر هو نوع من مائع الحفر يتكون من خليط  :القطع المستخرجة من الفتحة
من الطفل والماء، والذي ُيستخدم في تغطية ودعم جوانب الفتحة المثقوبة وسد 

  .ذةالطبقات المنف
  

 وسيلة مناسبة غير قابلة لالشتعال أو خاملةعبارة عن مادة هي  :حشو) وسيلة(مادة 
في ُتستخدم لحصر المتفجرات أو عزلها في حفرة تنقيب أو لتغطية المتفجرات 

  .طبقات طينية
  

هي مادة يمكن أن تسبب تدميرًا للنسيج الحي أو تلفًا عن طريق  :)حاتة(مادة أّآالة 
 أو أقل 2.5) درجة حموضة(تتضمن أحماًضا ذات ُأس هيدروجيني فعل آيميائي، و

  . أو أقل11أو مواد آاوية ذات ُأس هيدروجيني 
 

 ,CFR 1910.120 29هي أي مادة تم تحديدها آمادة خطرة طبًقا لـ : مادة خطرة
؛ أو أي مادة آيميائية تم وصفها بالخطورة 302 الجزء CFR 40 أو 1926.65

 لتشمل المواد الكيميائية 1926.59 أو CFR 1910.1200 29طبًقا لـ 
التي ُعِرَف ) أو الغبار أو الدخان, أو الضباب, أو األبخرة, أو السوائل, آالغازات(

  .العاملينأنها تتسبب في حدوث أثار صحية معاآسة لمن يتعرض لها من 
  

هي مادة آيماوية تحدث إصابات أو أمراض خطيرة إذا : مادة آيماوية سامة
  . عبر سطح أي جسمامتصت
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للتعامل مع معتمدة مادة آيميائية جافة   هي:مادة آيميائية جافة متعددة األغراض
  .حرائق الفئة أ والفئة ب والفئة ج

  
عامل إطفاء يتكون من جسيمات آيميائية صغيرة جًدا مثل هي  :مادة آيميائية جافة

 يتم معالجته ،بوتاسيومبيكربونات الصوديوم أو بيكربونات البوتاسيوم أو آلوريد ال
وال . بطريقة خاصة ليقاوم الحشو وامتصاص الرطوبة، وليكتسب قدرات تدفق جيدة

  .يحتوي على مساحيق جافة
  

في تسبب ت ا، إال أنه)حاّتة(أآالة  غير ة آيميائيمادة :ة قوي)مهيجة(ة مثيرمادة 
واسطة  ب، وذلك األنسجة الحيةإذا وقعت على تأثير التهابي قوي ومؤقت حدوث

  .الفعل الكيميائي في موضع التماس
  

جسيمية أو دقائقية أي مادة تطلق انبعاثات آهرومغناطيسية أو انبعاثات  :مشّعةمادة 
  .عن طريق التفتت النووي التلقائي

  
يتكون من هيكل، و ًياميدانيرآب  معدني مبنىنظام  : معدني مصمم هندسيًامبنى

 هي قوالب المكوناتآثيرًا من هذه فإن ، دمعتاآما هو و .ةوسطح، وأغطية جداري
 أو أآثر وُتنَقل  واحد تصنيع هذه األجزاء المستقلة في مصنعيتم .ُمشَكّلة على البارد

عادة يكون التصميم الهندسي للنظام هو  .إلى موقع العمل لتجميعها في الهيكل النهائي
  .مسئولية الشرآة المصنعة للمبنى المعدني المصمم هندسيًا

  
 تخليص خطوط الكهرباءوتقليم األشجار في  العامل المتخصص  على مهنةدربمت

أي عامل يمر بمرحلة التدريب على تقليم أشجار لتخليص خطوط هو  :من عليها
والذي يكتسب، خالل دورة هذا التدريب، المعرفة من عليها، القدرة الكهربائية 

، وقد أظهر ى األشجار الكهربائية من علواإللمام بأخطار تخليص خطوط القدرة
  . في هذه العمليةمقدرته في تنفيذ األساليب الخاصة المتضّمنة

  
و عائق مادي، مثل الشريط أو الحواجز أو األقماع، الغرض منه هو ه :تراسم

  .التحذير من أو تقييد الدخول إلى منطقة خطرة
  

يت مصطلح ُيستخدم لوصف متسلق األشجار الذي تم انفراج وتثب :متسلق أشجار
عقدة الحبل المشدودة تكون  و،حبل التسلق الخاص به بإحكام بالكّالب السرجي

  .الخاصة به مربوطة
  

أي مرآب أو خليط أو جهاز الغرض الرئيسي أو الشائع منه هو أداء ) 1( :متفجرات
، ما لم يكن هذا )انبعاث قوي وفوري للغاز والحرارة(وظيفته عن طريق االنفجار 

قبل وزارة و الجهاز قد تم تصنيفه بصورة خاصة خالًفا لذلك من المرآب أو الخليط أ
يتم تصنيف آافة المواد آمتفجرات من الفئة أ أو الفئة ب أو ) 2(؛ )DOT(النقل 

  .)DOT(قبل وزارة النقل الفئة ج من 
  

هو مصطلح يستخدم لإلشارة إلى مطابقة أي إجراء آتابي، أو تطبيق : مقبول/ُمجاز
 العامل، أو برنامج، أو تصميم هندسي، أو معايير مؤهالت عملي، أو طريقة

الُمقدمة، بشكل عام لمتطلبات السالمة والصحة، أو المتطلبات التعاقدية وذلك بعد 
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وال يجب أن يعفي قبول  .خضوعها لمراجعة سريعة من قبل مسؤول حكومي معتمد
مل على توفير بيئة أو إجازة مثل هذه الطلبات، بأي شكل آان، الجهة الطالبة من الع

عمل سالمة وصحية للموظفين، أو متطابقة مع جميع المتطلبات التعاقدية 
  .والممارسات الهندسية الجيدة

  
بارة عن مجرى حوضّي أو أنبوب يستخدم لتوجيه ونقل ع: )َمزَلق(جرى منحدر م

  .ااألشياء المنزلقة، والمواد والحطام المتساقط من مكان عاٍل إلى مستوى أقل علًو
  
  .و جهاز إلزالة الرطوبة من أنظمة الغاز المضغوطه :حبس أتوماتيكيم
  

  .هو جهاز أو هيكل يمكن من خالله وقف أو تنظيم تدفق المادة :محبس بوابي
  

ذلك الجزء من العقار الذي ُتخزن به السوائل  :)خاصة بالسيارات (محطة خدمة
 في خزانات الوقود  من معدات ثابتةحيث توزعالمستخدمة آوقود للمحرآات 

حتوي علي أي منشآت لبيع ت ويجب أن ،للمرآبات اآللية أو الحاويات المعتمدة
  .آماليات السياراتوصيانة اإلطارات والبطاريات و

  
ذلك الجزء من العقار الذي تخزن به  :)خاصة بالمالحة البحرية (محطة خدمة

  من الشاطئ، أومعدات ثابتة على، حيث توزع من السوائل المستخدمة آوقود
أو األحواض العائمة في خزانات الوقود للسفن , أو أرصفة الميناء, الجسور المدعمة

   .ذاتية الدفع
  

يصف هذا المصطلح األجزاء المتحرآة المحمية من خالل  :محمي بحكم موقعه
أو من خالل , أو أي مستوى عمل أخر, أو الممر, أو المصطبة, بعدها عن األرض
أو الهيكل بغرض تقليل الخطر , أو األساس, اء بالنسبة لإلطارموقع هذه األجز

قد يمثل البعد عن الجمهور أو  . للتالمس الَعَرضي مع األفراد أو األجسامالمتوقع
 وجودهم أو يظهرون بشكل منتظم أو متكرر نوًعا من ُيَتَوقعاألفراد المعينين الذين 

  .الحماية بالموقع في الظروف المعقولة
  

 مستدق يستخدم آمحور أثناء مسمار طويل أو قضيبهو  : دوران)ودعم (محور
  .الدوران

  
هي عبارة و .ي تغيير يطرأ على تكوين التصميم األصلي للجهة الُمصنِّعةأ :حوَّرُم

استبدال قطع ومكونات أجهزة التعامل مع الوزن بقطع أو مكونات غير ) 1(عن 
مادة أو األبعاد أو تكوين التصميم؛ على سبيل المثال، التغير في ال(مطابقة لألصل 

إزالة مكونات ) 3(إضافة قطع أو مكونات لم تكن مسبقا جزءا من المعدة، ) 2(
إعادة ترتيب القطع أو ) 4(آانت في السابق جزًءا من معدات التعامل مع الحمل، و

  .المكونات األصلية
  

نى، مثل الردهة محيط مساحة آبيرة مفتوحة بشكل دائم داخل مب:محيط داخلي نهائي
وال يتضمن ذلك المساحات المفتوحة المخصصة للدرج وأعمدة المصاعد،  .أو البهو

  .وما إلى ذلك
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الفترة الزمنية التي توفر خاللها آمامة أو  :)العمر االفتراضي (مدة صالحية الخدمة
  . أو مادة ماصة أو أي جهاز تنفس آخر الحماية الكافية لمن يرتديه)فلتر(مرشح 

  
ممر يتم َعَمُلة من سطح األرض إلي نقطة تحت سطح األرض؛  :خل الَمنَجممد

انظر تعريف >  . درجة أفقيًا20 األرض بزاوية أآبر من فيومدخل المنجم يتم شقه 
  نفق

  
  .المدخل المؤدي إلى نفق  هو:مدخل

  
هي آافة المعدات، والمواد والخدمات المدرجة بالقائمة التي تنشرها إحدى  :درجُم
 والتي تعنى بتقييم المنتجات ،)AHJ(لدى سلطة االختصاص  والمعتمدة يئاتاله

المذآورة أو  فحص دوري إلنتاج المعدات أو الموادتفتيش ووالخدمات وآذلك القيام ب
  أويعني اإلدراج بهذه القائمة إما أن المعدات. إجراء تقييم دوري للخدمات المدرجة

 قد تم اختبارها ووجد أنها ه أو أنلمتفق عليهاالمواصفات االخدمات تطابق  وأالمواد 
  .تصلح ألغراض معينة

  
خصائي الصحة الصناعية المعتمد أ :(SHM) دير السالمة والصحة بالموقعم

(CIH) أو أخصائي السالمة المعتمد (CSP)و فيزيائي الصحة المعتمد  أ(CHP) 
وخطة  (APP) الحوادث الوقاية من عن تطوير وتطبيق ملحق خطة المسؤول

 النفايات اإلشعاعية السامة بعملية فيما يتعلق )SSHP (بالموقعالسالمة والصحة 
  .(HTRW)الخطرة 

  
 بطول الحواف ومنصوب ،هو حاجز رأسي عند مستوي األرض :لوح قدم

 معبر منحدر  أو ممر علوي أو مصطبة أو فتحة جدارية أوالمكشوفة لفتحة أرضية
  .لمنع سقوط المواد

  
الرذاذ عنصر يستخدم في الكمامات إلزالة  :أو عنصر تنقية الهواء )رفلت (حمرشِّ

  .هواء المستنشقال الصلب أو السائل من )األيروسوالت(
  

هو مرشح تبلغ درجة  :)HEPA( الكفاءة لتنقية جسيمات الهواء ح عاليمرشِّ
علي األقل في إزالة الجسيمات أحادية التشتت التي يبلغ قطرها  %99.97آفاءته 

 فهي NIOSH 42 CFR 84أما مرشحات الجسيمات المماثلة  . ميكرومتر0.3
  .N100،R100 ،P100ات ـالمرشح

  
و إحدى اآلالت التي تعمل على سطح المرآب، ويدار بالكهرباء ه :مرفاع المرساة

  .في الغالب، ويستخدم في رفع أو إنزال سلسلة المرساة
  
رة، مرآبة على ونش، وملفوف بارة عن أداة ملحقة على شكل بكع :رفاع رحويم

  .حولها حبال للرفع والسحب
  

تستخدم في حمل المواد، و ،متحرآة تعمل بالقدرةعبارة عن شاحنة  :مرفاع شوآي
 الصناعية التي تعمل الشاحنةأو دفعها، أو سحبها، أو رفعها، أو صفها، انظر أيًضا 

  .بالقدرة
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 بشدادات ه مكافئ يتصل عند طرف عبارة عن آلة تتكون من سارية أو قائمهو :مرفاع

  .  وحبال التشغيلآلية الرفع وتستخدم مع - لها أو ليس لها ذراع تطويل-أو دعامات
  

 حرة تستعمل في رفع أو إنزال حمولة معلقة عبارة عن آلة أو ماآينةهي  :مرفاع
  ).غير موجهة(
  

 فيما لشدادات، للمرفاع ذي القائم المدعم با مشابهمرفاعهو  :مرفاع، ثابت الساقين
قوائم قائمين أو أآثر من ال بواسطة ه في مكانتثبيته يتم دعمه أو الصاريعدا أن 
.  الضاغطةىالقو وأ القدرة علي مقاومة الشد التي لديها) السيقان الثابتة(الثابتة 

الثابتة بالقاعدة  لتوصيل النهايات السفلية للسيقان اداتسّنب التزويديتم ما عادًة و
  .لصاريل السفلية

  
 يتصل فيها ذراع هو عبارة عن رافعة :Aذو إطار على شكل حرف ، مرفاع

 أو بقاعدة موجودة بين النهايات السفلية -عن طريق مفصل-التطويل بقائم مستعرض 
آما  عند القمة، على مستوى النهايات السفلية، ومتصلين متباعدينلقائمين عموديين 

القوائم أما  القوائم الجانبية، قطة التقاءبن مثبت بإحكامطرف ذراع التطويل أن 
  . هذهااللتقاء نقطة مشدودة من أو  بكتائفمثبتةفهي الجانبية 

  
 لها القدرة عمودية صاٍر يتكون من هو مرفاع ثابت:مرفاع، ذو قائم مدعم بالشّدادات

 ا وهذ،)ولكن هذا الدوران ليس بالمستمر(   درجة360علي الدوران بمقدار 
 علي هي قادرة ومن أسفل، وذراع تطويل تدار - بواسطة شداداتمدعوم صاريال

 تجميعة والصاري) قمة(حبل مشدود بين رأس هناك التحرك في مستوي رأسي؛ و
 برفع و خفض ذراع التطويل مما يسمح) عند طرف ذراع التطويل( ذراع التطويل

  .مولةوالحبل المشدود من طرف ذراع التطويل التي تسمح بارتفاع وانخفاض الح
  

 أو قائم مكافئ مثبت عند الرأس بواسطة سالسل صاٍرو عبارة عن ه : عائممرفاع،
ة الرفع و حبال ييستخدم مع آل و-ذو ذراع تطويل أو بدونوهو  -تثبيت أو دعامات

د يتم ترآيب وحدة توليد القدرة أسفل ق. طْوف أو صندل علي ثبت م، آما أنهالتشغيل
  .السطح

  
 من مرفق الخدمة إلى معدات توصيل الطاقة الكهربائيةموصالت و :مرفق خدمة

  .نظام توصيالت األسالك الخاص بالمباني الجاري تزويدها بالطاقة الكهربائية
  

يطلق اسم المرآب على آافة أنواع المراآب المائية أو الوسائل الصناعية  :مرآب
 هياآل الطفو المستخدمة أو التي تصلح لالستخدام آوسيلة نقل مائية، بما في ذلك

  .ذات األغراض الخاصة التي لم تصمم أو ُتستخدم في األساس للنقل المائي
  
ي عبارة عن مرآبة ه :G الفئة ،I، التصنيف )ATV(ميع أنواع األراضي ج رآبةم

  .لجميع أنواع األراضي، وهي مصممة لالستخدامات العامة الترويحية والخدمية
  
ي مرآبة لجميع ه :U الفئة ،Iالتصنيف ، )ATV(ميع أنواع األراضي ج رآبةم

  .أنواع األراضي، الغرض الرئيسي منها االستخدام الخدمي
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ي مرآبة بمحرك تعمل خارج ه :I التصنيف ،)AVT(أنواع األراضي  رآبة جميعم

أو أقل، ويصل وزنها وهي جافة ) مم 1270( بوصة 50الطرق السريعة، عرضها 
عشرة (ثة إطارات أو أآثر منخفضة الضغط  رطل أو أقل، وتسير على ثال800إلى 

  .، ولها مقعد مصمم ليرآب عليه المشغل)أرطال أو أقل للبوصة
  

أية مرآبة يتم دفعها باستخدام وحدة قدرة آهربائية  :)موتور(ذات محرك مرآبة 
مضمنة ذاتًيا، باستثناء المرآبة المصممة فقط لالستخدام على خطوط السكك الحديدية 

 المصممة ليقتصر استخدامها خارج  والمعداتخرى، أو التجهيزاتأو الخطوط األ
  .السريعةالطرق 

  
رآبة بمحرك مخصصة م: II، التصنيف )ATV(ميع أنواع األراضي جرآبةم

أو لها وزن ) مم 1270( بوصة 50للطرق غير السريعة، وعرضها يزيد على 
 رطل، 800دى يتع) ثقل المرآبة بدون وزن الوقود وغازات تكييف الضغط(جاف 

 أرطال لكل 10(تسير على أربعة أو أآثر من اإلطارات العريضة منخفضة الضغط 
  .ولها مقعد طولي آالّدآة) بوصة مربعة أو أقل

  
 :)HTRWالنفايات اإلشعاعية السامة الخطرة  ( السالمة والصحة بالموقعمسؤول

وص ملحق خطة الشخص المتواجد باستمرار بالموقع وتسند إليه مسؤولية تطبيق نص
فيما  (SSHP)وخطة السالمة والصحة بالموقع ) APP( الحوادث الوقاية من

   .(HTRW) النفايات اإلشعاعية السامة الخطرة يتعلق بعمليات
  

إداري الموقع أو أي شخص آخر يتسم بالكفاءة  :مسئول السالمة والصحة بالموقع
  .وقعواألهلية بحيث تسند إليه مسؤولية السالمة والصحة بالم

  
لقياس الضرر ) الرطل/وحدات القدم (معامل بياني نسبي :مسافة بيانية نسبية

المحتمل حدوثه إلنشاء، وذلك استناًدا إلى المسافة من أقرب إنشاء إلى موقع االنفجار 
  .ووزن المواد المتفجرة وفقًا للتأخير

  
الهواء و خزان يستخدم لتخزين الهواء الخارج من جهاز ضغط ه :ستقبل الهواءُم
، ويستخدم للمساعدة في إزالة نبضات الضغط الموجودة في خط )الكمبريسور(

  .تصريف الهواء
  

  .Lانظر ملحق  :مستويات الحماية
  

ُمرآب ُيستخدم إلطفاء الحرائق من الدرجة الرابعة أو السيطرة هو  :مسحوق جاف
  .عليها

  
لسماح بربط تجميعة و عبارة عن جهاز ملحق بالكمرات الحديدية له: شبك القنطرةم

  .القنطرة بالكمرة الحديدية
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بكرة أو آتلة أو حلقة تعليق أو رباط أو حلقة معدنية  :مرتكز ذو شعبتين سائب
يتم من خاللها تمرير خط حمل، لرفع أو إنزال  وملحقة بالغصن الرئيسي لشجرة،

  .ةّدِعغصن أو ُم
  

 مرتكز ذو أو ,صنمرتكز ذو شعبتين لغ حبل خالل لتمرير :مرتكز ذو شعبتين
  .يكون فيها الحمل مدعوًما بواسطة الجزء األساسيبطريقة  ,شعبتين سائب

  
 هو عبارة عن أنبوب متعدد :أسطواني) أنبوب متعدد التشعبات الجانبية(مشعب
  . للتوصيل البيني لمصادر الغاز بنقاط التوزيعالتشعبات

  
خين الناتج عن االحتراق أداة تستخدم لتوجيه لهب التس :)الباشبوري(مشعل تسخين 

  .الُمَتَحكم فيه لغازات الوقود
  
شتمل على أجهزة األشغال العلوية التالية المحمولة على ت :صاعد أشغال علويةم

لم سيارة س :عربات والمستخدمة لرفع العاملين إلى مواقع عملهم فوق األرض
لية؛ برج المطافئ، مصطبة ذات ذراع قابل للتمديد، مصطبة ذات ذراع رافعة مفص

  .رأسي، أو توليفة من هذه األجهزة مع بعضها البعض
  
و أداة لمنع انقالب الناقلة المحملة تحت تأثير الجاذبية عند وقف حرآة ه :صّد خلفيِم

  .السير األمامية
  

يشتمل على الطاقة الكهربائية أو الميكانيكية أو الهيدروليكية أو طاقة  :مصدر الطاقة
لكيميائية أو الحرارية أو النووية أو الطاقة المخزنة،أو ضغط الهواء أو الطاقة ا
  .مصادر الطاقة األخرى

  
 بواسطة واحدة أو اآثر من ة أو مثبتة إنزال ورفع مرتكزوسيلة :يّصَقمصعد ِم

  .رافغأجزاء قوائم البانتو
  

 أو رمز أو غيرها من ملصق عليها يوضعهي تلك المعدات أو المواد التي  :ُمصنَّف
 المعنية السلطة المختصة المعتمدة لدى الهيئات لُمعرِّفة الخاصة بإحدىاعالمات 

فحص دوري على إنتاج المعدات والمواد تفتيش و بإجراء لتي تقومبتقييم المنتج وا
لمواصفات ، التزامها باالملصقاتوتوضح جهة التصنيع، بواسطة تلك . فةالمصّن
  . بأسلوب محددالمتفق عليه أو األداء القياسية

  
و عبارة عن جهاز سالمة إليقاف الناقلة التي مالت أو انحرفت في ه :ضاد لإلفالتم

  . الميكانيكي أو الكهربائيالخللحالة 
  
و الحد األدنى المتوقع للحماية التي توفرها آمامة ه: )APF(لحماية الُمعيَّن ا املمع

ين والمزودين أو فئة آمامات تعمل بشكل سليم مع نسبة معينة من المستخدمين المدرب
  .بتجهيزات ومعدات سليمة

  
 أو جزء من مادة أو معدة إلى ضغط لقائمنسبة قوة الكبح القصوى  : السالمةمعامل

  .العمل الفعلي أو حمل العمل اآلمن عند االستخدام
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مغادرة /أي معبر منحدر أو درج أو سلم ُمَجَهُز لألفراد الرتقاء :المرآب) سلم(معبر 
  .المرآب

  
هو أسلوب، أو جهاز، أو إجراء، أو ممارسة، أو أداة، الخ، يتم إقرارها  :معتمد

وتأآيدها على أنها مقبولة الستخدام أو غرض معين من قبل شخص أو منظمة 
  .مخولة لمنح هذا االعتماد أو الحكم

  
المتصلة هي تلك المعدات واألسالك  :واألسالك المتصلة بهامعدات آمنة بطبيعتها 

 حرارية إما بشكل طبيعي أو عند وقوع آثارأ بها شرر أو تنجم عنها  التي قد ينشبها
خلل محدد؛ هذا الشرر أو تلك اآلثار الحرارية، تحت ظروف اختبار معينة ومحددة، 

غير قادرة على االشتعال في خليط من المواد القابلة لالشتعال أو االحتراق في تكون 
  .ترآيز يسهل عندها االشتعال تكون تلك المواد عند درجة ماالهواء حتى حين

  
 يتم تصنيعها من قبل مزودي معدات معدات رفعمجموعة  :المتعدد الرفعمعدات 
 أحمال مستقلة بذراع ة ذات الحبال السلكية، التي ُتسّهل ربط ما يزيد على ثالثالرفع
  . ألحد الرافعاتالرفع

  
 تحريك رفع وهي معدات رفع تم تصنيعها تجاريًا، مصممة ألغراض :معدات رفع

 إلى موقع على ارتفاع محدد ومسافة أفقية معروفة قياسًا من معلومحمولة ذات وزن 
ال تقتصر فقط على، الرافعات، و، "معدات الرفع"تضم  .المعّدةمرآز دوران 

، صندلأو الرافعات المثبتة على متن والمرفاعات ، والرافعات البرجية، المرفاعاتو
أداة ميكانيكية " (حبل الشد" أما  .ظمة المرفاع القنطري، وأنوقوائم الرفع البكرّي

تتكون في الغالب من سلسلة أو آبل مثبت لدى آل طرف والذي يستعمل لتسهيل نقل 
 من معدات تبرفال يع)  أو الفائدة الميكانيكية للرافعةالمواد بواسطة القدرة الذراعية

  .الرفع
  

ية أو يستهلكها أو يخزنها أو ينقلها أو ائأي جهاز يولد الطاقة الكهرب :يةائمعدات آهرب
  .يحولها

  
, والخطاطيف اإلطباقية, Dالحلقات على شكل , )المشابك (اإلبزيمات :معدات

والمعدات المرافقة التي تستخدم في ربط مكونات الجهاز الشخصي للحماية من 
  .السقوط

  
ل رباط طرفي  من خالحلقة التعليقتحميل، بحيث يتم تمرير  :ة خانق�حلقة تعليق 

  . بواسطة اآلخرهاأو عروة أو مقبض، بينما يتم تعليق
  

 تحت الحمل عند آال حلقة التعليقتحميل، بحيث يتم تمرير  : سلة� حلقة تعليق
 وصلة أو الخطافاترى، أو مقابض الطرفين، أو األربطة الملحقة باألطراف، أو الُع

  .ة مفردةرئيسي
  

  . جزء أو ساق عمودية واحدةحمل معلق على :ة عمودي� حلقة تعليق
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 ات ذحلقة تعليق عبارة عن يه : الحبل الممدود بالكبل، مفصل ميكانيكيحلقة تعليق
ع من حبل سلكي ممدود بالكبل ومزود بعيون مصنوعة عن طريق وحبل سلكي مصن

  .ضغط أو تشكيل جلب معدنية حول وصلة الحبل
  

  . مضفَّر من حبلة مصنوعحلقة تعليق يه :ة مجدولحلقة تعليق
  

 حلقة التعليق األرجل، بحيث ُتفَرد أرجل ة متعددحلقة تعليق يه :ة لجاميحلقة تعليق
  .لتوزيع الحمل

  
 حلقة تعليق عبارة عن يه :صلة ميكانيكيةو : آبل ممدودات ذة متصلحلقة تعليق

 الحبل الممدود، مع ي من طول واحد متواصل من الكبل ذةحبل سلكي مصنوع
  .احدة أو أآثر من الترآيبات المعدنيةتوصيل النهايات بو

  
آلة ُتستخدم في الرفع عند توصيلها بآلية رفع عند الطرف العلوي من  :حلقة تعليق
-15 انظر الشكل >  .حلقة التعليق حمل بالطرف السفلي من دعم وعند حلقة التعليق

2  
  
  . طول معين ووصالت طرفية ثابتةله  مجدولبل أو آبلح :علقم
  

وفي مجال ؛ خطوط الناقالت المتصلةثنين أو أآثر من اأداة لتوصيل  هو :مفتاح
 أداة تحكم آهربائية؛ أو هو آلية تقوم بنقل حامل العدة المتحركالكهرباء يعتبر 

  .، أو الناقلة أو الشاحنة من مسار إلى آخر في منطقة متقاربة أو متباعدة)التروللي(
  

المنوطين ، )USACE (مريكيهو أحد موظفي سالح المهندسين األ :مفتش غطس
يجب تعيين  .التفتيش على عمليات الغطس التي ينفذها المقاول أثناء سير العملب

 من قبل  بعد ترشيحهسالح المهندسين األمريكيقائد مراقبي الغطس آتابيًا من ِقَبل 
إداري هيئة العاملين وبالمشارآة مع منسق الغطس التابع لقيادة سالح المهندسين 

السالمة " ةمراقبو الغطس بنجاح دورويجب أن يستكمل . )UDC (ياألمريك
التي ينظمها " إداري الغطس"  دورة أو"مراقب الغطس" أو دورة "الغطسالمتعلقة ب
 شهادة المواظبة على الحصول علىيجب أيضًا آما  ، األمريكي المهندسينسالح

 4 األمريكي آل ن المهندسيسالحالتي تقام تحت رعاية قيادة  الغطس يدورة مراقب
  .سنوات

  
 التفجير ت، وآبسوالالكهربائيةوآبسوالت التفجير , يشمل آبسوالت التفجير :ُمفجِّر

  .آهربائية متأخرة المفعول  التفجير الالتآبسوال، و متأخرة المفعولالكهربائية
  

هو المقاول الرئيسي، والمقاول العام، ومدير اإلنشاءات أو أي  :المقاول المشرف
قانوني أخر مسئول مسئولية آاملة عن إنشاء المشروع، وتخطيطه، وجودته، آائن 
  .وإآماله

  
الحكومة أو وحداتها الفرعية  أي فرد أو شرآة تخضع التفاق تعاقدي مع :مقاول

من النفايات الخطرة،  لتقديم الخدمات ومنتجاتها، مثل البناء، والصيانة، والتخلص
  . مع المقاول الرئيسين العاملينالمقاولين من الباطويشمل التعريف 
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أو )  قدمًا30( أمتار 9هي مقطورة يبلغ طولها  :قالبة ذات صندوق طويلمقطورة 
 تستعمل في نقل الموادو أو أآثر؛ 4:1، آما تبلغ نسبة الطول إلى العرض أآثر

  .وتفريغها
  

  .مقياس التعرض لإلشعاعهو  :مقياس الجرعات
  

يتم  .أحد األطرافى التعرض الخارجي للجلد أو ينطبق عل :مكافئ الجرعة السطحي
 مساحة فيسم من النسيج  0.007 عمق بناًءا على متوسط آمكافئ للجرعة القياس

  .2سم10
  

فيما يتعلق بعمليات (مجمل مكافئ الجرعة العميقة  :مكافئ الجرعة الفعالة الكلي
التعرض فيما يتعلق بعمليات  ( الفعالمكافئ الجرعةحد و) التعرض الخارجية

  ).الداخلية
  

إجمالي ما ينتجه مكافئ الجرعة للعضو أو النسيج وعوامل  :مكافئ الجرعة الفعالة
التعديل الترجيحي التي تنطبق على آل عضو من أعضاء الجسم أو األنسجة 

  .المعرضة لإلشعاع
  

 وآل ،عامل الجودةمناتج الجرعة التي تم امتصاصها باألنسجة وهو  :جرعةالمكافئ 
ووحدات مكافئ الجرعة  . التعديل الضرورية األخرى في الموقع المحددتمعامال

  ). رم100 سيفرت يساوي Sv) (1 ("سيفرت" أو "رم"هي 
  
 إلخماد الحريق أو عملية اإلنقاذ أو هي عملية :كافحة الحرائق في األماآن المغلقةم

 هحلاآالهما داخل المباني أو المنشآت المغلقة التي تتعرض لحريق تجاوز مر
  .)CFR 1910.155 29نظر ا( .األولى

  
نطوي على أية مخاطر ي محصور ال مكانهو  :تطلب تصريًحاي ال مكان محصور

نطوي على أية مخاطر محتملة فيما يتسبب الوفاة أو أية أضرار مادية خطيرة، أو ال 
  .يتعلق باألخطار الجوية

  
 محصور نمكا ووه :) متطلب لتصريحمكان( متطلب لتصريح مكان محصور

  :تتوافر فيه خاصية أو أآثر من الخصائص التالية
  ؛حتوي على جو خطيريحتوي أو يمكن أن ي) 1(
  ؛ الشخص الداخلغمرحتوي على مادة قادرة على ي) 2(
 داخلي يمكنه حبس الشخص الداخل أو خنقه بالجدران الداخلية تكوينله ) 3(

صل إلى منطقة يريجًيا حتى ضيق تديالمتقاربة، أو باألرضية المنحدرة ألسفل ثم 
  متقاطعة أصغر؛ أو

  .حتوي على أي خطر آخر معروف يهدد صحة األفراد أو سالمتهمي) 4(
  
آبير بدرجة آافية ومهيأ تمامًا حتى ) 1: (تصف بأنهي مكان وه : محصوركانم

حتوي علي ي) 2(يستطيع شخص ما أن يدخله بجسده ويؤدي العمل الُمكلف به؛ و 
روج محدودة ومقيدة تعيق قدرة الداخل علي الهروب عند وقوع خ منافذ دخول أو
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علي سبيل المثال تعتبر الخزانات، والمراآب، وصوامع الحبوب، (حالة طارئة 
وحاويات الحبوب، والقواديس، والقباء، والمناجم مناطق قد تحتوي علي منافذ دخول 

ليس مصمم ) 3(و، )محدودة، وال تعد األبواب منافذ دخول وخروج محدودة ومقيدة
  .الستمرار شغل العامل بها

  
 .، محاط بالحواجز واألسقفالمكان المحصور، بخالف مكانأي  :ُمطّوق مكان

 على المناطق التي تشغلها ساحات انتظار شحنات النقل األماآنوتشتمل هذه 
  . التي تشغلها الماآينات والغالياتاألماآنوالخزانات ومساآن العاملين، وأيًضا 

  
مالبس يرتديها الغطاس عند الغطس على أعماق  :س وتجهيزات ومعدات ثقيلةمالب
منصة غمرية معلقة تدعم وهي  :المنصة الغمرية, بما في ذلك الخوذة, آبيرة

مثل معدات , أحذية ُمثقلة، ودرع الصدر، وبزة الغطس .الغطاس أثناء وجوده بالماء
  .Mark Vالبحرية األمريكية 

  
الخدمة، أو مرفق موصالت الدوائر بين معدات  يتمثل في جميع :) خط التغذية (ملقم

 بالقدرة الكهربائية،مصدر نظام يعمل بشكل منفصل، أو مصدر آخر لإلمداد 
  . الخاص بالوقاية من زيادة شدة تيار الدائرة الفرعيةالنهائيوالجهاز 

  
 إحداث إصابة، أو هي أي مادة قد تكون قادرة علي التسبب في :)مادة ُمَلوِّثة(ُمَلوِّث 

وفاة، أو مرض، أو تلف، أو خسارة، أو ألم ، نتيجة لطبيعة ترآيبها أو تفاعلها مع 
  .مواد أخري

  
ُيكلف ممثل مكتب  :ممثل سالمة الغطس التابع لمكتب السالمة والصحة المهنية

يقوم هذا الفرد بتقديم  . الحفاظ على سالمة الغطسبمسؤوليةالسالمة والصحة المهنية 
ويشارك بطريقة فعالة في عملية , يات سالمة الغطس للعناصر العملياتيةتوص

باإلضافة إلى , المخاطرالمراجعة والتعليق على جميع خطط الغطس وتحليالت 
ويجب أن يجتاز بنجاح دورة سالمة الغطس , مراقبة عمليات الغطس في الموقع

و إداري ، أو دورة مراقب الغطس أ)USACE (بسالح المهندسين األمريكي
 اــس التي يرعاهـطــوالحصول على شهادة بحضور دورة مراقب الغ, الغطس
آل أربع ) HQUSACE ( األمــريكـينـــالح المهندسيـســ لالقيادة العامة وتنظمها
وليس مطلوب من هذا الفرد أداء اثنتي عشرة غطسة تدريب أو عمل للحفاظ  .سنوات
  . منه ذلك بحكم وظيفتهإال إذا ُطلب , الشهادة صالحية واستمرارية سريانعلى

  
ممر لألفراد مرتفع فوق مستوى األرضية المحيطة أو مستوى األرض،  :ممر علوي

  . الممتد بين السقاالتالممشىمثل الممشى الممتد عبر أعمدة المناولة العلوية أو 
  

  ومخاطر العمِل المختلفة التي يتم تأسيسهاعملياتمناطق  :مناطق العمل بالموقع
الحتواء االنتشار العرضي للمواد الخطيرة من منطقة ملوثة بها ِإلى أخرى غير 

ملوثة، وآذلك للحد من تعرض األفراد بالموقع لمخاطر النفايات اإلشعاعية السامة 
) 1: ( إلى ثالث فئاتعامُتصنف مناطق العمل بالموقع بشكٍل  .)HTRW (الخطرة

مناطق احتواء التلوث، ) 2. (حدوثه حيث يحدث التلوث أو يحتمل ،مناطق الحظر
وهي المناطق التي يتم فيها االنتقال من المناطق الملوثة إلى تلك الخالية من التلوث، 

مناطق الدعم والمساندة وهي ) 3. (آثار التلوث التطهير ووهناك تتم إجراءات إزالة
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الدعم المناطق الخالية من التلوث حيث توجد مكاتب الموظفين اإلداريين وموظفي 
  .والمساندة

  
هي منطقة ُينفذ فيها عمل معين  :)CDZ(مناطق ُآسوة األسطح الخاضعة للسيطرة 

بدون استخدام أنظمة ) مثل أعمال الترآيب والوضع األولية لُكسوة األسطح( 
، وأنظمة آبح سقوط األفراد، وتجهيزات ومعدات )حواجز سياجية(درابزين سياجي 
  . وعند مراقبة دخول هذه المنطقةلسالمة،اشبكات أنظمة آبح السقوط ، و

  
هو موظف تابع لسالح  :)UDC(منسق الغطس بقيادة سالح المهندسين األمريكي 

 برنامج الغطس ووضع يتولى مسؤولية تنظيم )USACE (المهندسين األمريكي
ويجب تعيين هذا  .الشامل ومراقبته في إطار قيادة سالح المهندسين األمريكي

ليقوم بالعمل عند غياب منسق الغطس الرئيسي التابع لسالح (ه الشخص وبديل ل
مدير سالح المهندسين األمريكي، /بأمر آتابي من ِقبل قائد) المهندسين األمريكي

وفي  . القابلة للتطبيقوالقوانين واللوائحويتعين عليه ضمان االلتزام بكافة القواعد 
الغطس بتوفير اإلرشاد للبرنامج ، يقوم منسق )الفرقة(القيادة الفرعية الرئيسية 

على جميع ) MSC(إضافة إلى مراقبة برنامج الغطس بالقيادة الفرعية الرئيسية 
المستويات الفرعية ومراجعته بشكل سنوي؛ وفي المنطقة والمختبر وعلى مستوى 

، يقوم منسق الغطس بمراجعة آافة دالئل )FOA (أقسام العمليات الميدانية
خطط الغطس، والشهادات الطبية، ومؤهالت وخبرات فريق ممارسات السالمة، و

يجب على منسق الغطس التابع لسالح  .الغطس لضمان التوافق مع هذه الالئحة
المهندسين األمريكي وبديله أن يجتازوا آحد أدنى الدورة التدريبية لسالمة الغطس أو 

ن األمريكي، إداريي الغطس المعتمدة من قبل القيادة المرآزية لسالح المهندسي
وسوف يحصل على الشهادة من خالل حضوره دورة تنشيطية في الغطس آل أربع 

وال يجب على منسقي الغطس التابعين لسالح المهندسين األمريكي  .سنوات
)UDCs ( غطسة 12من الذين يحضرون دورة سالمة الغطس أن يقوموا بأداء 

كون غطاًسا أو إداريا  تدريب إال إذا آان المنسق يشغل منصبين، آأن ي-/عمل
  ).USACE(للغطس بسالح المهندسين األمريكي 

  
منشأة يشغلها ويقوم على صيانتها  :في الظروف العادية شاغرة بعيدةمنشأة 

 لفحص عملها وإلنجاز مهام فقط يزورونها بصورة دورية موظفون وعمالوخدمتها 
 .منشأة بصفة مستديمة الهذه ب الموظفون والعمالوال يقيم .التشغيل والصيانة الالزمة

التي ينطبق عليها هذا التعريف قريبًة، بل يجب أن تكون  منشآتالويتعين أال تكون 
  .بعيدًة جغرافًيا عن آافة المباني وأماآن العمليات واألشخاص اآلخرين

  
هي مصاطب عمل رافعة  :مرآبةمصاطب العمل الرافعة الدوارة المثبتة على 

 )السيارات (الخاص بإحدى المرآبات) الشاسيه(القاعدي ودوارة مثبتة على الهيكل 
  .التجارية

  
ي عبارة عن بناء مؤقت مشيد حول وملحق ومتاخم للمبنى المراد ه : إمساكمصطبة

هدمه بغرض حماية ووقاية الموظفين والجمهور عن طريق التقاط واالحتفاظ بالمواد 
  .أو الحطام المتساقط
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 مصطبة عمل تستعمل إلغراض مؤقتة لرفع ي ذعمرفاهي  :صارمصطبة التسلق لل
 يمكن صارالعمال والمواد إلى منطقة العمل بواسطة نظام دفع تم ترآيبه على 

  .إطالته، آما يمكن ربطه بالبناية
  

موجهة (ي مصطبة عمل مصنوعة من العوارض الخشبية ه : العوارضمصطبة
  ).رأسيا

  
موضوعة بشكل ( الخشبية هي مصطبة عمل مصنوعة من األلواح :مصطبة خشبية

  ).أفقي
  

  .مغطاة بألواح خشبيةوهي مصطبة تشبه السلم  :ُسّلمية النوعمصطبة 
  

تحتوي على هياآل يمكن ضبطها عمودًيا، ومصطبة عمل  :مصطبة عمل رافعة
 تدويرها وتعمل بالطاقة الكهربائية، وهي مصطبة يمكن مدُّها أفقًيا أو ،معدنية مكملة

  تطوير رافعة مدعومة بذراع عمل الرفع؛ وهي أيًضا مصطبةآليةبشكل يتناسب مع 
 ُتستخدم إما في التقريب أو التوصيل، وإطاري مكمل يعمل بالطاقة الكهربائية

  . أو التدوير أو االمتداد لمسافة تتجاوز أبعاد قاعدتهاالمفصلي
  

اإلقالع، -تلك األجزاء من مناطق خلوص االقتراب :منطقة احتياطات السالمة
 حيث يؤدي وضع األشياء المرتبطة بتنفيذ العقد إلى ظهور نتوءات التحوُّلاطق ومن

  .السطح المتحوِّل أو اإلقالعرأسية عند أو فوق خلوص االقتراب و
  

أي منطقة، يمكن وصول العاملين إليها، يوجد بها إشعاع عند تلك  :منطقة اإلشعاع
عة تزيد عن خمس ملليرم المستويات التي تجعل جزءا آبيرا من الجسم يستقبل جر

ة أيام عمل متعاقبة ملليرم  في خمس 100في ساعة واحدة، أو جرعة تزيد عن 
  . ساعات8 كل منها إلى ب اليومي مجموع ساعات العمليصل

  
جوانب والطائرات، مدرج األسطح الرئيسية التي تضم سطح ) 1( :منطقة الهبوط

على جانبي التي تقع "  الخاليةلجانبية االمنطقة) "2( ومناطق األمان الجانبية، المدرج
 الخلوص ومناطق المدارجآل ) 3(، )أي امتداد السطح الرئيسي (مدرج الطائرات

 ساحات وقوفآافة ) 4(،  الجانبي بامتداد طول المدرجالجانبينالجانبية على آل من 
  . الطائراتوقوفساحات  المحيطة بأطراف ة الممتدة عالوة على المساح،الطائرات

  
والمالصقة (هي المنطقة األرضية الموجودة أسفل السطح االنتقالي  :نطقة انتقاليةم

 االقتراب خلوص، ومناطق المنحدرة على جانبي المدرجللسطح الرئيسي، والمناطق 
  ).واإلقالع

  
 التفجير، بعملياتي المنطقة التي يتم فيها تحميل المتفجرات والقيام ه :نطقة تفجيرم
 مباشرة والتي تقع في نطاق تأثير الصخور المتطايرة واالهتزاز لمنطقة المتاخمةاو

  .الناتج عن التفجير
  
 -ي منطقة أرضية تحت سطح خلوص االقترابه : اإلقالع-نطقة خلوص االقترابم

  .اإلقالع
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  يبلغ بها اإلشعاع مستويات،أي منطقة يصل إليها العاملون :منطقة عالية اإلشعاع

 جزء آبير من الجسم البشري إلى جرعة تزيد عن  بحيث يمكن أن يتعرضعالية
  .م في غضون ساعة واحدةيليرل مي100

  
ُيقصد به ف،  المؤين فيما يتعلق باإلشعاع هذا المصطلحعند استخدام :منطقة محظورة

أي منطقة يخضع دخولها لسيطرة صاحب العمل وذلك بغرض حماية األفراد من 
  .التعرض لإلشعاع المؤين

  
المصرح لهم باستخدام المتفجرات ألغراض ) األشخاص(و الشخص ه :يرنفِّذ التفجُم

  .التفجير
  
ي مهام يتم القيام بها باليدين العاريتين ه :هام باليدين العاريتين على خط مكهربم

 عرضة لنفس بسلة العملمن فوق مصطبة هوائية معزولة، ويكون مصلحو الخطوط 
  .الذي يعملون عليهحجم الجهد الذي يتعرض له الموصل المكهرب 

  
سقالة مصممة ومصنوعة لحمل أنواع معينة من األشياء مثل المواد  :مهمة خاصة
 واألنواع ألواح التخشيب تصميم يتمينبغي أن و .تحميل على مصاطب الموضوعة

 فئات تقديرات وفقاألخرى من وحدات السقاالت، والسقاالت، واألجزاء الملحقة 
  .ملالِح
  

 لكل قدم  رطًال25مصممة ومصنوعة لحمل حمولة عمل تزن سقالة  :مهمة خفيفة
وال يوجد مكان عليها لتخزين المواد باستثناء ، وهي مّعدة لحمل العمال فقط مربع

  .وزن المعدات
  

 لكل قدم  رطًال75سقالة مصممة ومصنوعة لحمل حمولة عمل تزن  :مهمة شاقة
  . التخزين على المصطبةمربع، وُتستعمل في أغراض البناء الحجري مع وجود مادة

  
 لكل  رطًال50سقالة مصممة ومصنوعة لحمل حمولة عمل تزن  :مهمة متوسطة

عمال البياض (الجصاصين  و)عمال البناء(البناءين قدم مربع، وهي مّعدة من أجل 
  .مع وجود حمولة المواد باإلضافة إلى العمال، )والتمليط

  
وصل يستخدم لتوصيل المعدات هو م :)موصل التأريض(موصل إلكترود التأريض 

  .أو الدائرة الُمَؤَرضة ألحد أنظمة التوصيالت السلكية بإلكترود تأريض
  

هو موصل يستخدم لتوصيل المعدات أو الدائرة الُمَؤَرضة ألحد  :موصل تأريض
  .أنظمة التوصيالت السلكية بإلكترود أو أآثر من إلكترودات التأريض

  
  .لجهاز أو دائرة يتم تأريضه عن قصدعبارة عن موصل  :موصل ُمَؤَرض

  
و مادة مناسبة لتوصيل تيار آهربائي، وعادة ما تكون سلك أو آبل أو ه :وصلم

  .قضيب توصيل
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الموصالت من نقطة مرفق الخدمة إلي وسائل فصل : موصالت مرفق الخدمة
  . الخدمة

  
ة عبر أسالك تعمل آموصالت مستقلًة، بعكس األسالك المار  هي:موصالت مفتوحة

  .تمديدات األسالك الكهربائيةأنابيب أو آبالت أو قنوات 
  

و شخص مؤهل يتم تعيينه آتابة من قبل السلطة المختصة ه : معتمدموظف أو عامل
  .لطلب واستالم وتنفيذ وإلغاء إجراءات التحكم بالطاقة

  
) 1(أي منشأة أو موقع  :)HTRW(موقع النفايات اإلشعاعية السامة الخطرة 

يعين ) 2(و, تنظيًفا مخطًطا أو طارًئا للنفايات اإلشعاعية السامة الخطرةيتطلب 
 المحافظة على"آموقع نفايات خطرة غير مراقب أو تم تغطيته من ِقَبل قانون 

  ."وتجديدهاالموارد 
  
ي المنطقة التي يتم فيها تحميل المواد المتفجرة، أو تم تحميل ه: وقع تفجيرم

 50لك جميع الحفر التي يتم تحميلها لنفس التفجير، لمسافة المتفجرات فيها، بما في ذ
  .قدمًا من جميع االتجاهات

  
موقع ال يخضع عادة للرطوبة والبلل؛ والموقع الذي ُيصنف على أنه  :موقع جاف

 التي ما جاف قد يتعرض للرطوبة أو البلل بصفة مؤقتة، آما هو الحال في األبنية
  .  اإلنشاءزالت قيد

  
تطلق هذه التسمية على اإلنشاءات التي تتم تحت األرض أو إنشاءات  :موقع رطب

البالط الخرساني أو المباني التي تتصل اتصاًال مباشًرا باألرض أو هي المواقع 
الُمَعَرضة للتشبع بالمياه أو غيرها من السوائل، آأحواض غسيل السيارات، والمواقع 

  .المتعرضة للعوامل الجوية وليس لها حماية
  
 مفتوحة مسقفة، أروقة بقباب، ومظالت، و جزئًياهي المواقع المحمية :قع رطبمو

,  الرطوبة معتدلة مندرجاتلوالمواقع المشابهة لذلك، والمواقع الداخلية المعرضة 
  . ة الباردالتخزين وبعض مستودعات )البدروم (مثل بعض األدوار التحتية

  
قع عمل يشترك فيه أآثر من مو :)أصحاب عمل (عدة مستخدمينب خاصموقع عمل 

" الجهة المشرفة"الرئيسي بصفته المقاول تنظر الحكومة إلى  .صاحب عمل واحد
   . الفرعيينالمقاولين آل على

  
  . تنفيذ عملية غطسهسطح أو مرآب يتم من خالل  هو:موقع غطس

  
أي حدث، على سبيل المثال ال  :)تنفسعلى الخطر مصدر  (ة طارئ أو حالةموقف
 أو انفجار بالحاويات أو عطل بجهاز األجهزة من قبيل حدوث عطل بأحد الحصر،

تنتشر عن طريق  مادة ملوِّثةالتحكم مما قد يؤدي، أو يؤدي بالفعل، إلى انبعاث 
  .الهواء، بشكل آبير ال يمكن السيطرة عليه
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, مثل المولدات المثبتة على مرآبة,  المعدات"متنقل"تصف آلمة  :متنقل, مولد
  . نقلها على عجالت أو على بكراتويمكن

  
 المعدات التي يسهل على الفرد حملها من "محمول"تصف آلمة  :محمول, مولد

  .موقع إلى آخر
  
  .هي زاوية الميل للمحور الطولي للمرآب :)جنوح (النَيَم
  
ي عبارة عن ناقلة بها مجموعة من ه :)ناقل بضاعة ذو سير دوار(اقلة إزارية ن

  .رية التي تشكل سطحًا متحرآًااالسطوانات اإلزا
  

 ُمصّممة لنقل )تعمل بالسيور(  طوقيةناقلة واحدة أو مجموعة ناقالت :ناقلة برية
  . العام للحمل)الخط الِكفافي(السَمق الخامات لمسافة معينة، وعادة ما تتبع 

  
تكون التي  المتحرآة الحوامل الترولليةهي عبارة عن سلسلة من  :ليةلناقلة ترو
ة من أو داخل ناقل علوي ويتم ربطها بوسيلة تسيير متصلة، آالسالسل محمول

األحمال عادة من تلك الحوامل ّلق والكبالت أو غيرها من وسائل الربط األخرى، وُتع
  .المتحرآة

  
و أي نوع من الناقالت تستخدم فيها سلسلة ه :)ناقلة بسلسلة دوارة(اقلة ِسْلِسلية ن

  .أو أآثر آوسيلة النقل
  
  .ي نوع من الناقالت تحمل فيها المواد في مجموعة من القواديسأ :ة قادوسيةاقلن

  
  .ناقلة مدعومة على هيكل متحرك بفعل طاقته الذاتية :ناقلة متحرآة

  
هي أداة رأسية أو مائلة أو أفقية تستخدم لنقل مادة في مسار محدد مسبقًا في  :ناقلة

  . وبها نقاط تحميل وإفراغ،تصميم اآللة
  

هي نوع من الناقالت تتكون من أداة أو أآثر من أدوات الدفع  :، ُسلمّيةناقلة
المتصلة، مثل السلسلة، تثبت بها الدرجات السلمية، وحوض تدفع فيه الدرجات 

  .السلمية المادة المنقولة
  
لناقلة اللولبية هي ناقلة تدور في مجري حوضي ثابت ذي شكل ا :اقلة، لولبيةن

 ىناسب به حماالت، وأطراف حوضية، وأي ملحقات أخرمناسب أو أنبوب تغليف م
  .إضافية

  
هي ناقلة قابلة للنقل ولكنها ال ُتدفع ذاتيًا، وعادة ما يكون لها ُدعامات  :ناقلة، محمولة

  .تزودها بالقدرة على تحريك األشياء
  

  .مقدار تأثير الطاقة الزلزالية ألحد االنفجارات :نسبة الطاقة
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 سم 1.6 من ههو نظام يستخدم خرطوم يبدأ قطر: يرنظام إطفاء خرطومي صغ
 ويوفر وسيلة للسيطرة علي الحريق وإطفائه في العمال،، ويستخدمه )بوصة 5/8(

  .مراحله األولية
  

   :أنبوب الطوارئنظام 
وصلة ب هو مصدر احتياطي للمياه مزود ـ أنبوب الطوارئ من نظام Iالفئة 

 الحرائق  مكافحة أقسامهتخدمتسو) بوصة1/2-2 ( سم 6.4خرطومية بطول 
  .والمتدربين علي التعامل مع الحرائق الشديدة

  
وصلة ب هو مصدر احتياطي للمياه مزود ـ أنبوب الطوارئ من نظام IIالفئة 

ق ائيوفر وسيلة للسيطرة علي الحرو)  بوصة1/2-1(سم  3.8 خرطومية بطول
  . األوليةا في مراحلهخمادهاوإ
  

 العاملونع يستخدمه  نظام خرطومي مجّمهو ـ  الطوارئأنبوب من نظام IIIالفئة 
المدربون علي عمليات تشغيل الخراطيم، والقادر علي إفراغ آمية مؤثرة من المياه 

  .داخل مناطق العمل) بعد المراحل األولية(أثناء مراحل الحريق المتقدمة 
  

و السيطرة نظام مرآب بصفة مستديمة إلطفاء الحرائق أهو  :نظام اإلطفاء الثابت
  .عليها

  
 من ياتد بكم مزّو، حيث أنه الحرائقإلخمادو نظام ثابت ه :ظام اإلطفاء الموضعين

عامل اإلطفاء مع عدد من الفوهات الموضوعة بترتيب معين بحيث تطلق عامل 
اإلطفاء أتوماتيكيًا وبصورة مباشرة على المادة المشتعلة إلطفاء النيران أو السيطرة 

  .عليها
  

 لدعم جدران الحفر لمنع انهيار جوانبها؛ بما في ذلك إنشائيةوسائل  :عمنظام الد
، وتثبيت األحجار بالمسامير س، والدعائم الخشبية، وتدعيم األساالحجاب الواقي
  .اللولبية، الخ

  
نظام مصمم لالمساك بالعامل في مكانه مع  :العمال المتدلييننظام تحديد موضع 

ألداء العمل، األمر الذي يؤدي إلى خفض الحد األقصى  اليدين والقدمين  آلتاتحرير
 السقوط مقترًنا آبحويجب استخدام نظام  . قدم2إلمكانية السقوط إلى ما ال يزيد عن 

 عندما يكون مستخدم هذين النظامين على موضع العمال المتدليينبنظام تحديد 
 يشمل واقيطقم ، أو )وسيلة أمان (ويتكون هذا النظام من سناد .ارتفاعات عالية

 لربط تجهيزات ومعدات نظام تحديد موقع Dالجسم آله، أو حزام على شكل حرف 
   .تجميعة الُكالباتخطافية، أو ال األدواتالعمل وأدوات التوصيل، مثل مجموعة 

  
نظام يمنع العامل من الوصول إلى منطقة قد يحدث بها سقوط  : السقوطتقييد نظام

 يشمل الجسم آله أو حزام واقي وموصل تثبيت، وطقم ،حر، ويتكون من نقطة تثبيت
يحيط بالجسم، ووسيلة توصيل ، وD  شكل حرفويأخذ مثبت به  أو مسند ظهرله
  ).شريط تعليقمثل (
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 مننظام مصمم هندسيًا بحيث يقوم بحماية العمال  :نظام حماية األفراد ضد السقوط
  .السقوط

  
فع، ُيستخدم لنقل األفراد داخل آهف، يتم نظام ر :نظام رفع األفراد الموجه بالحبال

توجيهه بواسطة حبال سلكية بحيث يختلف عن نظام الرفع الذي يقوم على استخدام 
  .تجهيزات ومعدات القضيب المثبت

  
نظام رفع ُيستخدم لنقل األفراد بداخل أحد األجهزة  :نظام رفع األفراد غير الموجه

ُيعد آرسي ربان السفينة مثاًال على (يه  بمسارات ثابتة أو حبال توجالمثبتةغير 
  ). األفراد غير الموجهمرفاع

  
السقوط عند العمل في أي وقت في آبح نظام استخدام   يجب: السقوطآبح نظام

 . أقدام أو أآثر6مستوى مرتفع يحتمل التعرض لخطر السقوط منه من على ارتفاع 
 رطل لكل عامل 5000 دعم  علىة قادر أو وسيلة أمانويتكون هذا النظام من سناد

وشريط ماص للصدمات، ال شريط التعليق، مثل ربط ووسيلة إرساءملحق وموصل 
  . وطاقم أحزمة يشمل الجسم آلهاإلنقاذ وحبل ، ذاتي االنكماشالتعليق

  
 حال نظام مصمم هندسيًا ليستخدم لكبح سقوط العامل :نظام آبح سقوط األفراد

 وطقم الجسم، وقد يحتوي على  توصيلأدوات؛ ويتكون من خطاف وحدوث ذلك
 مناسبة من هذه توليفة، أو حبل إنقاذ أو  سرعة أو جهاز إبطاءتعليق) شريط(قيطان 
  . األدوات

  
هو نظام أنابيب مصمم وفقًا للمعايير الهندسية للوقاية  :ة مقاومة الحرائقنظام مرّش

تمل النظام علي ويش .من الحرائق و يتم ترآيبه للسيطرة علي الحرائق وإخمادها
 من األنابيب ذات حجم خاص ة وشبك؛مصدر مياه آاف ويمكن االعتماد عليه

ومرشات متصلة ببعضها، وصمام تحكم، وأداة إلطالق اإلنذار عندما يبدأ النظام في 
  .التشغيل

  
هو نظام مرفاع يستخدم في نقل األفراد في  :نظام مرفاع األفراد الموجه بالقضبان

  .ن ثابتة أو قوائم توجيهعربة متصلة بقضبا
  

، أو سقوط أي مادة الحفرطريقة لحماية العمال من انهيارات جوانب  :نظام واقي
داخل الحفرة، أو انهيار الهياآل المجاورة؛ وتشمل التنضيد الخرساني، والقطع 
االنحداري، والدعائم الخشبية، وآذلك دعائم الخنادق وتدعيم األساس وتثبيت 

  .الخ,  اللولبيةاألحجار بالمسامير
  

نظام توصيالت أسالك المبنى : نظام يشتق طاقته الكهربائية من مصدر منفصل
الذي يستمد طاقته الكهربائية من مولد آهربائي، أو من محول آهربائي، أومنِ مَلف 

آهربائية شمل موصل دائرة ي و-محول، وليس لهذا النظام وصلة آهربائية مباشرة
 إلمداد الموصالت المنشأة في - توصيله بإحكام وهو موصل تممؤرضة موصلة،

  .نظام آخر
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يشمل اآلالت، والمعدات، والخطوط الكهربائية والهيدروليكية،وخطوط الهواء  :نظام
  .المضغوط واألنظمة الفرعية لها

  
 بقوائم الربط تقبل االتصال ثابتة ربط بنقاط قوائمقالة تتكون من س :ظام، السقالةن

سابقة  عند مستويات ربطها بينًيا القطرية التي يمكن  والعوارضوالكمراتوالحوامل 
  . التحديد

  
هو تجويف أسفل سطح األرض، وال تزيد الزاوية الخاصة بأطول محاور هذا  :نفق

  انظر تعريف مدخل المنجم> .على المستوى األفقي °20التجويف عن 
  

، أو )أشرطة التعليق (قيطاننقطة تثبيت آمنة لحبال اإلنقاذ، أو هي  :نقطة التثبيت
  .إبطاء السرعةأجهزة 

  
مع (ي عبارة عن جدار أو عارضة أو آمرات ترادفية ه: قطة القنطرة الطرفيةن

أو عنصر آخر في ) ترآيب جميع القناطر وجمالون أفقي على سطح باع القنطرة
نهاية أو وسط خط القنطرة، وهي تعمل آنقطة تثبيت لقنطرة الرافد ) نقاط(نقطة 
  .يديالحد

  
  .ي تلك التسمية التي تحدد نوع حمل العمله :وع السلمن

  
 من النفق أو الممر الذي تجري فيه أو انتهت عنده أعمال هي ذلك الجزء :واجهة
  .قمة الحفر بالنفق عند رأسي سطح و؛ وهالحفر

  . أو السفينة في جميع أنحاء المرآب مدروسةوتوضع بطريقة استراتيجية
  

ستخدام القطع البحرية في نقل األفراد، وزوارق العمل،  اتشمل :ة عائموحدة
  .، وقوارب الدوريات، الخالصنادل، والمرفاعاتوالرافعات العائمة، و

  
هي جديلة تتكون عن طريق  : على شكل عين-) وصلة ربط تراآبية(وصلة جدل 

  .ثني نهاية الحبل علي نفسه وجدلها علي الحبل حتى تكون أنشوطة
  

مسامير ذات الرؤوس الحديدية، والقضبان الحديدية، وعروات الربط ال :وصلة قصّية
 بغرض تحقيق التماسك مع اإلنشائيالحديدية، واألدوات المشابهة التي ُتربط بالقائم 

  . الخرسانة
  
ي عبارة عن وصلة آهربائية من عنصر موصل إلى آخر لتقليل الفروق ه :صلةو

لل أو تسكين التيار المتسرب والفعل المحتملة أو توفير توصيل مناسب لتيار الخ
  ).االلكتروليتي(الَكْهرلي 

  
يشير الوضع غير اآلمن إلى أي حالة مادية غير مقبولة أو حالة  :وضع غير آمن

تمثل خطورة على السالمة الشخصية، أو تلك التي يحتمل أن تتسبب في حدوث 
 يشير هذا آما .إصابة شخصية، أو مرض أو ضرر بالممتلكات أو آل مما سبق

مادية تتسبب في خفض مقدار السالمة الذي يوجد في  الوضع آذلك إلى أي حالة
  .األحوال العادية
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و الوقت الكلي المستغرق، والذي يقاس بالدقائق ه :قت المكوث تحت سطح الماءو

  .من وقت مغادرة الغطاس السطح نزوًال إلى القاع حتى وقت بدء صعوده إلى السطح
  

 غرفة الخلط بالمشعل الغازي  أو خلفراجع اللهب إلى داخلتهو  :ومض خلفي
.الذي يعمل باألآسجين
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  Rالملحق 

  جدول التحويالت المترية
  

وحدة قياس 
 Aالقياس 

  بالضرب في

 إلى Aلتحويل الوحدة 
   Bقياس 

 Bلتحويل الوحدة 
مضروبا   Bالوحدة    Aإلى 

  :في

  السرعة المتجهة

**نيةثا/متر 3.2808 3048.  **2ثانية/قدم
2    

  الزوايا

 ،درجة 17.78 0562.  )دائري(مل
    زاوية 

  لمساحةا

    2**متر  2.471x10**-4 4,047  فدان

    ميل مربع  1.563x10**-3  640  فدان

    2**متر 10.764 09290.  2**قدم

    2**سنتيمتر  155. 6.452  2**بوصة

النظام  (2**ميل
    2**متر  3.861x10**-7 2,589.988  )األمريكي

    2**متر 1.1960 8361.  2**ياردة

  )عزم الدوران(عزم االنحناء 

          قوة -آيلوجرام

    متر-نيوتن 102. 9.8067  متر

    متر-نيوتن 7375. 1.356  قدم-قوة- رطل
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  )أنظر الحجم(السعة 

  )الحجم/أنظر الكتلة(الكثافة 

  )تشمل الشغل(الطاقة 

 778.1 001285.  رطل-قدم
وحدة 
 الحرارة
  البريطانية

  

-آيلووات 3.766x10**-7  2655  رطل-قدم
    ساعة

    جول 7376. 1.356  قوة-رطل-قدم

    جول   2.778x10**-7 3,600,000  ساعة-آيلووات

    جول 1.000 1.000  ثانية-وات

  )لزمنا/لزمن أو الحجما/نظر الكتلةأ (لتدفقا

 القوة

    نيوتن 1020. 9.8067  قوة -آيلوجرام

    نيوتن 0002248. 4448  )طلآيلو ر(آب

قوة  -رطل
               2248. 4.488  )أوفواردبوا(

ن
ي
و
ت
  ن

  

  )أنظر الضغط(المساحة /القوة

  الطول/القوة

    متر/نيوتن 06852. 14.59  قدم/قوة -رطل
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 الطول

  1.0x10**-10  أنجستروم
  1.0x10**10  متر   

وحدة (قامة 
قياس عمق 

  )المياه
    متر 5468. 1.829

المسح (قدم 
    متر 3.281 3048.  )األمريكي

المسح (قدم 
    قامة 6 167.  )األمريكي

    متر 3937. 2.54  بوصة

    متر 2.540x10**-5  3937  مل

النظام (ميل 
البحري 
  )األمريكي

    متر 00054. 1852.000

النظام (ميل 
    متر 0006214. 1609  )األمريكي

النظام (ميل 
    ميل بحري 1515. 1 868.  )األمريكي

النظام (ميل 
    قدم  1.894x10**-4 5,280  )األمريكي

 الضوء

**متر/لومن 09290. 10.76  قدم شمعة
    )لكس(2

 الكتلة

    جرام 15.432 0648.  الحبة
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آتلة -أوقية
  )أوفواردبوا(

.02835  35.26 
  

  آيلوجرام

    حبة 002286. 437.5  أوقية

جليزي طن إن 2240 0004464.  رطل
    أو بريطاني

    آيلوجرام 06854. 14.59  ّجسَل

, إنجليزي(طن 
    آيلوجرام 0009842. 1016  ) رطل2240

    آيلوجرام 001. 1000.00  )متر(طن 

, أمريكي(طن 
    آيلوجرام 001102. 907.2  ) رطل2000

صافي أو (طن 
 1.12 8929.  )طن أمريكي

طن 
إنجليزي أو (

  )بريطاني
  

ةالمساح/الكتلة  

-رطل
م/آيلوجرام 2048. 4.882  2**القدم/الكتلة

    2**تر

  )الحجم/أنظر الكتلة(السعة /لكتلةا

  )تشمل التدفق(الوقت /الكتلة

قدم مكعب في 
 002228. 448.8  الثانية

جالون 
دقيق/أمريكي

  ة
  

آتلة في -رطل
ثا/آيلوجرام 2.205 4536.  الدقيقة

    نية

, أمريكي(طن 
في ) آتلة

  الساعة
ثا/آيلوجرام 3.968 2520.

    نية
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الحجم/الكتلة  

-رطل
م/آيلوجرام 06243. 16.02  3**قدم/آتلة

    3**تر

-رطل
م/آيلوجرام  3.613x10**-5 27680  3**بوصة/آتلة

    3**تر

, إنجليزي(طن 
م/آيلوجرام 0007525. 1329  3**ياردة)/آتلة

  3**تر

   
  
 

  لقوةا

-رطل-قدم
    وات 3.766x10**-4  2655  ساعة/قوة

رطل في -قدم 001818. 550   حصانقوة
    الثانية

قوة حصان 
.   قدم550(

  )  ثانية/رطل
    وات 001341. 745.7

قوة حصان 
    وات 001340. 746.0  )مياه(

قوة حصان 
قوة حصان  9863. 1.014  )أمريكي(

    )متري(

  )المساحة/القوة(الضغط أو اإلجهاد 

ضغط جوي 
    قدم من المياه 02950. 33.90  )متوسط(

ضغط جوي 
 0680. 14.70  )متوسط(

رطل في 
البوصة 
  المربعة

  

ضغط جوي 
بوصة من  03342. 29.92  )متوسط(

    الزئبق
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رطل في  01602. 62.43  قدم من المياه
    القدم المربع

رطل في 
بوصة من  4912. 2.036  البوصة المربعة

    الزئبق

 الشحن

    طن مسجل 100.0 0.010  قدم مكعب

طن شحن  40.0 0.0250  قدم مكعب
    أمريكي

طن شحن  42.0 0.0238  قدم مكعب
    إنجليزي

  
  )انظر السرعة(السرعة 

  )انظر الضغط(اإلجهاد 

  الحرارة

درجة 
   toc=(tof-32)/1.8  tof=1.8oc+32  فهرنهايتية

درجة 
سلسيوس 

  )مئوية(
  

  )انظر عزم االنحناء(عزم الدوران 

  )تشمل السرعة(السرعة 

    ثانية/متر 3.281 3048.  ثانية/قدم

    ثانية/متر 3.600 2778.  ساعة/آيلومتر

    ثانية/متر 1.944 5144.  )دولية(عقدة 

    ثانية/قدم 6818. 1.467  ساعة/ميل

 الحجم

    3**متر 423.8 002306.  قدم لوحية
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    3**متر 35.31 02832.  3**قدم

    3**بوصة 0.000579 1728  3**قدم

جالون  1337. 7.481  3**قدم
    )أمريكي(

نظام (جالون 
قياس السوائل 

  )الكندي
    3**متر 219.97 0045461.

نظام (جالون 
قياس السوائل 

  )األمريكي
    3**متر 264.2 003785.

نظام (جالون 
قياس السوائل 

  )األمريكي
.8325 1.201 

جالون 
إمبراطوري(
(  

  

نظام (جالون 
قياس السوائل 

  )األمريكي
    لتر 2672. 3.785

    3**متر 1.6387x10**-5  61,024  3**بوصة

    3**متر 1000 0010.  لتر

    3**متر 3532. 2.832  )مسجل(طن 

    3**متر 1.308 76456.  3**ياردة

  )تشمل التدفق(الوقت /الحجم

ثاني/3**متر 4.719x10**-4  2,118.9  دقيقة/3**قدم
    ة

ثاني/3**متر 78.48 01274.  دقيقة/3**ياردة
    ة

نظام  (جالون
قياس السوائل 

  دقيقة)/األمريكي
6.309x10**-5  15,850 ثاني/3**متر

    ة
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الطولي, الوزن  

آيلوجرام في   672. 1.488  قدم/رطل
    المتر

آيلوجرام في  2.016  496.  ياردة/رطل
    المتر

  )انظر الطاقة(الشغل 
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  Sالملحق 
  

   المصادر 
 
 
 ).Acoustical Society of America) [ASA[معية الصوتيات األمريكية ج 
  .Sunnyside Blvd., Woodbury, NY 11797 500: لعنوانا

  )فاآس (516/349-7669 ,516/576-2360
  
 American Association[لجمعية األمريكية لمسؤولي الطرق والنقل بالواليات ا

of State Highway and Transportation Officials) [AASHTO.( 
  .N. Capitol St., N.W., Washington, DC 20001 444: لعنوانا
  )فاآس (202/624-5806 ,202/624-5800 

  
   )American Concrete Institute) [ACI[لمعهد األمريكي للخرسانة ا
 ,W. Seven Mile Rd, Box 19150, Redford Station 22400:لعنوانا

Detroit, MI 48219؛  
  ).فاآس (313/538-0655 ,313/532-2600

  
 American[مر األمريكي ألخصائيي الصحة الصناعية الحكوميين لمؤتا

Conference of Governmental Industrial Hygienists [
)ACGIH.(6500:لعنوانا Glenway Ave., Bldg D-7, Cincinnati, OH 

  7881-513/661 ؛ 45211-4438
  

   ).American Gas Association) [AGA[الرابطة األمريكية للغاز 
  ؛Wilson Blvd, Arlington, VA 22209 1515:وانالعن

  )فاآس( 703/841-8406 ,703/841-8400 
  

 American Industrial Hygiene[االتحاد األمريكي للصحة الصناعية 
Association) [AIHA.( 2700: العنوان Prosperity Ave, Ste 250, 

Fairfax, VA 22031؛  
  )فاآس(703/205-3561 ,703/849-8888  
  
 American Institute of Steel[لمعهد األمريكي لإلنشاءات المعدنية ا

Construction) [AISC.(  العنوان :One East Wacker Dr., Ste 
3100, Chicago, IL 60601-2001.  312/670-2400, 312/670-

  )فاآس(5403
  

 American Institute of Timber[المعهد األمريكي لإلنشاءات الخشبية 
Construction) [AITC.( 7012: العنوان S. Revere Pkwy, Ste 140, 

Englewood, CO 80112فاآس(0669-303/792 ,9559-303/792  ؛(  
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 American National[المعهد القومي األمريكي للمواصفات القياسية 
Standards Institute) [ANSI.( 11: العنوان West 42nd St., New 

York, NY 10036فاآس( 0023-212/398 ,4900-212/642؛(  
  

 ).American Petroleum Institute)[API[معهد البترول األمريكي 
  ؛L St., NW, Washington, DC 20005 1220: العنوان 
  )فاآس( 202/682-8232 ,202/682-8000 

  
 American Society of Civil[ين ـيـين المدنـية للمهندسـكـية األمريـلجمعا

Engineers) [ASCE.( 15 1015: لعنواناth St, NW, Ste 600, 
Washington, DC 200057496-212/705؛ 

  
 American[لجمعية األمريكية لمهندسي التدفئة والتبريد وتكييف الهواء ا

Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning 
Engineers[ )ASHRAE(  1791: لعنوانا Tullie Circle N.E., Atlanta, 

GA 30329-2305؛  
  )فاآس (404/321-5478 ,404/636-8400 

  
 American Society of[لجمعية األمريكية للمهندسين الميكانيكيين ا

Mechanical Engineers [ASME).( 345: لعنوانا E. 47th St., New 
York, NY, 10017؛  

  )فاآس( 212/705-7739 ,212/705-7722 
  
 American Society of Safety[ي السالمة ــكية لمهندسـية األمريـلجمعا

Engineers) [ASSE.( 1800: لعنوانا E. Oakton St., Des Plaines, 
IL 60018-2187؛  

  )فاآس( 708/296-3769 ,708/692-4121 
  
 American Society for Testing and[لجمعية األمريكية الختبار المواد ا

Materials) [ASTM.( 1916: لعنوانا Race St., Philadelphia, PA 
  ؛19103-1187

  )فاآس(215/977-9679 ,215/299-5400 
  
 ).American Welding Society) [AWS[معية اللحام األمريكية ج
  ؛LeJeune Rd., NW, Miami FL 33126 550: لعنوانا

  )فاآس(305/443-7559 ,305/443-9353
  

] Association of Diving Contractors[ابطة متعهدي الغطس ر
)ADC.( 2611: لعنوانا FM 1960W Ste F204, Houston, TX 

 8388-713/893 ؛77068
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] Compressed Air and Gas Institute[عهد الغاز والهواء المضغوط م
)CAGI.( 1300: لعنوانا Sumner Ave., Cleveland, OH 44115-

  )فاآس (0105-216/241 ,7333-216/241؛ 2851
  
   ).Compressed Gas Association) [CGA[ابطة الغاز المضغوط ر
 Jefferson Davis Hwy., Ste 1004, Arlington, VA 1725: لعنوانا

  )فاآس (0134-703/979 ,0900-703/412 ؛22202-4100
  
] Concrete Reinforcing Steel Institute[عهد حديد تسليح الخرسانة م
)CRSI.(933: لعنوانا Plum Grove Rd., Schaumberg, IL 60173؛ 

  )فاآس (708/517-1206 ,708/517-1200
  
 Conveyor Equipment[ابطة مصنعي تجهيزات الناقالت ر

Manufacturers Association) [CEMA.(   
  ؛Hungerford Dr. #36, Rockville, MD 20850 932: لعنوانا
  ).فاآس ( 301/738-0076 ,301/738-2448 

  
 ).Grinding Wheel Institute) [GWI[عهد عجالت التجليخ م
  ؛Detroit Rd., Cleveland, OH 44115-1967 30200: لعنوانا

  )فاآس(  216/892-1404 ,216/899-0010
  
 Hardwood[ابطة صناعات الخشب الصلد والخشب الرقائقي والقشرة ر

Plywood and Veneer Association.[ 
 Michael Faraday Dr., P.O. Box 2789, Reston, VA 1825: لعنوانا 

  )فاآس (2537-703/435 ,2900-703/435 ؛22090
  

 Human Factors and[جمعية الهندسة اإلرجونومية والعوامل البشرية 
Ergonomics Society[ العنوان :P.O. Box 1369, Santa Monica, 

CA 90406-1369فاآس (2410-310/394 ,1811-310/394 ؛(  
  
 Illuminating Engineering Society[معية هندسة اإلنارة بشمال أمريكا ج

of North America [(IES). 345: لعنوانا E. 47th Street, New York, 
NY 10017فاآس (7641-212/705 ,7913-212/705 ؛(  

  
 Institute of Electrical and[معهد مهندسي الكهرباء واإللكترونيات 

Electronics Engineers [(IEEE). 345: العنوان E. 47th Street, 
New York, NY 10017فاآس ( 4929-212/705 ,7900-212/705 ؛(  

  
 .Institute of Makers of Explosives [(IME)[عهد مصنعي المتفجرات م
 ؛19th St., N.W., Ste 310, Washington, DC 20036 1120: لعنوانا

  )فاآس(  202/293-2420 ,202/429-9280
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 ).Material Handling Institute) [MHI[عهد مناولة المواد م
  ؛Red Oak Blvd., Ste 201, Charlotte, NC 28217 8720: لعنوانا
  )فاآس(704/522-7826 ,704/522-8644  

  
 National Board of[لمجلس الوطني لمفتشي المراجل واألوعية الضغطية ا

Boiler and Pressure Vessel Inspectors [(NBBP). 
-614/888؛Crupper Ave., Columbus, OH 43229 1055: لعنوانا

  )فاآس (614/888-0750 ,8320
  
 National Electrical[التحاد الوطني لمصنعي التجهيزات الكهربائية ا

Manufacturers Association [(NEMA).2101: لعنوانا L St., NW, 
Ste 300, Washington, DC 20037؛  

  )فاآس (202/457-8411 ,202/457-8400 
  
 National Fire Protection[ق ـرائـحـن الـة مـايـوقـي للـد الوطناـحـالتا

Association) [NFPA( لعنوانا :One Batterymarch Park, P.O. Box 
9101, Quincy, MA 02269-91010700-617/770 ,3000-617/770 ؛ 

  )فاآس(
  

 National Institute for Standards[المعهد الوطني للمقاييس والتكنولوجيا 
and Technology) [NIST( 

  ؛Rm.A163, Bldg. 411, Gaithersburg, MD 20899: العنوان
   )فاآس (301/975-2128 ,301/975-2000

  
 .National Safety Council [(NSC)[جلس السالمة الوطني م
  ؛Spring Lake Dr., Itasca, IL 60143-3201 1121: لعنوانا
  )فاآس (708/285-1315 ,708/285-1121 

  
 .National Bureau of Standards [(NBS)[المكتب الوطني للمقاييس 

 National Institute for[انظر المعهد الوطني للمقاييس والتكنولوجيا 
Standards and Technology) [NIST(  

  
 .Power Tool Institute [(PTI)[معهد المعدات الكهربائية 

  ؛Sumner Ave, Cleveland, OH 44115-2851 1300: العنوان
  )فاآس (216/241-0105 ,216/241-7333 

  
   .Scaffold Industry Association [(SIA)[ابطة صناعة السقاالت ر
  ؛Sherman Way, Van Nuys, CA 91405-2599 14039: لعنوانا
  )فاآس( 818/876-3027 ,818/782-2012 
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 Scaffold, Shoring, and Forming[معهد أعمال السقاالت والدعم والصب 
Institute [(SSFI). 

  ؛Sumner Ave, Cleveland, OH 44115-2851 1300: العنوان
  )فاآس( 216/241-0105 ,216/241-7333 

  
] Society of Automotive Engineers[معية مهندسي السيارات ج

(SAE).400: لعنوانا Commonwealth Dr., Warrendale, PA 15096-
  )فاآس (5760-412/776 ,4841-412/776 ؛0001

  
   .Underwriters Laboratory [(UL)[ختبر اعتماد سالمة المنتجات م
  ؛Pfingsten Rd., Northbrook, IL60062 333: لعنوانا
  )فاآس( 708/272-8129 ,708/272-8800 

  

 United States[ؤسسة الطباعة التابعة لحكومة الواليات المتحدة م
Government Printing Office.[ نلعنواا :Superintendent of 

Documents, U.S. Government Printing Office, 
Washington,202/738-3238, DC 20402؛  



EM 385-1-1 
  2003 تشرين الثاني 3

 T-1

   Tالملحق 

  المختصرات

ACGIH ناعية ـحة الصـي الصـي ألخصائيـمر األمريكـلمؤت ا�
 American Conference of Governmental [يينـالحكوم

Industrial Hygienists.[  

API عة البترول األمريكية  صنا�]American petroleum 
Industry[  

CGA -ابطة الغاز المضغوط  ر]Compressed Gas 
Association[  

CFR � الفدرالية القوانين دستور] Code of Federal 
Regulations[  

COR � ممثل مسؤول التعاقدات ]Contracting Officer�s 
Representative[  

CPR رئوي اإلنعاش القلبي ال� ]cardiopulmonary 
resuscitation[  

DDC � منسق الغطس بالمنطقة ]District Diving 
Coordinator[  

DOD � وزارة الدفاع ]Department of Defense[  

EMT � فني الطوارئ الطبية ]emergency medical 
technician[  

EPA � وآالة حماية البيئة ]Environmental Protection 
Administration[  

GFCI -  قاطع الدائرة عند حدوث عطل أرضي]ground fault 
circuit interrupter[  

IDLH � خطًرا مباشًرا على الحياة والصحة ) تمثل( يمثل
]immediately dangerous to life and health[  

LPN � معتمدة (مرضة ممارسة مرخص لها بمزاولة المهنةم( 
]licensed practicing nurse[  
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MSDS � ورقة بيانات السالمة الخاصة بالمواد] material 
safety data sheet[  

MSHA � الوآالة المعنية بسالمة وصحة عمال المناجم ]Mine 
Safety and Health Administration[  

NEC � القانون الوطني للكهرباء ]national electrical code[  

NEMA - الكهربائية ت والمعدااالتحاد الوطني لمصنعي التجهيزات 
]National Electrical Manufacturers Association[  

NESC � القانون الوطني للسالمة الكهربائية ]national 
electrical code[  

NOAA � اإلدارة الوطنية لدراسة المحيطات والغالف الجوي 
]National Oceanic and Atmospheric 

Administration[  

NFPA - وقاية من الحرائق االتحاد الوطني لل]National Fire 
Protection Association[  

NIOSH � المعهد الوطني للسالمة والصحة المهنية ]National 
Institute of Occupational Safety and Health[  

NRC � لجنة تنظيم الشؤون النووية ]Nuclear Regulatory 
Commission[  

OEM � الُمَصِنع األصلي للمعدات ]original equipment 
manufacturer[  

OSHA � إدارة السالمة والصحة المهنية ]Occupational 
Safety and Health Administration[  

PFD � وسيلة الطفو الشخصية ]personal floatation 
device[  

POL � النفط والزيوت ومواد التشحيم ]petroleum, oil, 
lubricants[  

PPE �  الشخصية الواقيةالتجهيزات والمعدات ]personal 
protective equipment[  

Ppm � جزء في المليون ]parts per million[  

RN � ممرضة مسجلة ]registered nurse[  
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ROPs � آابينة الحماية عند االنقالب ]rollover protective 
structure[  

RSC � لجنة السالمة ضد مخاطر اإلشعاع ]radiation safety 
committee[  

RSO � مسؤول السالمة ضد مخاطر اإلشعاع ]radiation 
safety officer[  

SAE - جمعية مهندسي السيارات ]Society of Automotive 
Engineers[  

SOP � القياسية إجراءات العمل] standard operating 
procedure[  

SPF � حماية البشرة معامل ]skin protection factor[  

SSHP � والصحة الخاصة بموقع العمل  خطة السالمة]site-
specific safety and health plan[  

TEDE � إجمالي التعرض للجرعة المكافئة ]total equivalent 
dose exposure[  

TLV � قيمة الحد المسموح به ]threshold limit value[  

TWA � المتوسط المرجح زمنًيا ]time-weighted average[  

UDC ي ـكـريـين األمـندسـالح المهـادة سـيـس بقـطـغـق الـنسـ م�
]USACE Command Diving Coordinator[  

UL-  مختبر اعتماد سالمة المنتجات]Underwriters 
Laboratory[  

USACE � سالح المهندسين األمريكي ]US Army Corps of 
Engineers[  

USCG -فر السواحل األمريكية خ] US Coast Guard[  
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 مسرد

 
    

A2B 
  

...............  
  

 جهاز منع تالمس بكرتي الرافعة

ABS ...............  المكتب األمريكي للشحن  

ACDE ...............  اتحاد معلمي الغطس التجاريين  

ACGIH ...............   المؤتمر األمريكي ألخصائيي الصحة الصناعية
  الحكوميين

ACI 
  

...............  
  

  لخرسانةالمعهد األمريكي ل

ACM ...............   الحرير الصخري(مادة تحتوي على األسبستوس(  

ADC ...............  رابطة متعهدي الغطس  

AED ...............  مزيل الرجفان الخارجي األتوماتيكي  

AFFF ...............  مادة رغوية ُمشكلة لطبقة مائية  

AGA ...............  لغازالرابطة األمريكية ل  

AHA ...............  تحليالت مخاطر النشاط/تحليل  

AIHA ...............  االتحاد األمريكي للصحة الصناعية  

ALARA ...............  معقولة بصورة تحقيقه يمكن قدر بأقصى منخفضة  

ALI ...............  الحدود السنوية  

ANSI ...............  واصفات القياسيةالمعهد القومي األمريكي للم  

APF ...............  معامل الحماية الُمعين  

API ...............  معهد البترول األمريكي  

APP ...............  خطة الوقاية من الحوادث  

AR ...............  الجيشقوانين   
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ARA ...............  تصريح اإلشعاع الصادر عن الجيش  

ASCE ...............  عية األمريكية للمهندسين المدنيينالجم  

ASHRAE ...............   تكييف  التدفئة والتبريد ولمهندسيالجمعية األمريكية
  الهواء

ASME ...............  الجمعية األمريكية للمهندسين الميكانيكيين  

ASP ...............  فني سالمة محترف  

ASSE ...............  هندسي السالمةالجمعية األمريكية لم  

ASTM ...............  الجمعية األمريكية الختبار المواد  

ATV ...............  مرآبة جميع أنواع األراضي  

AWG ...............  المقياس األمريكي للسلك  

AWS ...............  جمعية اللحام األمريكية  

BCD ...............  جهاز طفو تعويضي  

BCSP ...............  مجـلـس أخصائيي السالمـة المعتمديـن  

BRAC ...............  إغالق وإعادة تنظيم القواعد  

Btu ...............  الوحدات الحرارية البريطانية  

CDC ...............  مراآز مكافحة األمراض  

CERCLA ...............   ،والتعويض، قانون االستجابة البيئية الشاملة
  يةوالمسؤول

CDZ ...............  مناطق ُآسوة األسطح الخاضعة للسيطرة  

cfm ...............  قدم مكعب في الدقيقة  

CFR 
  

...............  
  

  دستور القوانين الفدرالية

CGA ...............  رابطة الغاز المضغوط  

CHP ...............  فيزيائي صحة معتمد  

CHST ...............  مة وصحة معتمد في مجال اإلنشاءاتفني سال  

CIH ...............  أخصائي الصحة الصناعية المعتمد  
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cm ...............  سنتيمتر  

cm
2

  سنتيمتر مربع  ............... 

CMAA ...............  االتحاد األمريكي لُمَصِنعي الرافعات  

CO2 ...............  ثاني أآسيد الكربون  

CO ...............  أول أآسيد الكربون  

CONUS ...............  الواليات المتحدة القارية  

COR ...............  ممثل مسؤول التعاقد  

CPR ...............  اإلنعاش القلبي الرئوي  

CRZ ...............  منطقة خفض التلوث  

CSP ...............  أخصائي سالمة معتمد  

CSTS ...............  مشرف سالمة مدرب معتمد  

DA ...............   الجيششؤون وزارة  

DAC ...............  ترآيز الهواء المشتق  

dB ...............  ديسيبل  

dB(A) ...............   ديسيبلA  

°C ...............  درجة مئوية  

°F ...............  درجة بمقياس فهرنهايت  

DDC ...............  ق الغطس بالمنطقةمنس  

DFARS ...............   عاقد الدفاع الفدرالي الخاص بالتقانونملحق  

DOD ...............  وزارة الدفاع  

DODI ...............  تعليمات وزارة الدفاع  

DOE ...............  وزارة الطاقة  

DOT ...............  وزارة النقل  

EANx ...............  تروآسغاز الني  



EM 385-1-1 
  2003 تشرين الثاني 3

 U-4 

ELSA ...............   في حاالت الطوارئاإلعاشةجهاز   

ELSI ...............  مؤشر نهاية مدة الخدمة  

EMR ...............  نسبة تعديل الخبرة  

EMS ...............  خدمات الطوارئ الطبية  

EMT ...............  فني الطوارئ الطبية  

EO ...............   إداريأمر  

EOD ...............  إبطال مفعول الذخائر المتفجرة  

EP ...............  المهندسينمرجع   

EPA ...............  وآالة حماية البيئة  

ER ...............  لوائح الهندسة  

ERP ...............  خطة االستجابة للطوارئ  

ERT ...............  فريق االستجابة للطوارئ  

ESLI ...............  مؤشر نهاية مدة الخدمة  

ETS ...............   التدخين السلبي(تدخين التبغ البيئي(  

EZ ...............  منطقة الحظر  

FAA ...............  إدارة الطيران الفدرالي  

FAR ...............  الفدراليالتعاقد قانون   

fc ...............  قدم شمعة  

FDA ...............  إدارة األغذية واألدوية  

FEV(1) ...............   ثانية1الحجم الزفيري القسري في   

FGS ...............  المعايير السائدة النهائية  

FM ...............  دليل ميداني  

FOA ...............  أقسام العمليات الميدانية  

FOPS ...............   جسام الساقطةالوقاية من األ) آبائن(هياآل  
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Ft ...............  قدم  

ft
3

  قدم مكعب  ............... 

ft
2

  قدم مربع  ............... 

ft/min ...............  قدم في الدقيقة  

FUDS ...............  مواقع دفاعية سابقة  

FUSRAP ...............  االستخدام سابقة للمواقع العالجي اإلجراء برنامج  

FVC ...............  القسرية الحيوية السعة  

gal ...............  جالون  

GDA ...............  المختصة الحكومية السلطة  

GFCI ...............  أرضي عطل حدوث عند الدائرة قاطع  

GPTC ...............  الغاز أنابيب مد تكنولوجيا لجنة  

Gy ...............  جراي  

HAV  ...............  الكبدي أ فيروس  

HAZWOP
ER 

  للطوارئ واالستجابة الخطرة النفايات عمليات  ...............

HBV ...............  الكبدي ب فيروس  

HCV ...............  الكبدي س فيروس  

HEPA ...............  الهواء جسيمات لتنقية الكفاءة عالي مرشح  

HIV ...............  البشرية ةالمناع نقص فيروس  

hp ...............  حصانية قدرة  

HQUSAC
E 

  األمريكي المهندسين سالحل  العامةقيادةال  ...............

HTRW ...............  الخطرة السامة اإلشعاعية النفايات  

HVAC ...............  الهواء وتكييف والتهوية التدفئة  
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Hz ...............  هرتز  

IAQ ...............  الداخلي الهواء نوعية  

IDLH ...............  والصحة الحياة على مباشر خطر  

IEEE ...............  واإللكترونيات الكهرباء مهندسي معهد  

IESNA ...............  أمريكا بشمال اإلنارة هندسة جمعية  

ILO ...............  الدولي العمل مكتب  

IME   المتفجرات صنعيم معهد  ............... 

in ...............  بوصة  

in
  مربعة بوصة  ............... 2

IRP ...............  المنشآت تجديد برنامج  

IRSC ...............  المؤين اإلشعاع مخاطر ضد السالمة لجنة  

ISEA ...............  السالمة لتجهيزات الدولي االتحاد  

ISO ...............  المقاييس لتوحيد الدولية المنظمة  

Ka ...............  أمبير آيلو  

kg ...............  آيلوجرام  

kHz ...............  آيلوهرتز  

km ...............  آيلومتر  

kPa ...............  بسكال آيلو  

Kv ...............  فولت آيلو  

lb ...............  رطل  

L ...............  لتر  

LID ...............  الحمل تحديد جهاز  

LLD ...............  الحمل تقييد جهاز  

lm ...............  لومن  
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LMI ...............  الحمل عزم مؤشر  

LP-Ga ...............  غاز بترولي ُمسال  

LPN ...............  ممرضة ممارسة مرخص لها بمزاولة المهنة  

L/s ...............  ي الثانيةلتر ف  

lx ...............  لكس  

m ...............  متر  

m3 ...............  متر مكعب  

m2  ...............  متر مربع  

MCRP ...............  إصدار مرجعي تابع لسالح مشاة البحرية  

mg ...............  ملليجرام  

mi ...............  ميل  

MIL-STD ...............  عسكريمقياس   

mm ...............  ملليمتر  

MMAD ...............  األقطار األيروديناميكية المتوسطة الكتلة  

MOA ...............  مذآرة االتفاقية  

MOU ...............  مذآرة التفاهم  

mph ...............  ميل في الساعة  

mrem ...............  ملليرم  

MSC  ...............  ادة فرعية رئيسيةقي  

MSDS  ...............   الخاصة بالموادصفحة بيانات السالمة  

m/s/  ...............  ثانية/متر  
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MSHA  ...............  الوآالة المعنية بسالمة وصحة عمال المناجم  

MSS  ...............  جهاز أمان إليقاف الحرآة  

µSv  ...............  ميكروسيفرت  

mSv  ...............  مللي سيفرت  

MVA  ...............  أمبير- ميجا فولت   

NAMS  ...............   البحريينللمساحيناالتحاد الوطني   

NASBLA  ...............  االتحاد الوطني لمديري قانون اإلبحار اآلمن بالقوارب  

NAUI  ...............  االتحاد الوطني ألخصائيي التعليم تحت الماء  

NAVFAC  ...............  منشآت تابعة للبحرية  

NAVMED  ...............  الالئحة الطبية التابعة للبحرية  

NAVSEA  ...............  قيادة نظم البحر التابعة للبحرية  

NBBI  ...............  المجلس الوطني لمفتشي المراجل واألوعية الضغطية  

NEC  ...............  للكهرباءالقانون الوطني   

NEMA  ...............  االتحاد الوطني لمصنعي التجهيزات الكهربائية  

NESC  ...............  القانون الوطني للسالمة الكهربائية  

NESHAP  ...............   الخطرةملوثات الهواءالمعايير الوطنية النبعاث   

NFPA  ...............  االتحاد الوطني للوقاية من الحرائق  

NIOSH  ...............  المعهد الوطني للسالمة والصحة المهنية  

NIST  ...............  المعهد الوطني للمقاييس والتكنولوجيا  

NMFC  ...............   التصنيف الوطني للشحن بالمرآبات التي تعمل
  بالمحرآات

NOAA  ...............  جوياإلدارة الوطنية لدراسة المحيطات والغالف ال  

NPDWR  ...............  الالئحة الوطنية الرئيسية لمياه الشرب  

NRC  ...............  لجنة تنظيم الشؤون النووية  

NRR  ...............  معدل خفض الضوضاء  
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NSC  ...............  مجلس السالمة الوطني  

NVLAP  ...............  البرنامج الوطني التطوعي العتماد المختبرات  

OCONUS  ...............  خارجي/خارج الواليات المتحدة القارية  

OEA  ...............  هواء مشبع باألآسجين  

OEBGD  ...............  الوثيقة األساسية للتوجيه البيئي الخارجي  

OEM  ...............  الُمَصِنع األصلي للمعدات  

OSHA  ...............  نيةإدارة السالمة والصحة المه  

Pa  ...............  باسكال  

PADI  ...............  االتحاد المهني لمعلمي الغطس  

PAPR  ...............  آمامة تنقية الهواء اآللية  

PCB  ...............  بوليكلوريناتيد بايفينيل  

pCi/L  ...............  بيكو آوري في اللتر  

PDT  ...............  فريق إنجاز المشروع  

PEL  ...............  معدل التعرض المسموح به  

PFD  ...............  وسيلة الطفو الشخصية  

PHA  ...............  ِمهنتحليل مخاطر ال  

PLHCP  ...............  طبيب أو أخصائي رعاية صحية معتمد  

PM  ...............  مدير المشروع  

PMP  ...............  خطة إدارة المشروع  

POL  ...............  النفط والزيوت ومواد التشحيم  

PPE  ...............  الواقية الشخصيةالتجهيزات والمعدات   

Ppm  ...............  جزء في المليون  

PRCS  ...............  أماآن محصورة تتطلب تصريًحا  

PrgMP  ...............  خطة إدارة البرنامج  
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psf  ...............  دم المربعرطل للق  

psi ...............   لكل بوصة مربعةرطل  

psia  ...............  الضغط المطلق بالرطل لكل بوصة مربعة  

QC  ...............  مراقبة الجودة  

QLFT  ...............   نوعية الالمالءمةاختبار  

QNFT  ...............   ة الكميالمالءمةاختبار  

RCRA  ...............  إحيائهانون حفظ الموارد وقا  

RDS  ...............  معيار الغبار الصالح لالستنشاق  

REL  ...............  معدل التعرض الموصى به  

REM  ...............  معادل رونتجن في اإلنسان  

RF  ...............  تردد السلكي  

RN  ...............  ممرضة مسجلة  

ROPs  ...............  الحماية عند االنقالب آابينة   

RSC  ...............  لجنة السالمة ضد مخاطر اإلشعاع  

RSO  ...............  مسؤول السالمة ضد مخاطر اإلشعاع  

SAE  ...............   جمعية مهندسي السيارات  

SAMS  ...............   البحريين المعتمدينالمساحينجمعية   

SAR  ...............  وِّدة بالهواء آمامة ُمز  

SCBA  ...............  جهاز تنفس ذاتي  

SCUBA  ...............  جهاز ذاتي للتنفس تحت الماء  

SHM  ...............  مدير السالمة والصحة  

SIA  ...............  رابطة صناعة السقاالت  

SOP  ...............   القياسيةإجراءات العمل  

SPF  ...............  لحماية من أشعة الشمسعامل ا  
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SSA  ...............  التزويد بالهواء من السطح  

SSHO  ...............  مسؤول السالمة والصحة بالموقع  

SSHP  ...............  خطة السالمة والصحة الخاصة  

Sv  ...............  سيفرت  

SZ  ...............  منطقة الدعم  

TBMED  ...............  فنية، الطبيةالنشرة ال  

T&M  ...............  الوقت والمواد  

TEDE  ...............  إجمالي التعرض للجرعة المكافئة  

TLV  ...............  مشرفّيقيمة الحد ال   

TSD  ...............  معالجة المواد وتخزينها والتخلص منها  

TWA  ...............  المتوسط المرجح زمنًيا  

UDC  ...............  منسق الغطس بقيادة سالح المهندسين األمريكي  

UFC  ...............  التصنيف الموحد للشحن  

UFGS  ...............  المواصفات اإلرشادية الموحدة للمنشآت  

UL  ...............  مختبر اعتماد سالمة المنتجات  

USACE  ...............  سالح المهندسين األمريكي  

USCG  ...............  خفر السواحل األمريكية  

USEPA  ...............  الوآالة األمريكية لحماية البيئة  

UST  ...............  صهريج تخزين تحت أرضي  

UV  ...............  فوق بنفسجي  

UVAA  ...............   منطقة األشعة فوق البنفسجية من النطاقA  

UVBB  ...............  وق البنفسجية من النطاق منطقة األشعة فB  

UXO  ...............  ذخائر غير متفجرة  

WBGT  ...............  درجة حرارة الُبَصيلة الُمَخَضلة الكروي  
    


