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بسم هللا الرحمن الرحیم

المدیریة العامة للدفاع المدني
قیادة فریق البحث و اإلنقاذ

دلیل معدات فریق البحث و اإلنقاذ

:إعداد
حمد علي صالحأ/ ١مالمالز

:إشرافعمر البداويسالوكیل أول حاب
ھاشم محمد عبیدات/ الرائدالرقیب مالك عبد الحمید یاصجین



٢

البحث عن المحاصریناریماك
)search cam(نوع 

) p310-2511sc(مودیل
:جزاءاأل

:الكامیرا ویتكون منرأس-١
ةالعدس-١
الكامیرارأسماتور لتحریك -٢
ةاإلضاء-٣
ةسماع-٤
میكرفون-٥

راع التلسكوبي ویتكون من وصلتین استطالةالذ-٢
:بض مثبت علیھ المفاتیح التالیةالمق-٣

ONكبسة التشغیل   -١ / OF
)شمال–یمین (لتحكم بحركة الكامیرا كبسة ل-٢
)نقصان–ةزیاد(باإلنارةلتحكمكبسة ل-٣
)نقصان- ةزیاد(لتحكم بالصوت كبسة ل-٤
لتبدیل بین السماعة والمیكرفونلكبسة -٥

كبسة الاضغط :اإلصابةللتحدث مع
الكبسةاترك :اإلصابةسماع ول

:لوحة تركیب الكیبالت-٤
)ثابت(االكامیررأسكیبل استطالة لمدخل -١
)ثابت(من البطاریة مدخل كیبل التیار الكھربائي -٢



٣

.اللكامیرالبطاریةكیبل توصیل التیار الكھربائي من -٣
.للشاشةكیبل مخرج -٤
.ىأخرةلشاشمخرج احتیاطي -٥
.المیكرفون ومدخل السماعة مقر-٦

:األعلىومثبت علیھا من الشاشة-٥
الشاشةكبسة لتبدیل شدة صفاء -١
)نقصان-زیادة (الشاشةكبسة شدة صفاء -٢
وصلة میكانیكیة لتثبیت الشاشة على جسم الكامیرا-٣
كیبل توصیل الشاشة مع جسم الكامیرا-٤

:)فونالھید(-٦
میكرفون -١

٢:عددأذنسماعة -٢
)رفع- خفض(لصوتلح مفتا-٣

مع جسم الكامیرا) فونالھید(كیبل حلزوني لتوصیل -١
.أمبیر٥فولت وبقدرة ١٢:بفرق جھد كھربائيبطاریة -٢
)فولت٢٣٠و ١١٠(شاحن سیارة -٣

POWER / FLOAT-البطاریة ممتلئة(-خضرأ(
FAST CHARGE-شحن سریع(جاري الشحن (-صفرأ((

FAUIT-البطاریة ضعیفة (_حمرأ(.
الزائدةةءاإلضاب لتحسین الرؤیة بحجللشاشةحقیبة جلد -٤
صندوق بالستیك لحفظ الكامیرا-٥



٤

:الفنیةالمواصفات
ركیةیأمصناعھ -١
سم١٠٥:طول الكامیرا كاملة مبیتة  -٢
سم٢٤٠:طول الكامیرا كاملة مع الذراع التلسكوبي مفرود-٣
سم٢١٠:ل الذراع التلسكوبيطو-٤
درجھ١٨٠:الكامیرا رأسیدور -٥
)أمبیر٥(وقدرة )فولت١٢(بفرق جھدبطاریة-٦
فولت ٢٣٠و ١١٠:ةشاحن البطاری-٧

:العملطریقة 
) .PPE(وارتداء معدات الوقایة الشخصیة ةخاذ احتیاطات األمان المناسبات-١
. جمیع الوصالت الخاصة بالكامیرا تركیب-٢
) . البطاریة (مصدر الطاقة وصل -٣
. والكیبل الخاص بھا في مقر تركیبھت الشاشة في مكانھا یثبت-٤
.فضلألرؤیةالخاصة بالشاشةحقیبة الجلداالستخدام یجب وضعأثناء-٥
. األخرىجزاءواألمن صالحیة جمیع الوصالت التأكدل الكامیرا ویشغت-٦
.ثقببحفرقمم وجود ثقبقرب ثقب موجود وفي حال عدأالكامیرا من إدخال-٧

:الصیانة
.استعمالالكامیرا بعد كل أجزاءمن سالمة جمیع التأكدیجب -١
. البطاریةشحن إعادةمن التأكد-٢



٥

.الكامیراأجزاءمسح وتنظیف جمیع -٣
.الحقیبةمكانھا في إلىجمیع قطع الكامیرا إعادةیجب -٤
.الكامیراحقیبةي معده فوق ع أعدم وضمراعاةمن مع یجب تخزین الكامیرا في مكان آ-٥



٦

كامیرا البحث عن المحاصرین 
LEADERنوع  

:جزاءاأل
:لوحة التحكم وتتكون من- أ

الشاشة-١
. )الھیتفون(مقر تركیب كیبل -٢

مقر تركیب كیبل الكامیرا-٣
.)الھیتفون(مقر تركیب احتیاط-٤
fonكبسة التشغیل -٥ / of.
. تحدثاالستماع والنلتبدیل بیلكبسة –٦
)أسھم(كبسات أربعمثبت حولھا )menu(كبسة قائمة –٧

.للتنقل في خیارات القائمة
. مكان تركیب البطاریة -٨

. سكوبي مثبت علیھ القبضة المسدسیةالذراع التل–ب 
: الكامیرا ومثبت فیھرأس–ج 

ةالعدس-١
الكامیرارأسماتور لتحریك -٢
٨:وعددھاةإضاءأزرار-٣
ةسماع-٤
میكرفون-٥

.غیر قابلھ للشحنوأخرىقابلھ للشحن اریةبط-د



٧

.سیارةفولت وآخر شاحن ٢٢٠الشاحن –ـھ
.التحكمتثبیت للوحة محزا-و

:الفنیةالمواصفات
. صناعة فرنسیھ-١
سم)٤,٧*٤٠*١٢٠: (الصندوق أبعاد-٢
كغم١٥.٤٠الكامیرا مع الصندوق كتلة-٣
.كغم٣.٦٠:الكامیراكتلة-٤
ساعات٤مدة الشحن -٥
درجھ١٨٠:الكامیرارأسر یدو-٦
م١:الذراع التلسكوبي طول -٧
م١,٦:وصلة لأوالذراع التلسكوبي مع طول -٨
م٢,٣٥:وصلة وثانيلأوالذراع التلسكوبي مع طول -٩

ساعات٤:مدة شحن البطاریة-١٠
٦٠-١٠-:مل عدرجة حرارة ال-١١
ساعات٤:مدة عمل البطاریة-١٢
٧٠-٢٠-:درجة حرارة التخزین-١٣
: ة الخاصة بالشاحنةاإلضاءإشارات

.البطاریة مشحونة-خضرأ-١
.ما زال یشحن-حمر متقطع أ-٢
.شاحنلاأوالبطاریةفي ، وجود خطأ -سریعحمر متقطع أ-٣



٨

: مالحظة 
درجة مئویة٥-: منقل ال تشحن البطاریة بدرجة حرارة أ .

: طریقة العمل 
) .PPE(یة الشخصیة وارتداء معدات الوقاةخاذ احتیاطات األمان المناسبات-١
. الكامیرا أجزاءمن جاھزیة جمیع التأكد-٢
. على الرقبةلوحة التحكماالستخدام یجب وضع قشاط أثناء-٣
. للشحنن في حال نفاذ البطاریة القابلة للشحالقابلةغیرطة البطاریةابوسالجھازیجب تشغیل -٤
.بحفر ثقبمققرب ثقب موجود وفي حال عدم وجود ثقبالكامیرا من أإدخال-٥
.للتأكد من سالمتھللتواصل مع اإلصابة) المایك(یتم تشغیل في حال رؤیة اإلصابة-٦

:الصیانة
. تنظیف الكامیرا بشكل كامل بممسحة غیر مبللة.١
. لزمإنووضعھا على الشاحن تفقد شحن البطاریة.٢
. الكامیراأسالكتفقد .٣
. الكامیرا بشكل كاملأجزاءتفقد .٤
. في الصندوق بشكل مناسبترتیبھا ووضعھا .٥
. منآوضعھا في مكان .٦



٩

جھاز البحث عن المحاصرین السماعي 
leader   نوع 

:جزاءاأل
:لوحة التحكم وتتكون من- أ

onكبسة التشغیل  .١ / off .
. سة للتبدیل بین االستماع والتحدثكب.٢
)أسھم(كبسات أربعمثبت حولھا )menu(كبسة قائمة .٣

للتنقل في خیارات القائمة
.شاشة لضبط  الجھاز للعمل.٤
٢:مقر تركیب المجسات عدد.٥
. سماعة والمیكرفون الخاص باإلصابةمقر تركیب ال.٦
. لسماعة والمیكرفون الخاص بالمنقذمقر تركیب ا.٧
. ٢: عددمجس استقطاب الذبذبات -ب
١: عددباإلصابةخاص سماعة ومیكرفون -ج 
١: عددسماعة ھیتفون -د

. غیر قابلھ للشحنوأخرىللشحن قابلةبطاریة-ه 
. فولت وآخر شاحن سیارة٢٢٠الشاحن -و
. حزام تثبیت للوحة التحكم -ز
.غیر قابلھ للشحنأخرى بطاریة قابلھ للشحن و-ح



١٠

٢:مغناطیس عدد-ط 
التشققاتاألماكنبیت على المجس للعمل في مسمار تث-ي 

:الفنیةالمواصفات
صناعة فرنسیة.١
م٨:الواحد لكل مجس طول السلك.٢
كغم١٧.٦٠:مع الصندوقالجھازكتلة.٣
ساعات٤:مدة الشحن.٤
ساعات٨:مدة عمل البطاریة.٥
سم٣.٨: باإلصابةالسماعة والمیكرفون الخاص قطر .٦
سم ٤.٧: قطر المجس.٧
)٦٠–٢٠- (:ارة العملدرجة حر.٨

:مالحظة
درجة مئویة ٥- : قل من ال تشحن البطاریة بدرجة حرارة أ
یقاس التردد بالھیرتز

: طریقة العمل
) .PPE(وارتداء معدات الوقایة الشخصیة ةخاذ احتیاطات األمان المناسبات.١
. الجھاز أجزاءمن جاھزیة جمیع التأكد.٢
. على الرقبةلوحة التحكمشاط االستخدام یجب وضع قأثناء.٣



١١

. للشحنشحن في حال نفاذ البطاریة القابلةللالقابلة غیرطة البطاریةابوسالجھازیجب تشغیل .٤
.المحاصرةاإلصابةمن األصواتقرب نقطة تصدر منھا یتم استخدام المجسات لحصر أ.٥
من باإلصابةاعة والمیكرفون الخاص یتم تمریر السم،طة لھاقرب نقاإلصابة بوساطة حصر أعند االقتراب من .٦

. اإلصابةعمل ثقب لتلك الغایة وذلك للتواصل مع أوقرب ثقب أ

:الصیانة
. بعد كل استعمالالجھازأجزاءمن سالمة جمیع التأكدیجب -١
. شحن البطاریةإعادةمن التأكد-٢
.الجھازأجزاءمسح وتنظیف جمیع -٣
. ي الحقیبةمكانھا فإلىجھازجمیع قطع الإعادةیجب -٤
. الكامیرافي مكان آمن مع مراعاة عدم وضع أي معدة فوق حقیبةالجھازیجب تخزین -٥



١٢

جھاز البحث عن المحاصرین السماعي
)8VIBRA PHONE ASBA(نوع

:جزاءاأل

:لوحة التحكم وتتكون من-أ
١.)CAPT2(مقر تركیب المجس األیمن .
٢.)CAPT1 (یسرمقر تركیب المجس األ .
٣.)HP/LS(سماعة والمیكرفون الخاص باإلصابةمقر تركیب ال .
٤.)MICRO/MIKE(ر تركیب المیكرفون الخاص بالمنقذمق .
. المنقذمقر تركیب الھیتفون الخاص ب.٥
٦.))T(TEST(من مستوى شحن البطاریاتالتأكدة كبس .
٧.)M (كبسة التشغیل .
٨.)A( اإلطفاءكبسة .
٩.)E(لتشغیل مجسات االھتزازات .

١٠.)I (ماعة والمیكروفون الخاص باإلصابةلتشغیل الس .
١١.)F1/F2 (جل ضبط أیار الفلتر المناسب من الخت

المستقبلةاإلشارةوضوح 
١٢.)/+)- (FILTER(اإلشارةقوة خفضأوة یستخدم لزیاد

: ویعتمد ذلك على،المستقبلة
. مستوى الھدوء في المنطقة-أ

.محاصرةالاإلصابةالعمق الذي یفصلك عن -ب
. نوع منھا البناء وتقارب جزیئاتھانوع المواد المص-ت



١٣

١٣./+))-(GRIN(اشارة یستخدم لضبط وتضخیم الصوت بواسطة اللمس على/+) -(.
.لویة تبین قوة اإلشارة المستقبلةشاشة ع.١٤
.مؤشر موقع فلتر الصوت, مقدار ودرجة التحكم في الجھاز, ن قوة البطاریةشاشة سفلیة تبی.١٥
٢: عدد)م٨(بطول یبل كمجس مع .١٦
١: عدد) م٨(مع كیبل بطول باإلصابةسماعة مع میكرفون خاص .١٧
١:لولبي عددمع كیبل خاص بالمنقذ فون ھیت.١٨
.١:عدد)م ١(مع كیبل بطول خاص بالمنقذ میكروفون .١٩
.٦:عدد قابلة للشحنبطاریات )فولت١.٥(بفرق جھد مصدر طاقة .٢٠
.حزام لحمل الجھاز.    ٢١

. لحفظ الجھازصندوق. ٢٢
. داخل الجھازمرغوب فیھا في محیط العمل الغیر فلترین خاصین لحجب األصوات .٢٣

المواصفات الفنیة 
. الصوت بدون صورة مبدأیعتمد ھذا الجھاز على .١
م  ٨:بطول  مع كیبل لكل مجس )٢(عددمجسات بمزود .٢
م  ٨: مع كیبل بطولباإلصابةمزود بسماعة مع میكرفون خاص .٣
.٦:قابلة للشحن عدد غیرأوبطاریات قابلة ) فولت١.٥(مصدر طاقة بفرق جھد .٤
ساعات ٥:مدة الشحن.٥
.ساعة٢٥:تم تشغیل الجھاز بشكل متقطع یستمر عمر البطاریة حواليإذا.٦
.ساعة١٢:عمر البطاریةیستمرضجیج عالٍ بشكل مستمر ومستوىأما.٧
.)م˚٧٠–٢٥(: یخزن الجھاز في درجة حرارة.٨
.)م ˚٦٠-١٠(: درجة حرارة العمل.٩



١٤

)كغم٥.٦(: الجھازكتلة.١٠
)كغم٧(: كتلة الجھاز مع الصندوق.١١

: العملطریقة 
) .PPE(وارتداء معدات الوقایة الشخصیة ةخاذ احتیاطات األمان المناسبات-١
Mتشغیل الجھاز عن طریق الضغط على مفتاح -٢ )(.
). T(ى المفتاح  من حالة البطاریات بالضغط علالتأكد-٣
Eالضغط على المفتاح-٤ ."االھتزازات"من أجل تشغیل مجسات الذبذبات )(
. سماعة والمیكرفون الخاص باإلصابةالأردنا استخدام إذا) I(الضغط على المفتاح -٥
.قل تقدیرأشخاص على أ٣خدام الجھاز من قبل یجب است-٦

أـ  شخص حامل للجھاز 
.للمجساتل ن حامشخص عدد اثنی-ب

جل تنقیة اإلشارة ووضوحھا حتى یتم تحدید مكان من أ)F1) ,F2استخدام مفاتیح یتم. ٦
.الشخص المحاصر

.األشخاص المحاصرینیتم وضع المجسات في أماكن مختلفة والقیام بعملیة اإلصغاء و االستماع وتحدید . ٧
.Aطریق مفتاح الجھاز عن إغالقعند االنتھاء من العمل یتم . ٨

:مالحظة 
. ستماع لألصوات من المحاصرین فقطضمان الھدوء التام في المنطقة للتمكن من االیجب قبل استخدام الجھاز ***



١٥

:تحذیرات
الجھاز أجزاءالضرب بعنف على أي من أویجب عدم إسقاط .١
.الكیبلمنیجب عدم حمل المجسات .٢
.كیبالتالدوس على الأوعدم المشي یجب .٣
.لمجسات في مكان یصعب إخراجھا منھیجب عدم وضع ا.٤
. البطاریات في الجھاز لفترة طویلةیجب عدم ترك .٥
. وريیجب تغییر الشخص الذي یقوم باالستماع على الجھاز بشكل د.٦
.حمایة الجھاز من العوامل الجویةیجب.٧

:الصیانة
. ضررأليمن عدم تعرض الجھاز التأكد-١
.ریاتشحن البطاإعادة-٢
.وأتربةتنظیف الجھاز من أي غبار -٣
. داخل الحقیبة المخصصةالكیبالتترتیب المجسات وإعادة-٤
. عدم وضع أي معده فوق الجھازتخزین في مكان جید مع مراعاةال-٥



١٦

)SCBA(جھاز التنفس القائم بذاتھ
Contained Breathing Apparatus-Self

:الفنیةمواصفات ال
كغم١٨وزن الجھاز -١
لتر٦سطوانةاألسعة -٢
بار٣٠٠التعبئةضغط -٣
بار٤٥٠ضغط الفحص -٤
ةدقیق/لتر٢ةمن الصافرةكمیة الھواء المتدفق-٥
دیسبل٩٥ةمن الصافرةقوة الصوت الخارج-٦
بار) ٥٥(=بار٦٠- ٥٠عنده بإعطاء التحذیر ةالضغط الذي تبدأ الصافر-٧

:جزاءاأل
ةالحمال-١

ةقشطاأل.أ
ةالمنظم والصافر.ب
ساعة الضغط.ت
خرطوم الضغط العالي.ث
خرطوم الضغط المنخفض.ج

:القناع -٢
زجاجة الوجھ - أ



١٧

واء من خالل رداد ھیمنع تشكل الضباب على زجاجة الوجھ والناتج من الزفیر حیث یسمح بمرور ال(قناع داخلي -ب
)والمثبت علیھا صمام لھذه الغایةمن خالل فتحة الزفیرإالالزفیر بإخراجوال یسمح ٢عدد

-٢.٨(ویبلغ سمكھا )الفیبر جالس(من مادة أومصنوعة من الحدید المدعم بالفوالذ دةاوتكون ع:سطوانةاأل-٣
٣MM (ت سعات مختلفة وذا)لتر١٢و٩و٧و٦و٤و٢(

إغالقولألسفلبالضغط علیھ إالھاإغالقیعي وال یتم سطوانة بشكل طبقفل یسمح بفتح األیحتوي على(سطوانة مفتاح األ-أ
)الصمام في آن واحد

:مكونات الھواء*
. نیتروجین% ٧٩-١
. كسجینأو% ٢٠-٢
. شوائب% ١-٣

:معدل استھالك الھواءالعوامل التي تؤثر على *
).یتناسب عكسیاً (ة التدریبیة الكفاء-١
). یتناسب طردیاً (الجھد المبذول -٢
).یتناسب طردیاً (لنفسیةالحالة ا-٣
).یتناسب طردیاً (العمر  -٤



١٨

:فحص جھاز التنفس

:الفحص العام.أ
.بالشكل الصحیحتثبیت األسطوانة مع المنظم و-١
.مربط الحمالة بالشكل الصحیحإغالقسطوانة بتثبیت األ-٢
.إرخاء األحزمة واألقشطة-٣
.من حالة الخراطیم وساعة الضغط التأكد-٤
.إیقاف الجھاز عن العملأوحظات ظاھرة ومعالجتھا جیل أي مالتس-٥

: فحص الضغط المرتفع.ب
.صمام الطلبإغالق-١
.المفتاح بمقدار نصف دورة للمفتاحوإعادةل كامل كسطوانة بشفتح األ-٢
.مستوى الضغط على الساعةإلىالنظر -٣
.صمام األسطوانةإغالق-٤
. الساعة ویجب أن یكون ثابتاً مراقبة مؤشر -٥

:)الفني االختباري(لضغط المنخفض فحص ا. ج
.الوجھأجزاءوضع القناع على الوجھ وأخذ شھیق للتأكد من صالحیة القناع وعدم وجود تسریب بحیث ینطبق على كافة -١
.من ضغط التعبئة لألسطوانة٥/٦عن ال تقل بحیثتفقد كمیة الھواء -٢
.بشكل متواٍز وبالتدریجرأسأحزمة الوشدسطوانة ناع على الوجھ وتثبیتھ ثم فتح األوضع الق-٣
.فیر للتأكد من صالحیة صمام الطلبأخذ شھیق وز-٤
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.)إن وجد(من صالحیة صمام الكالم التأكد-٥
زاد علىإذاأما )ثواني ١٠/ بار ٥( في الضغط انخفاضكان ھناك إذاسطوانة بشكل كامل األإغالقكتم النفس ثم -٦

.انة الالزمة لھحد یجب إجراء الصیھذا ال
.صعود وھبوط المؤشرأثناء) بار ٦٠-٥٠( من عمل الصافرة عند ضغط التأكد-٧

: مالحظة
 معدات الوقایة الشخصیةارتداءیجب)PPE (والملحقات الخاصة بجھاز التنفس.

:الملحقات الخاصة بجھاز التنفس***
.لوكس یدوي-١
.حبل إرشاد-٢
.حبل شخصي-٣
.كفوف واقیة-٤
.حارس شخصي-٥

طرق ارتداء الجھاز:
.رأسمن فوق ال-١
. الجاكیت-٢
. بمساعدة زمیل-٣
. عن طریق السیارة-٤



٢٠

: الحسابات الخاصة بجھاز التنفس
ھاء كمیة الھواء من الفترة الزمنیة الممتدة من لحظة ارتداء الجھاز حتى انتوھي: )كف ع (فترة العمل الكلي.١

.الجھاز تماماً 
. ارتداء الجھاز حتى سماع الصافرةوھي الفترة الزمنیة الممتدة من لحظة:)ف ع ف(فترة العمل الفعلي.٢
ء كمیة الھواء من الجھاز اوھي الفترة الزمنیة الممتدة من لحظة سماع الصافرة لحین انتھ:)ف ا(األمانفترة .٣

)دقائق ١٠(وتبلغ تقریباً 
) ٤٠) /س* ض = ()ف ع ك .
)١٠–٤٠) /س* ض = ()ف ع ف.
)تقریباً )دقائق ١٠(فترة ثابتة مقدارھا = )ف ا .

: حیث
سطوانة    الضغط في األ:ض*.١
سطوانة من السائل  مقدار سعة األ: س**.٢
. دقیقة/ العمل أثناءجھد موھو اإلنقاذمعدل استھالك رجل ): ٤٠***(.٣

:مالحظة 
من سعة االسطوانة من الھواء %)١٠(ص ما نسبتھ ألن قوانین الغاز التعمل في مثل ھذه الحاالت من الضغط فأنھ یتم تنقی

.وھذا یعرف بمعامل االنضغاط  



٢١

:بار یكون كما یلي )٣٠٠(لتر والضغط فیھا ٦فلحساب سعة االسطوانة الحقیقي من الھواء السطوانة سعتھا 
لتر ھواء حر ١٨٠٠=٦*٣٠٠

:للحصول على السعة الحقیقیة نقوم بالتالي
لتر١٨٠%=١٠*١٨٠٠
لتر١٦٢٠=١٨٠-١٨٠٠

وھي السعة التي یتم تطبیقھا في العملیات الحسابیة السابقة) لتر١٦٢٠(السعة الحقیقیة ھي **

جدول یبین االستھالك التقریبي للھواء  ****
الدقیقة/لتر)٨-٥(في حالة الراحة التامة -١
دقیقةال/لتر)١٠-٨( في حالة الجلوس الساكن-٢
الدقیقة/لتر)٢٥-١٠(في حالة المشي-٣
الدقیقة/لتر)٥٠-٣٠(في حالة الجري البطيء-٤
الدقیقة/لتر)١٠٠–٧٠(في حالة الجھد المفاخىء المؤقت-٥

:الصیانة
تنظیف الجھاز بالماء والصابون-١
رأسالرباط والحمالةأحزمةوتفقد الوصالت -٢
سحھا بمادة الفازلینتفقد جلدة صمام الطلب وم-٣
.العمل٥/٦قل من  كان الضغط أإذاسطوانة الھواء تبدیل أ-٤



٢٢

. القناع الداخلي لعدم تكون الضباب على زجاجة القناعصماميمن وجود التأكد-٥



٢٣

)كورمشین(واالختراق وحدة القص
)350DD/HILTI(نوع 

:االجزاء
)٧KVA(الكھربائي لھ عن مصدر كھربائي ال تقل قدرة التیار-١
. منصب حامل للمعدة-٢
.محرك كھربائي-٣
. )سم ٤٥-٧,٥(قطار مختلفة ریش قص بأ-٤
. مضخة ماء یدویة-٥
. درل كھربائي-٦
.ب الجھازرل بالك لتثبیت حامل منص-٧
. ریك المحرك الكھربائي على المنصبذرع لتحة أمقبض بثالث-٨
:مقبض بذراع واحد یستخدم-٩

.على الحاملالمسامیر المثبتة وإرخاءلشد –أ 
.ةبراغي التوازن على القاعدوإرخاءلشد –ب 
. یة الحفر عن طریق المنصبأوغییر زلت_ ج 

. الكھربائيمحرك الیثبت علیھا ، فك والتركیبلوصالت قابلة ل-١٠
. )رل بالك(ـزمیل لتثبیت الإ-١١
) .رل بالك(ـلولبي لتثبیت المنصب مع البرغي-١٢



٢٤

:المواصفات الفنیة
.فولت٢٢٠: فرق الجھد الكھربائي-١
.أمبیر١٦:التیار االسمي-٢
.)ھیرتز٦٠-٥٠(:التردد االسمي-٣
.)ةالدقیق/ دوره ٦٧٠-٢٧٠(:عدد دوران المحرك-٤
.كغم٧٠:اإلجماليكتلة-٥
.كغم١٤,٤:المحرككتلة-٦
.كغم١٨,٣لمثقب حامل اكتلة-٧
.سم٥٠:عمق الثقب-٨
سم٥٠حالیاً ةالمتوفر)٥٠-٧,٥(من األقطارریش قص مختلفة -٩

. الدقیقة/ لتر٠,٥:لتدفق الماءاألدنىالحد -١٠
بار٦:ضغط لخرطوم الماءأقصى-١١
)(PRCPیحتوي على مفتاح كھربائي لمنع تسریب الكھرباء -١٢
)٧KVA(عنال تقل قدرة التیار الكھربائيأنیجب -١٣
مربعإشارةىعلخضرأزر تعزیز الثقب في الحدید ضوء یحتوي على-١٤

:الیدویةمواصفات مضخة الماء
.بار٦:ضغطأقصى-١
.كغم٥,٢:فارغةوھي المضخةكتلة -٢
. لتر ماء١٠:المضخةسعة -٣
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:طریقة العمل
) .PPE(وارتداء معدات الوقایة الشخصیة ةخاذ احتیاطات األمان المناسبات-١
اإلسمنتیة الساقطة محاصرین بالقرب من الكتلة أشخاصمن عدم وجود التأكدالمكان المراد اختراقھ شریطة اریاخت-٢

. الحقاً 
. )ملم١٦(في منتصف قاعدة المنصب لصناعة ثقب بقطرإشارةاختیار مكان تثبیت منصب الحامل ثم وضع -٣
ت البرغي اللولبي بحیث یثبت المنصب الحامل مع یثبتوبعدھا داخلھ ) رل بالك (ـت الیثبتثم )  ملم١٦(حفر ثقب بقطر -٤

. )رل بالك(ـال
.یت ریشة القص المناسبةثبتعلى المنصب الحامل ثم شد مسامیر التثبیت الخاصة بھ وبعدھا ت المحرك الكھربائي یثبت-٥
رى كما ھو موضح األخلألقطاروھكذا بالنسبة سم٥٠عند استعمال ریشھ قطرھا ٥٠٠ضع مفتاح التشغیل على و-٦

.  على مفتاح المحرك الكھربائي
ض ذيبدأ عملیة القص بتحریك المقبأقصى حد تإلىیصل دوران الریشة أنوصل المعدة بالتیار الكھربائي وبعد -٧

ولكل منھما مقر لتركیب لى،واألأضعافالثانیة  ثالثة ، تكوننلألسفل مع مالحظة أنھ یوجد سرعتاذرع ة أالثالث
. المقبض 

: مالحظة
یشیر إذ,التشغیل الخاص بالمحرك الكھربائياھر عند مفتاح األخضر ھو الظال تضغط على ریشة الحفر وابق الضوء 

أو,رات ریشة الحفر بالدقیقة الواحدةمن الذي یتحملھ المولد مما یقلل من عدد دوكبرأنھ یوجد جھد أإلىاألحمرالضوء 
. تثبیت منصب الجھاز بالشكل الصحیحمن عدم ئه القطع الناشام اتجاظعدم انت
:الصیانة

. استعمالبعد كل المعدةأجزاءتفقد جمیع -١
.بعد كل استعمالالمعدةأجزاءتنظیف جمیع -٢
.في صندوق خاصالمعدةوضع -٣



٢٦

والقصحفرالوحدة 
)HYCON(نوع

)FLEX-13PPH(مودیل

:جزاءاأل
.)المحرك(مولد الطاقة الھیدرولیكیة -١
.فر ھیدرولیكيجك ح-٢
.فیبر قص ھیدرولیكي-٣
.مختلفةحفر أزامیل-٤
. القصأقراص-٥
. خراطیم زیت الھیدرولیك-٦

:)390GX(المحرك
:المواصفات

GX490ھوندا نوع المحرك -١
نظام التشغیل یدوي وكھربائي-٢
حصان١٣:قدرة المحرك-٣
األشواطالمحرك رباعي -٤
كغم٨١:ھیدرولیكيالزیت الالمحرك بدونكتلة-٥
لتر٦,٥:زان البنزینسعة خ-٦
لتر٨-٦:الھیدرولیك منسعة خزان زیت -٧
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لتر١,١:سعة زیت المحرك-٨
الدقیقة/ دورة٢٠٠٠: یدوردقیقة/لتر٢٠تدفق زیت الھیدرولیك یكونعندھا -٩

لدقیقةا/دورة٣٦٠٠:یدور دقیقھ/لتر٣٠تدفق زیت الھیدرولیك عندھا یكون-١٠
درجھ مئویة٧٠:لزیت المحركحرارةدرجة أعلى-١١
)أمبیر١٧,فولت١٢(:مزود ببطاریة-١٢
متر١٠:طول الخرطوم-١٣
)٩٥بنزین : (الوقود المستخدم-١٤

:)20HH(جك الحفر
:المواصفات

كغم٢٢:كتلة-١
الدقیقة/لتر٢٠:كمیة التدفق-٢
بار١١٠:ضغط العمل-٣
بار١٦٠:األمانضغط صمام -٤
)سم٩*٢٥*١٠٨(الجك أبعاد-٥

:)HCS14(فیبر القص
: مواصفاتال

.كغم٨,٥:ھخرطومالفیبر مع القرص وكتلة-١
)l.p.m(:)120-150BAR 20(عند ضغط العمل-٢
)l.p.m:()130-155BAR 30(عند ضغط العمل-٣
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.بار١٧٢:األمانضغط صمام -٤
.بار٤٠ضغط الزیت الراجع -٥
. لدقیقةا/لتر)٣٠–٢٠(:كمیة تدفق الزیت-٦
قةالدقی/دورة)٣٨٠٠-٢٥٠٠(:سرعة دوران-٧
الدقیقة/سم)٧٠-٤٦(:سرعة القص-٨
ملم)٣٦٠(:قطر صینیة القص-٩

.درجة مئویة) ٨٠(:حرارة الزیتدرجة -١٠

:طریقة العمل
) .PPE(وارتداء معدات الوقایة الشخصیة ةالمناسباألمانخاذ احتیاطات ات-١
.بشكل كامل من أي ضرر ظاھرالمعدةتفقد -٢
.من وجود بنزین في المحركالتأكد-٣
.من وجود زیت محرك داخل الحجرةدالتأك-٤
.من مقیاس زیت الھیدرولیكالتأكد-٥
.مناسب بمكان آمن ومحركالوضع -٦
.والمحركالوحدةتركیب خراطیم الزیت مع -٧
.مع فتح محبس البنزینONـوضع مفتاح التشغیل على ال-٨
.الكھربائي)السوتش(ـعن طریق المنویل الإماالوحدةتشغیل -٩

.الدقیقة/لتر٢٠:علىجكالمستخدمةكانت القطعةإذالزیت مفتاح تحویل اوضع-١٠
.الدقیقة/لتر٣٠:علىفیبر قصكانت القطعة المستخدمة إذاالزیت وضع مفتاح تحویل-١١
.البدء بالعمل-١٢
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:الصیانة
بشكل كاملالمعدةأجزاءمن سالمة التأكدبعد االنتھاء من العمل یجب -١
اخاألوسالھواء من األتربة وترلتنظیف ف-٢
المعدةأجزاءمسح وتنظیف جمیع إعادة-٣
تزوید المحرك بالبنزینإعادة-٤
تزوید زیت الھیدرولیك عند الحاجةإعادة-٥
في صندوق خاصالمعدةأجزاءترتیب ووضع -٦



٣٠

سمنتيإقص منشار
)13GT(الھیدرولیك بضغط زیتیعمل 

:األجزاء
المحرك-١
منشار القطع-٢
یدرولیكخراطیم الھ-٣
ضخة ماءم-٤

:للمحركالمواصفات الفنیة

GX390األشواطنوع المحرك ھوندا رباعي -١
)سم٥٢,٧*٥٤*٦٦,٧(:طول المحرك-٢
كغم٧٣,٥:المحرككتلة-٣
لتر٦,١:سعة خزان البنزین-٤
لتر٨:ھیدرولیكسعة خزان زیت ال-٥
بار١٤٥:األمانضغط صمام -٦
بار١٠٣:العاديالضغط -٧
بار١٣٨:ضغط العمل-٨
دقیقة/لتر٢٦:فق الزیتكمیة تد-٩
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11BSالمواصفات الفنیة لمنشار القطع
سم٩٧: منشارطول ال-١
سم٢٣:المنشارعرض -٢
كغم١١,٨:منشارالكتلة-٣
بار١٤٠:قوة الضغط -٤
الدقیقة/لتر٣٤-٢٦:كمیة تدفق الزیت من-٥
سم٤٦:)السكھ( طول القطع -٦
٣,٧m/s(2(:االھتزازمستوى-٧

:طریقة العمل
) .PPE(وارتداء معدات الوقایة الشخصیة ةذ احتیاطات األمان المناسبخاات-١
.من وجود بنزین في الخزانالتأكد-٢
.من وجود زیت محرك داخل الحجرةالتأكد.-٣
.من مستوى زیت الھیدرولیكالتأكد-٤
.السكةعلى تركیب النسلة-٥
.توصیل خراطیم التبرید-٦
.توصیل خراطیم الضغط-٧
.ONى وضع مفتاح التشغیل عل-٨
.یل التشغیلأوسحب من-٩

.فتح مفتاح تحویل الزیت-١٠
.البدء بعملیة القص-١١
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:الصیانة
وتنظیفھا بشكل جیدالمعدةأجزاءفك جمیع -١
وتزییتھفك جنزیر القص عن السكة-٢
محبس البنزینإغالق-٣
تفریغ الماء وتنشیفھ عن ماتور القص-٤
وضع الجھاز في صندوق حافظ لھ-٥
في مكان جیدالمعدةتخزین -٦



٣٣

سمنتي یعمل على البنزینقص إمنشار
)bestway-ICS(نوع

)695(مودیل
:جزاءاأل

.نشارلماجسم -١
.)الجنزیر(نسلة القص -٢
.سكة النسلة-٣
.خرطوم ماء مع المحبس-٤
.مضخة ماء-٥
.خراطیم توصیل-٦

:الموصفات 
)HP6.4=) KW4.8 :قدرة المحرك-١
6.4HP: (9000 RPM(عدد الدورات عند قدرة-٢
كغم٩,٥:الجھازلةكت-٣
وحسب نوع الزیت)% ٤-٢(:نسبة الخلط-٤
لتر١:سعة الخزان-٥
دقیقة/لتر٨:كمیة ماء التبرید-٦
بار١,٥:قوة ضغط الماء-٧
m/s2)٤,١-٣,٩(:االھتزازمستوى -٨
.نظام ثنائي االشواط-٩

نظام التبرید الھواء-١٠



٣٤

:طریقة العمل
) PPE(لوقایة الشخصیة وارتداء معدات اةخاذ احتیاطات األمان المناسبات-١
.نزین المخلوطتزوید المحرك بالب-٢
نشارعلى المتركیب نسلة القص والسكة-٣
بالمنشارتوصیل مزود الماء -٤
المراد قطعھالشكلرسم -٥
تشغیل المنشار-٦
حسب الشكل المراد قطعھبعملیة القطعالبدء-٧

:الصیانة

.المحرك بعد االنتھاء من العملأجزاءتفقد جمیع -١
.السكةوالقص فك جنزیر-٢
.السكةوت جنزیر القص یتزی-٣
.نزین المخلوطتزوید المحرك بالب-٤
.لھوضع الجھاز بالحقیبة المخصصة-٥



٣٥

ماتور قص فیبر 
)STIHL(نوع 

)410TS(مودیل
:أجزاء المحرك

الجسم الرئیسي-١
طارة القص-٢
مثبت طارة القص-٣
مفتاح التشغیل-٤

:مواصفاتھ
حصان٤,٤:المحركقدرة-١
دقیقة/دورة٢٥٠٠:ان للعملرعة الدورس-٢
لتر٠,٨٥:سعة خزان البنزین-٣
كغم١٣,٧:الجھازكتلة-٤
سم٣٠:قرص القصقطر -٥
سم١٠:عمق القص العملي-٦
ملم٢٠: القرصثقبقطر-٧
وحسب نوع الزیت)% ٤-٢(:نسبة الخلط-٨



٣٦

:طریقة العمل
) .PPE(وارتداء معدات الوقایة الشخصیة ةخاذ احتیاطات األمان المناسبات-١
الباطونأولغایة قص المعدن قرص القص المناسب اختیار -٢
القصتركیب قرص-٣
)بنزین مخلوط(خزان البنزین تزوید-٤
ONوضع مفتاح التشغیل على -٥
الخانق)التشوك(إغالق-٦
سحب المنویل-٧

:الصیانة
من سالمة طارة القص بعد االنتھاء من العملالتأكد-١
واألتربةاألوساختنظیف المحرك من -٢
المحركرأستنظیف مجاري تبرید -٣
تزوید المحرك بالبنزین المخلوط-٤
تخزین المحرك في المكان المناسب-٥



٣٧

ماتور قص الشجر 
) STIHL(نوع

)441MS(مودیل
:جزاءاأل

المحرك الرئیسي-١
نزیرسكة الج-٢
جنزیر القص-٣

:مواصفاتھ
كغم٧,٥:الجھازكتلة-١
.وحسب نوع الزیت)% ٤- ٢: (نسبة الخلط-٢
ملم٣,١:ةعرض القطع الناشئ عند دوران السلسل-٣
الدقیقة/٢٨٠٠: د دوران المحركعد-٤
ملم١,٦:بالسلسةالخاص السكةمجرى عرض-٥
سم٧٥أو٤٠:منطول النسلة-٦
٥,٧HP:قوة المحرك-٧
لتر) ٠,٧٢٥(:محرك البنزینسعة -٨
لتر٠,٣٦:سعة زیت النسلة-٩



٣٨

: طریقة العمل
) .PPE(وارتداء معدات الوقایة الشخصیة ةمناسبخاذ احتیاطات األمان الات-١
.بالشكل الصحیحالتأكد من تركیب جنزیر القص والسكة-٢
.المخلوطنزینتزوید المحرك بالب-٣
.ONعلى وضع مفتاح التشغیل -٤
.عیة الخانق حسب االستخدامالتأكد من وض-٥
.تشغیل المحرك عن طریق سحب المنویل-٦
.فحص نظام تزییت الجنزیرالتشغیل لأثناءالضغط على المحرك -٧
.قطع الخشببعملیة البدء-٨

:الصیانة
.تنظف المحرك من بواقي الشجر والزیوت-١
.تزوید المحرك بالبنزین المخلوط-٢
.تخزین المحرك بالمكان المناسب-٣

:مالحظة
یةأومعاكس بحیث نزید الزالتجاه الالقطع ال تحصر سكة المنشار بل تفتح باأجزاءبل البدء بعملیة القطع یجب التأكد من أنق

سبب انحناء في یأوالسلسلةیقطع قد عدم الضغط علیھا مما إلىالسلسلة باإلضافةأجزاء؛ مما یقلل االحتكاك على تدریجیاً 
.السكة



٣٩

منشار قص خشب كھربائي 
)B5806)makitaنوع  

:جزاءاأل
.جسم المنشار-١
.قرص القص-٢
.یة قص مدرجھأوز-٣
.واقي حمایة-٤

:الفنیةصفاتالموا
فولت٢٣٠:هیعمل الجھاز بفرق جھد كھربائي مقدار-١
الدقیقة/ دورة٤٧٠٠:یدور الجھاز-٢
أمبیر٤,٨:مقدار القوة-٣
كغم٣:منشارالكتلة -٤
الدقیقة/ةدور٨٢٥٠:سرعھ لقرص القصأعلى-٥
سم٧:عمق القص-٦

:عملطریقة ال
) .PPE(لشخصیة وارتداء معدات الوقایة اةخاذ احتیاطات األمان المناسبات-١
.مستوٍ تثبیت لوح الخشب على مكان -٢
.یة القیاس المناسب للقصأووضع ز-٣
.بالكھرباءوصل المنشار-٤
.الخشب والضغط على مفتاح التشغیلوضع الجھاز فوق لوح-٥

:الصیانة
بعد االستخدام من باقي نجارة الخشب المعدةتنظیف -١



٤٠

تخزینھا في المكان المخصص-٢



٤١

جھاز الحفر 
GUNAIR نوع 

:جزاءاأل
.سطوانة الھواءأ-١
.الھواءمنظم ضغط-٢
التوصیلطومخر-٣
المسدس القاطع-٤
الحفرأزامیل-٥
القصأزامیل-٦
حقیبة حمل الجھاز-٧
مزیتة-٨
.واقیات أذن ونضارات واقیة-٩

:المواصفات
.كغم٣,١٨:زاالجھكتلة-١
.بار)١٧,٢-٢,٧:( العمل للجھازضغط -٢
.دقیقة/ضربة٦٠٠:یعطي-٣
.ملم٩:اءالھوخرطومقطر -٤
.دقیقة /لتر) ١٣٧-٢٥(:معدل استھالك الھواء -٥



٤٢

:طریقة العمل
) .PPE(وارتداء معدات الوقایة الشخصیة ةخاذ احتیاطات األمان المناسبات-١
.بالھواءمعبأةاألسطوانةأنمن التأكد-٢
.األسطوانةوصل المنظم ب-٣
.وموصل المنظم بالخرط-٤
.وصل الخرطوم بالمسدس-٥
صمام المنظمإغالقالمراد قطعھا مع مراعاة ب حسب الجدول المرفق بنوع المادة ى الضغط المناسضبط المنظم عل-٦
.حسب االستعمالالمناسب میلاألزاتركیب -٧
.حجرة الزیتتزوید-٨
.مكان الحفر ومن ثم الضغط على مفتاح تمریر الھواءوضع المسدس على -٩

.في الفراغعدم العمل على الجھاز -١٠

:الصیانة
.بعد كل استعمالالمعدةمن سالمة التأكد-١
.واألتربةاألوساخمن المعدةفك الوصالت وتنظیف -٢
.فحص مستوى حجرة الزیت -٣
.للجھازفي الحقیبة المخصصةالمعدةتخزین -٤
.عدم وضع أي معده فوق الحقیبة-٥



٤٣

حفر الجھاز 
)DMP-BREAKER(نوع

)SC40B(مودیل 
:جزاءاأل
.جسم الجھاز-١
التردديأوین الحفر الدوراني ذراع للتحویل ب-٢
مختلفةترددیة أزامیل حفر -٣
دورانيریشة حفر-٤
علبة تزییت-٥
حقیبة حافظة-٦

:المواصفات
فولت ٢٣٠: فرق الجھد الكھربائي-١
واط١١٠٠:المحركدرةق-٢
الدقیقة/دورة)٢٥٥-١٨٠(:عدد الدورات-٣
الدورانویعمل على نظام الحفر-٤
الدقیقة/ةضرب)٢٦٧٠-١٩٠:(عدد الضربات-٥
كغم٧,٦:الوزن-٦
سم٧:قطر ریشھ الحفر -٧



٤٤

:طریقة العمل
) .PPE(وارتداء معدات الوقایة الشخصیة ةخاذ احتیاطات األمان المناسبات-١
.مع مراعاة تحویل ذراع التحویل المناسبةریشة الدورانأوأزامیل الحفرتركیب -٢
.فولت٢٣٠وضع فیش التوصیل بالكھرباء -٣
.الضغط على مكان الحفرجھاز مع الوضع -٤
.الضغط على كبسھ التشغیل-٥

:الصیانة
.من الغبار بعد كل استعمالتنظیف الجھاز-١
تفقد مستوى زیت البستون -٢
.زامیلتنظیف األ-٣
.ھاتیزیتنظیف جوزة الجھاز وت-٤
.الحقیبة المخصصةوضع الجھاز في -٥
. التخزینأثناءعدم وضع أي معده فوق الجھاز -٦



٤٥

50GXHص نزع  لوكس وحدة فتح وق
:المعدةأجزاء
.المحرك-١
.التمساح-٢
.الجك-٣
٢:الخراطیم عدد -٤
. المضخة الیدویة -٥
.الدعامة-٦
٢:الجنازیر عدد-٧
٢:اللقم الخاصة بالجنازیر عدد-٨

:لمحركالفنیة لمواصفاتال
كغم١٧:ماتوروزن ال-١
)700BAR()70MPA(:ضغط الزیت الھیدرولیك-٢

تمساح الفتح والقص
EN35LKS یل مود

:االستخدام
للفتح والقص والسحب حیث تعمل على ضغط الزیت الھیدرولیكي الذي یتم الحصول علیھ من المعدةتستخدم ھذه -١

.الماتور



٤٦

الفتح والقصتمساح مواصفات
EN35LKS مودیل 

سم)١٦.٣×١٩.٩×٧٥.٥(:بدون خراطیمبعاداأل-١
كغم١٤,٨:تمساحالكتلة-٢
سم٢٦.٥:شفرات القطعبینالمسافة-٣
سم٣٦:التمساحيرؤوس فكأطرافبین المسافة-٤
).طن٩(:إلىمراد رفعھ تصل كتلة الجسم ال-٥
).٩٣KN(:قوة الفتح-٦

:المعدن المراد قطعھأبعاد

)ملم(المعدن المراد قطعھ أبعاد٢ملم/نیوتنENLKS35قوة التمساح نوعالمادةشكل المادةنوع 
٥٥٠٢٨سطوانيأفوالذ
٧٥٠٢٥سطوانيأفوالذ
١٠٠×٤٥٠١٠مسطرةفوالذ
٥٠×٥٠×٤٥٠٥مربعفوالذ
٦٥×٤٠×U٤٠٠٦حرف فوالذ
٨٠×٤٠×L٤٠٠٦حرف فوالذ
٦٠×٤٠٠٣كاسورةفوالذ



٤٧

٤٠٠٢٨سطوانيأألمنیوم
EN12/500LZR نوع لوكس  مودیل جك الدعم 

.داخل الردمالمحصورةالمناطق أوالمحاصرین داخل السیارات شخاصاألوتحریر المختلفةاإلنقاذیستخدم لعملیات 

الجك نوع لوكسمواصفات
:EN12/500LZR مودیل 

سم)١٧,١×٨,٢×٦٨(بعاداأل-١
بار٦٣٠:ضغط العمل-٢
كغم١٧,٧:وزنھ-٣
كیلو نیوتن   ١٢٠:قوة الرفع-٢
طن١٢:إلىكتلة الجسم الذي یرفعھ تصل -٣
٥٠:طول البستون-٤
٦٨:طول الجك مبیت-٥
١١٨:طول الجك مفتوح-٦

ةمواصفات الدعام
:)C-LRS(مودیل 

:تتكون من 
الفك السفلب-١
الفك العلوي-٢



٤٨

بن التحریر-٣
اسنان-٤

:المواصفات
سم١٣×٢٩×٣٠بعاداأل-١
كغم١٢.١الوزن -٢
طن١٢ة وھي مفتوحةتتحمل الدعام-٣
طن٢٤وھي مغلقة ةتتحمل الدعام-٤

:الیدویةالمضخة 
:مواصفاتال

كغم٩وزنھا -١
بار٦٣٠ضغط المضخة-٢

:لالعمطریقة 
) .PPE(وارتداء معدات الوقایة الشخصیة ةخاذ احتیاطات األمان المناسبات-١
.ولیكمن مقیاس زیت الھیدرالتأكد-٢
.من وجود بنزین بالمحركالتأكد-٣
.OFFیةعلى وضعن ذراع تحویل الزیت الھیدرولیكيمن أالتأكد-٤
.بالخراطیم والمولدمراد العمل علیھاالالمعدةشبك -٥
).رنباأل(تحویل ذراع السرعة نحو السرعة العلیا-٦



٤٩

.على وضع التشغیللخانقوضع ا-٧
.سحب منویل الماتور حتى یعمل-٨
.على وضع الفتح الخانقمفتاح إرجاع-٩

. ١إلى٠تحویل مفتاح حجرة الزیت الھیدرولیكي من وضع -١٠
.A.BأوAالمراد العمل علیھا لمعدةاتحویل زیت الھیدرولیكي باتجاه -١١
.المراد العمل علیھاالمعدةالعمل على -١٢

:الصیانة
بعد كل استعمالالمعدةمن سالمة أكدالت-١
من مستوى زیت الھیدرولیكالتأكد-٢
زینخزان البنملء-٣
محبس البنزینإغالق-٤
المعدةأجزاءو)الكبلنجات(مسح وتنظیف رواسي -٥
في صندوق مخصصالمعدةتخزین -٦



٥٠

على الظھر   ةوحدة الفتح والقص المحمول
SBEED FOR LIFE

)OB600P  ( مودیل
)CP-100(ومودیل

:جزاءاأل
:المضخة وتتكون من-١

كبسة التشغیل- أ
بشكل مستمرةمقر تشغیل الوحد-ب
.ح تحویل الزیتمفتا-ت
.خرطوم مزدوج -ث

ةالحمال-٢
٢:عددة بطاری-٣
التمساح-٤
جك الرفع-٥
ةالمعدنیة الدعام-٦
ازیر ولقم التثبیتالجن-٧
ةشاحن البطاری-٨



٥١

:المضخة
:المواصفات

حدكأقصىواط ٤٨٠:قدرة المحرك -١
١٢IP:ةنظام الحمای-٢
لتر١.٦:كمیة الزیت الھیدرولیكي-٣
ةدقیق/لتر ١.٣٣١:معدل توصیل الزیت على ضغط منخفض-٤
ةدقیق/لتر ٠.٣٣١:معدل توصیل الزیت على ضغط مرتفع-٥
سم)٥.٧×١٧.٩×١٧.٤:(بعاداأل-٦
كغم١٨.٨:الوزن مع زیت التعبئة-٧
كغم٢٥.٤:ةالوزن مع زیت التعبئة مع البطاری-٨
األسفلعامودي وتكون باتجاه : اتجاه العمل-٩

ةاألفقیةتعمل المضخة بالوضعیأنیمكن -١٠
بار٦٣٠=MPA) ٦٣((HP):الخرطوم المرتفعفي ضغط ال-١١
بار٨٠=MPA) ٨( (LP):الخرطوم الراجعفي ضغط ال-١٢

:حظةمال**
تحتوي على وصالت مفردةP600  OB  )(مودیلمضخة ال*
تحتوي على وصالت مزدوجة)(CP-100مودیلالمضخة *



٥٢

)ةالبطاری( مصدر الطاقة 
.لكمن ذأسرعساعات وال یوجد شاحن ٦:مدة الشحن

.كامالً شحناً ةالمشحونةللبطاریة دقیق٤٥–٣٠:مدة العمل
.فولت تیار مستمر٢٤:فرق الجھد الكھربائي

.أمبیر٢٠:التیار الكھربائي
.ةساع/أمبیر٩:ةقدرة البطاری

.سم)١٧.٩×١٧.٤×١٧(بعاداأل
.كغم٦.٦:الوزن

EN35LKS تمساح الفتح والقص المحمول على الظھر 
:االستخدام

م الحصول علیھ من للفتح والقص والسحب حیث تعمل على ضغط الزیت الھیدرولیكي الذي یتالمعدةتستخدم ھذه -٢
.على الظھرة المحمولةالتي تعمل على البطاریةالمضخ

:المواصفات
.سم)١٦.٣×١٩.٩×٧٥.٥:(بدون خراطیمبعاداأل-١
.سم٢٦.٥:بین شفرات القطعالمسافة-٢
.سم٣٦:فكي التمساحأطرافبین المسافة-٣
.كیلو نیوتن٩٣:قوة الفتح  -٤
.كغم١٣.٧:التمساح مع الزیت الھیدرولیكيكتلة-٥
.متر٢.٢:الحلقةجنزیر الواحد مع طول ال-٦
:.طن٩:إلىكتلة الجسم المراد رفعھ تصل -٧



٥٣

نوع لوكسجك الدعم 
EN12/500LZR مودیل 

.داخل الردم المحصورةالمناطق أوالمحاصرین داخل السیارات األشخاصوتحریر المختلفةاإلنقاذیستخدم لعملیات 

LZR12/500مودیل نوع لوكس  EN
:المواصفات

١٢٠KN:قوة الضغط -١
سم٥٠:مسافة الرفع للبستون-٢
سم٦٨:مسافة الجك مبیت-٣
سم١١٨:مسافة الجك مفتوح-٤
كغم١٨:وزن الجك مع الزیت الھیدرولیكي-٥
میغا باسكال ٦٣= بار ٦٣٠:ضغط العمل-٦
لتر٠.٨= ملل ٨٠٠:كمیة الزیت الھیدرولیكي-٧
.طن١٢:إلىكتلة الجسم المراد رفعھ تصل -٨



٥٤

نوع لوكس  جك الدعم 
EN300/12LZR مودیل 

بار ١٢٠:ضغط عمل الجكقوة -١
سم٣٠:مسافة البستون التلسكوبي-١
سم٤٥:التثبیتأثناءمسافة الجك -٢
سم٧٥:مسافة الجك المفتوح-٣
كغم١٣:وزن الجك مع الزیت الھیدرولیكي-٤
لترمل٥٠٠:زیت الھیدرولیكي داخل الجكالكمیة -٥

مواصفات الدعامة
):C-LRS(مودیل 

:تتكون من
الفك السفلي-١
الفك العلوي-٢
بن التحریر-٣
أسنان-٤

:المواصفات
سم)١٣×٢٩×٣٠:بعاداأل-١
كغم١٢.١:الوزن-٢
طن١٢:مفتوحةوھي الدعامةتتحمل -٣
طن٢٤:وھي مغلقةالدعامةتتحمل -٤



٥٥

:طریقة العمل
) .PPE(وارتداء معدات الوقایة الشخصیة ةخاذ احتیاطات األمان المناسبات-١
.الوحدةملحقاتمن سالمة جمیع التأكد-٢
.بشكل كاملالبطاریةمن شحن التأكد-٣
.على الجھازالبطاریةتركیب -٤
.المراد استخدامھاالمعدةشبك وصالت -٥
.داء الجھاز على الظھر وشد األحزمةارت-٦
.تشغیل عن طریق كبسھ التشغیلال-٧
.محبس الزیتإغالق-٨
.ء بالعملعدة المراد العمل علیھا والبدحمل الم-٩

:الصیانة
.بعد كل استعمالالمعدةأجزاءمن سالمة جمیع التأكد-١
.ساعات٦لمدة البطاریةشحن إعادة-٢
.الوحدةأجزاءجمیع مسح-٣
.في الصندوق المخصص لھاالمعدةوضع -٤



٥٦

تمساح الفتح والقص الكھربائي
)LUKAS(نوع 
 عدةمودیالت المعدةیوجد من ھذه:

١-LKE 50
٢-LKE 51
٣-LKE 55
٤-LKE 70

تمساح الفتح والقص الكھربائي
)LUKAS(نوع 

)55LKE(مودیل 

:جزاءاأل
.الوحدةإلىالبطاریةتوصیل التیار الكھربائي من یستخدم لمفتاح الرئیسي ال-١
.فكي التمساحإغالقویستخدم لفتح مفتاح تحریر الزیت الھیدرولیكي -٢
.مقبض یدوي-٣
.٣:عددبطاریة-٤
.سكاكین القطع-٥
.یت الھیدرولیكيحجرة الز-٦
. فولت٢٢٠:اریة بفرق جھد كھربائي شاحن بط-٧
.فولت٢٤:شاحن بطاریة من والعة السیارة-٨



٥٧

:الشحن
عملیات قطع فعلیھ٧-٥یجب شحن البطاریة بعد كل استخدام للمعدة -١
:فترة الشحن-٢
فولت٢٢٠دقیقھ على شاحن ٢٢
ساعة/ أمبیر٢.٤فولت٢٤دقیقھ على شاحن السیارة ٧٥
:اصفاتالمو
سم)٢٦.٧×٢٠×٨٠.٧:( بعاداأل-١
كغم١٥.٦:لكتلة ا-٢
میقا باسكال٦٣=بار٦٣٠:ضغط العمل-٣
طن)٣.٣-٢.٨=(كیلو نیوتن)٣٣-٢٨(:ملم٢٥قوة فتح القص على بعد -٤
كیلو نیوتن٣٣-٢٦:قوة السحب على الجنزیر-٥
سم٣١.٦:المسافة بین أطراف السكاكین-٦
سم٣٢:مسافة السحب-٧
م٢.٢:طول كل جنزیر-٨



٥٨

تمساح الفتح والقص الكھربائي

المعدن بالملمأبعادشكل المعدنع المعدننو
٢٦سطوانيأفوالذ
٨*٨٠مسطرة عریضةفوالذ
٤*٥٥*٥٥مربعفوالذ
٢٨*٦٠*٣ماسورةفوالذ
٣*٤٠*٦٠مستطیلفوالذ

:درجات الحرارة
)٤٥/+ من صفر ( :عند الشحن

)٦٠/+٢٠-من(:العملأثناء
)٦٠/ +٣٠-من (:التخزینأثناء

:معلومات
1MPA =میقا باسكال١
1MPA =10BAR



٥٩

وحدة فتح وقص محمولھ بالید 
)LUKAS(نوع 

)31LKS(مودیل
:الجھازأجزاء
.جلدحقیبة-١
.یدةحمال-٢
.ذراع یدوي للضغط-٣
. غالقللفتح واإلمفتاح تحویل الزیت-٤

:المواصفات الفنیھ
ةصناعھ ألمانی-١
كغم١٠,٩:الكتلة -٢
بار٦٣٠:ضغط العمل للجھاز-٣

:طریقة العمل
) .PPE(وارتداء معدات الوقایة الشخصیة ةخاذ احتیاطات األمان المناسبات-١
.للیداألماننزع قفل -٢
.بالشكل الصحیحالمعدةحمل -٣
.غالقاإلالزیت على تحویلةوضع مفتاح -٤
.البدء بعملیة القص-٥



٦٠

:الصیانة
.لجھاز بعد االستعمالمن صالحیة االتأكد-١
.مسح الجھاز وتنظیفھ من الغبار-٢
.نقطةأخرإلىالوصول مع مراعاة عدمفك التمساح إغالقإعادة-٣
.لھالحقیبة المخصصةحفظ الجھاز في -٤



٦١

)سترینج(قاطع ھایدرولیكي 
)75/40chtter Lc-mini(نوع

:المعدةأجزاء
.مضخة زیت یدویة-١
.خرطوم ناقل الزیت-٢
.القاطعرأسال-٣
.الحافظةالحقیبة-٤

مضخةالزیت 
)LUKAS(نوع

)1LH)0.5-70(مودیل
:المواصفات

.)700BAR)= (70MPA:(ضغط العمل-١
.لتر)٠,٧–٠,٤٥:(زیتالكمیة -٢
.سم)١٤×١٠× ٣٤.٥:(بعاداأل-٣
.كغم٤,٢:بدون القاطع والخرطوممع الزیتالمعدةكتلة-٤

قاطع الرأسال
)Lcchtter-mini 75/40(نوع 

:المواصفات
سم)٨.٢*٥.١*٢٥(:بعاداأل-١
كغم٢.٨:الكتلة-٢



٦٢

.٧٧KN:قوة قطع أقصى-٣
.سم٤:مسافة فتحة القطع -٤
سم٣.٨:قضیب المراد قصھقطر ال-٥

:طریقة العمل
) .PPE(وارتداء معدات الوقایة الشخصیة ةخاذ احتیاطات األمان المناسبات-١
من صندوق الحافظالمعدةإخراج-٢
القاطعرأساللضغط مع تركیب خرطوم ا-٣
الزیتةتحویلمفتاح إغالق-٤
القاطع على الجسم المراد قطعھرأسالوضع -٥
المضخةفك قفل ذراع -٦
بشكل كاملواألسفللألعلىالمضخةالضغط على ذراع -٧
.بشكل كامللحین االنتھاء من القطعالعملیةإجراء-٨

:الصیانة
ةكاملةالوحدأجزاءمن سالمة التأكد-١
بشكل كاملة نظیف المعدمسح وتإعادة-٢
ةمن مستوى زیت المضخالتأكد-٣
في الصندوق الخاص بھاالمعدةأجزاءع وضع جمی-٤



٦٣

قاطع القضبان المعدنیة
)DILGRAPPA(نوع 

)N22T(مودیل
:األجزاء

.الرئیسیةالمعدة-١
.یدرولیكعلبة زیت ھ-٢
.شفرات احتیاطیھ-٣
.حقیبة حافظھ-٤

:المواصفات
ملم٢٢:اكبر قطر للقص-١
ASفولت ٢٣٠:كھربائيفرق جھدعمل بی-٢
بار ٥٧٠:العمل ضغط-٣
طن٢٢:بمقدارقوة الضغط-٤
كغم١٣:الجھازكتلة-٥
ملم)٢٣٥×١٤٠×٤٥٠:(الجھازأبعاد-٦

:طریقة العمل 
) .PPE(وارتداء معدات الوقایة الشخصیة ةخاذ احتیاطات األمان المناسبات-١
.الھیدرولیكيالجھاز بالزیتءمن ملالتأكد-٢
.من وجود شفرات القص على الجھازالتأكد-٣



٦٤

.من سالمة سلك التوصیل الكھربائيالتأكد-٤
.تركیب الفیش بمصدر الكھرباء-٥
.بشكل جیدشفرات القطعیخ الحدید في فراغ وضع س-٦
.الضغط على مفتاح التشغیل-٧

:الصیانة
.ةواألترباألوساخف الجھاز من یتنظ-١
.ئيمن سالمة سلك التوصیل الكھرباالتأكد-٢
.شفرات القطعمن عدم وجود كسور في التأكد-٣
.لھة حقیبة المخصصالوضع الجھاز في إعادة-٤
.التخزینأثناءفوق الجھازةعدم وضع أي معد-٥



٦٥

قاطع القضبان المعدنیھ
) OGURA(نوع 

)HCC–HPW 16(مودیل
:األجزاء

.الجسم الرئیسي-١
.حجرة زیت الھیدرولیك-٢
.ت الھیدرولیكمقر تزوید زی-٣
.كبسة التشغیل-٤
.كبسة أمان-٥
.البستون-٦
.یبر القضمق-٧
.شفرة قطع احتیاطیھ-٨
.مفتاح شق-٩

.تنفیسة ضغط الزیت)L(مفتاح-١٠
.فولت)٢٢٠:( بفرق جھدشاحن -١١
.فولت)٢٤: (سیارة بفرق جھدشاحن -١٢
.٢:فولت عدد١٨بطاریة-١٣
.مزیتھ-١٤
.ةحافظةبالستیكیة حقیب-١٥



٦٦

:المواصفات
كغم٦,٨:الكتلة-١
ملم١٦:قطر للقطعاكبر-٢
ثوان٤: سرعة القطع-٣
ةدقیق٦٠:تشحن لمدةالبطاریة-٤
.درجة٣٦٠:دورة كاملة مقدارھاالقطعرأسیدور-٥
فولت١٨:هیعمل على جھد كھربائي مقدار-٦

:طریقة العمل
) .PPE(وارتداء معدات الوقایة الشخصیة ةخاذ احتیاطات األمان المناسبات-١
.لبطاریةامن شحن التأكد-٢
.على الجھازالبطاریةتركیب -٣
.بشكل جیدوضع المعدن المراد قطعھ بین شفرتي الجھاز-٤
.البستون تلقائیاً الشوط حتى عودةآخرإلىالضغط على كبسة التشغیل بشكل مستمر حتى وصول البستون -٥

***مالحظة
:اآلتیةبلألسبابین الفكین یعود ذلك لم یتم قطع القضیب وبقي القضیب عالقاً إذا

.انتھاء شحن البطاریة-٦
.كمیة الزیت غیر كافیة في الحجرة-٧
.یب غیر مناسبنوع المعدن المصنوع منھ القض-٨



٦٧

:یتم التغلب على ھذه المشكلة بـ
.تغییر البطاریة -١
.تنفیس حجرة الزیت الھیدرولیكي-٢

الصیانة
.المعدةأجزاءمن سالمة جمیع التأكد-١
.شحنھاوإعادةالبطاریةفك -٢
.ح الجھاز وتنظیفھ جیداً مس-٣
.ةداخل الحقیبة اإلضافیوضع الجھاز والقطع -٤
.التخزینأثناءعدم وضع أي معده فوق الجھاز -٥



٦٨

فرد المسامیر 
)paslode(نوع

)i90IM(مودیل
:جزاءاأل

.الجسم الرئیسي-١
.سطوانة غازأ-٢
.سطوانةكبسة تحریر األ-٣
.٢:عددةبطاری-٤
.بطاریةعلى مجرى ال) on-off(قفل -٥
.فولت٦:بطاریة بفرق جھد شاحن-٦
.مسامیر-٧
.مقر تركیب المسامیر-٨
.مفتاح صیانة-٩

.ةحافظةحقیب-١٠

:المواصفات
ةفرنسیةصناع-١
ACفولت ٢٤٠:بفرق جھد كھربائيشاحن-٢
DCفولت ٦:مخرج الشاحن-٣
أمبیر١,٥:DCالبطاریةقدرة -٤
كغم٧,٣وزن الجھاز -٥
ملم٣٢٤االرتفاع ١١٣عرض ال٣٨٠الطول :قیاسات الجھاز-٦



٦٩

:طریقة العمل
) .PPE(وارتداء معدات الوقایة الشخصیة ةخاذ احتیاطات األمان المناسبات-١
بالشكل الصحیحالبطاریةمن شحن التأكد-٢
في مكانھاالبطاریةتركیب -٣
سطوانة الغاز في مكانھاأتركیب -٤
امجرى المخصص لھالوضع المسامیر في -٥
الخشبالضغط على الجھاز وعلى -٦
الضغط على مفتاح التشغیل-٧

:الصیانة
من خلو الجھاز من المسامیرالتأكد-١
الغاز ووضعھا في مكانھاةسطوانأفك -٢
ووضعھا على الشاحنالبطاریةفك -٣
تزییت لسان المسدس-٤
لھالحقیبة المخصصةوضع المسدس في -٥
تخزین الجھاز وعدم وضع أي معده فوقھ-٦



٧٠

جھاز الرفع 
)HABEGGER(نوع

)16HIT(ودیل م
:األجزاء

:منویتكونالجسم الرئیسي للجھاز-١
.ذراع تحریر مجرى الحبل- أ
.ذراع السحب -ب
.اإلرجاعذراع -ت
.مدخل الحبل المعدني-ث
.مخرج الحبل المعدني-ج
.مسمار التثبیت-ح
.المقبض الیدوي-خ

حبل سحب معدني-٢
ذراع التحكم التلسكوبي-٣
.حبل تثبیت معدني-٤
.حبل تثبیت كتاني-٥
ھوك-٦
ف سلكبكرة ل-٧
صندوق حفظ الجھاز-٨
.ة حركة مساف-٩



٧١

:مواصفات الجھاز

HIT 32HIT 16HIT 10HIT 6
KN٣٢١٦١٠٦قدرة رفع الجھاز  

KN٤٨٢٤١٥٩حمایة الوزن الزائد 
KN١٦٠٨٠٥٠٣٠حمل بریك الحبل 

MM٣٠٦٠٥٥٣٠تقدیم الحبل بالشوط 
MM٦٧٠/١٠٨٠٦٧٠/١٠٨٠٦٥٥٤٥٠طول الذراع التلسكوبي 
Kg٢١.٥١٢٦٠٥٤.٢وزن الجھاز بدون حبل  

mm١٥٠بعاداأل
٦٨٥
٣٣٠

١٢٠
٥٥٠
٣٠٠

١٠٠
٤٣٠
٢٤٢

١٠٠
٣٥٢
٢١٠

الذراعداخل داخل الذراعالمقبضداخل داخل المقبضمكان البن

:مواصفات الحبل المعدني 

HITنوع الحبل 32hit 16Hit 10Hit 6
١٦.٢١١.٢٨.٤٦.٤)mm(قطر الحبل 

١٤.٦١٠.١٧.٦٥.٨)mm(قل قطر للحبلأ
٣٢١٦١٠٦)kn(قوة الحمل المسموح
١٦٠٨٠٥٠٣٠)kn(أقصى حمل للحبل



٧٢

:طریقة العمل
) .PPE(وارتداء معدات الوقایة الشخصیة ةخاذ احتیاطات األمان المناسبات-١
.األخرىروف الفیزیائیة ظمع مراعاة ال,المراد سحبھمعن ضعف كتلة الجستزید كتلتھتثبیت الجھاز بجسم صلب-٢
.بشكل جید تثبیت سلك السحب بالجسم المراد سحبھ-٣
.وضع سلك السحب في المكان المخصص في الجھاز بعد فتح القفل-٤
.غالقاإلوضع إلىالقفل إعادة-٥
.وضع ید التیفور في ذراع السحب -٦
یصنعھا الحبل المعدني من ي\الملفة السعن دائرة نصف قطرھاالتي ھي عبارة األشخاص من منطقة العمل أبعاد-٧

.بحیث ال یبقى في ھذه الدائرة سوى الشخصین المعنیین بعملیة السحب,سم الثابت حتى الجسم المراد سحبھالج
.اإلرخاءأوعملیة السحب إجراءأثناءالحبل ال یحتك بأي عائق أنالتأكد من -٨
.مسافة في كل شوطأطولسحب ة لضمان حركة كاملوالخلفاألمامإلىبعملیة تحریك الذراع البدء-٩

:مالحظة
األجزاءلة ھذه السقوط مع مراعاة كتأوكتثبیت جسم آیل للتحرأوالعالقة األجسامإرخاءلغایة یمكن استخدام الجھاز 

.األخرىئیة والعوامل الفیزیا

:الصیانة
.الجھاز كاملأجزاءمن سالمة الحبل والتأكد-١
.بعد االستعمالة واألتربسح حبل السلك والجھاز من الحصى م-٢
.لھالمخصصةالبكرةلف سلك السحب على -٣
.حفظ الجھاز في الصندوق المخصص لھ-٤



٧٣

جھاز الرفع 
)1Tirfor`(نوع

)D516-T(مودیل 
:االجزاء

:جسم الجھاز وعلیھ-١
.تثبیت)ھك(أومسمار التثبیت - أ
.ذراع تحریر الحبل المعدني-ب
.الحبل المعدنيراع تحریر ذقفل ل-ت
.الحبل المعدنيسحبذراع -ث
.ذراع إرجاع الحبل المعدني-ج
.فتحة دخول الحبل المعدني-ح

.الحبل المعدني -٢
.بكرة للف الحبل المعدني علیھا-٣
.المقبض التلسكوبي-٤



٧٤

:المواصفات الفنیة

T-532DTU-32T-516DTU-16T-508DTU-8TYPE/MODEL
)kg(حمل مسموح بھأعلى3200320016001600800800
)kg(كتلة الجھاز 242713.5186.68.4

)kg(كامل كتلة الجھاز26.626.628.933.513.715.5
)kg(م٢٠كتلة الحبل المعدني26.626.613.113.16.16.1
)kg(تلسكوبيلكتلة الذراع ا2.32.42.32.411
)mm(الطول620676530660420527
)mm(العرض13015612714099108
)mm(االرتفاع355330315330250265

)مفتوح-مبیت(طول الذراع 115-65119-68115-65119-6869-4077-51
)mm(قطر الحبل المعدني16.316.311.511.58.38.3
)طن(حمل لقطع الحبلى قصأ16168844

)ماملأل/للخلف(حركة الحبل 18-3630-4842-5756-7046-6370-76



٧٥

سحبالجھاز 
)BUNZ&LBRATKOH(نوع

)KBF-Multi(مودیل 
:جزاءاأل
.محرك یعمل على البنزین المخلوط-١
.وحسب نوع الزیت)% ٤-٢(:نسبة الخلط-٢
.ملم ٦ك سحب بطول سل-٣
.٣:بكره مساعدة للمحرك عدد-٤
.تثبیت المحركقاعدة-٥
.حبل على البكرة الرئیسیةقفل تحكم بدوران ال-٦
.حلقة تثبیت-٧

:                                                                        مواصفات
.كیلو نیوتن١٠=طن١:قوة سحب المحرك-١
.طن٢,٦:كتلة مقدارھایتحمل)ملم٦(الحبل ذو قطر-٢
.طن٢,٥:كتلة مقدارھایتحمل)ملم٥(الحبل ذو قطر-٣
.كیلو واط ٣,٠:ةالمحرك المتوسطقوة-٤
.كیلو واط ٥,٢:قوة المحرك العلیا-٥
.الجھازملحقاتصندوق لحفظ-٦



٧٦

:العملطریقة 
) .PPE(وارتداء معدات الوقایة الشخصیة ةخاذ احتیاطات األمان المناسبات-١
التثبیتمن سالمھ جسم الحبل وحلقاتالتأكد-٢
أفقيشبھ أوفقي أآمنبشكلةتثیبت المحرك على قاعد صلب-٣
الحد المسموحمن أكثركون تبحیث ال الجسم المراد سحبھكتلةمن التأكد-٤
.تثبیت الجسم المراد رفعھ بالھوك الرئیسي-٥
إالالتي على شكل دائرة نصف قطرھا المسافة بین الجسم المراد سحبھ والمثبتة مان الخاصة بالعمل ترك مسافة اآل-٦

.جھازلمن الشخص المستخدم ل
.onشغیل المحرك بعد وضع كبسھ التشغیل على ت-٧
.قفل الحبلتحریر-٨
.بعملیة سحب الجسم المراد رفعھءالبد-٩

.قفل المحرك یتم توقف السحبإعادةعند -١٠

:الصیانة
.الجھازأجزاءمن سالمة جمیع التأكد-١
.بشكل منتظمةلف الحبل على البكر-٢
.عالقةأتربھالجھاز من أي أجزاءتنظیف جمیع -٣
.بالبنزینتزوید المحركإعادةمن لتأكدا-٤
.في الصندوق المخصص للجھازجزاءاألجمیع جاعإر-٥



٧٧

وحدة التدعیم 
)WEBER RESCUE(نوع 

:جزاءاأل
محرك یعمل على البنزین-١
١: عددةاإلسمنتیوحدة رفع الكتل-٢
٤: عددجك التدعیم-٣
٢: عددمزدوجیدرولیكخراطیم زیت الھ-٤
١: عددةزیت یدویةمضخ-٥
٤: عدد)27cm(بطولجك التدعیملوصالت -٦
٤: عدد)20cm(بطولجك التدعیملوصالت -٧

)HONDA(محرك نوع
)S50V(مودیل

:المواصفات
واط٢,٩:قوة المحرك-١
بار٧٠٠:ضغط العمل-٢
لتر٤:یدرولیكھالخزان زیت ةسع-٣
كغم٣١,٤:المعدةكتلة-٤

درجھ٣٠:إلىتصل صىقأیعمل بدرجة میل -٥
في آن واحد)٢(تشغیل معدات عدد یمكن -٦



٧٨

الرفعمواصفات جك
)1BZ-850(نوع
كیلو نیوتن١٣٧:قوة الرفع-١
سم٥٣:طول الجك مبیت-٢
سم٣٢:طول شوط البستون-٣
سم٨٥:مل مع البستونمسافة الجك كا-٤
سم٢٠:ةطول الوصلة القصیرة الواحد-٥
سم٢٧:الواحدةطویلةطول الوصلة ال-٦
كغم١١,٧:كتلة-٧
سم٢٧,٥ةطول الواحد٤وصلة عدد -٨
سم٢٦ةطول الواحد٤وصلة عدد -٩

مواصفات وحدة التدعیم 
250SBKنوع 

طن٢٥:الوحدةقوة 
ملم٨:الوحدةلوضع فك الفراغمسافة 

ملم٥٨:مساحة فتح الفكین

ةمواصفات مضخة الزیت الیدوی
4018DBHنوع
سم)١٨,٣×٢٥,٥×٦٥(بعاداأل-١
كغم١٤,٦:ضخةالموزن -٢



٧٩

بار)٧٠٠-٦٣٠:(ضغط العمل -٣
لتر٢,٥:كمیة زیت الھیدرولیك بالخزان-٤
ةدقیق/لتر ٠.٤:تدفق الزیت-٥

:طریقة العمل
) .PPE(وارتداء معدات الوقایة الشخصیة ةخاذ احتیاطات األمان المناسبات-١
.وصالحیتھاالمعدةءأجزامن سالمة جمیع التأكد-٢
.تزوید المولد بالبنزین-٣
.المراد العمل علیھاةتركیب الخراطیم على المحرك والوحد-٤
).األرنب(السرعة القصوى تشغیل علىوضع كبسة ال-٥
غالقاإلعلى وضعیة الخانقوضع-٦
.وضعیة الفتحإلىالخانقوإعادةیل التشغیل أومنسحب -٧
.حسب الرسم التوضیحي على المحركیت الھیدرولیكيزذرع التحكم للأتحویل -٨
.بعملیة الرفعالبدء-٩

:الصیانة
.بعد كل استخدامالمعدةأجزاءمن سالمة جمیع التأكد-١
.بعد االستخدامالمعدةأجزاءمسح وتنظیف جمیع -٢
.الوصالتسدادات رواسيإغالقمن التأكد-٣
.في صندوق مخصص لھاالمعدةوضع -٤



٨٠

مخدات رفع
)FLAT BAG(نوع 

:زاءجاأل
سطوانة ھواء أ.١
ھواءممنظ.٢
.مخارجةثالثبتحكم یدوي لوحة.٣
٣:عددخراطیم توصیل.٤
٤:عدداألحجاممخدة رفع مختلفة .٥
.العملأثناءمحبس تحكم بالضغط .٦

لوحة التحكم
EU38-DKEنوع 

:المواصفات
.بار٨:ضغط العمل.١
.بار١٢:لضغطلحد أقصى.٢
.مخارج للضغطةیحتوي على ثالث.٣



٨١

مخدات الرفع
المواصفات الفنیة

المواصفات/المودیل١٩/٣٢١٩/١٨١٧/١١١٧/٧
ضغط العمل٨٨٨٨

)باللتر(سعة المخدة من الھواء١٣٠٥٧٤٠٣٥٠٢٢٤
)بالطن(الكتلة التي ترفعھا المخدة ٦٥,٩٤١,٢٢٤,٦٢٠
)بالطن(حمل للمعدة أقصى٧٢,٥٤٥,٣٢٦٢٢
)سم(ـبللمخدة ارتفاعأقصى١٩١٩١٧١٧

:یقھ العملطر
) .PPE(وارتداء معدات الوقایة الشخصیة ةخاذ احتیاطات األمان المناسبات-١
كأملھجزاءمن صالحیة األالتأكد-٢
.م المنظم  بلوحة التحكموخرطب یركتواألسطوانةالمنظم على بیركت-٣
.وصل خراطیم االستطالة من لوحة التحكم باتجاه المخدات المستخدمة-٤
.في المكان المراد رفعھالمخدةوضع -٥
.مفتاح خروج الھواء من المنظمإغالقالتأكد من -٦
.األسطوانةفتح محبس -٧
).بار٨(إلىمعایرة الضغط حتى یصل -٨
.فتح مفتاح خروج الھواء من المنظم باتجاه لوحة التحكم-٩



٨٢

.عن طریق مقبض جھاز التحكمالمخدةإلىبفتح الھواء البدء-١٠
.أجسام حادة قد تسبب الضرر للمخدةد أي التأكد من عدم وجو-١١
أرباع ارتفاعھا في حال ثالثة لى ال یزید ارتفاع الواحدة منھا عأنین فوق بعضھما فیجب تخدتم استخدام مإذا-١٢

.استخدامھا وحدھا
:الصیانة

.بعد االنتھاء من العملجزاءمن سالمة األالتأكد-١
.تفریغ الھواء من الوصالت والمخدات-٢
.سطوانة الھواءأة تعبئإعادة-٣
.في الصندوق المخصصالمعدةأجزاءوضع جمیع -٤
.الحقیبةعدو وضع أي ثقل فوق مراعاةمع المعدةتخزین -٥



٨٣

)MRS(ةالمعدنیةالدعمات الیدوی
Manual Rescue Supurt

:جزاءاأل
.ةماجسم الدع-١
Lمفتاح-٢ .لقفلل)(
.وسفلیةةقواعد علوی-٣
.قفل یدوي-٤
.للرفع والتنزیلجسم الدعامةمسمار ثابت على -٥
.تحریر الدعامةأومسمار ثابت على جسم الدعامة لتثبیت -٦

مواصفات ال
:األطوال

سم٨٥-٥٠-١
سم١٦٠-٩٠-٢
سم٣١٠-١٧٠-٣
سم٤٥٠-٢٥٠-٤

طن) ٥.٥(=KN)٥٥(:قوة الدعمات* 

:تركیبطریقة ال
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) .PPE(وارتداء معدات الوقایة الشخصیة ةخاذ احتیاطات األمان المناسبات-١
المناسبالدعمةاختیار طول -٢
للحمل الساقطةن الدعمة مناسبأمراعاة-٣
ساند خشبیة مواستخدام المراد رفعھاةنصب الدعمات تحت الكتل-٤
طة القفل الیدويابوستثبیت المقاس المناسب-٥
اطة مسمار الرفع والتنزیل لتثبیتھاسبوةرفع الدعم-٦
اطة مسمار التتثبیت والتحریرسبوالقفلإغالق-٧

: طریقة الفك
مسمار التثبیت والتحریرفك قفل-١
اطة مسمار الرفع والتنزیلسالدعمة بوإرخاء-٢
لھا لعدم سقوط ةمسك القاعدة العلویمراعاةاقصر طول عن طریق الضغط على القفل الیدوي مع إلىةالدعمإرجاع-٣

ید المستخدمأورأسعلى ةالدعم
خزینھااطة مسمار التثبیت قبل تسبوةتثبیت الدعم-٤

:الصیانة
.من أي ضرر بعد االستعمالالرئیسةجزاءاألتفقد -١
.األوساخمن المعدةتنظیف -٢
.المعدةتثبیت -٣
.تخزینھا في مكان مناسب-٤



٨٥

) العفریتیة(الیدویةمة اجك الدع
)620300(مودیل  
:األجزاء

الرئیسيالمعدةجسم -١
ذراع التحكم بالرفع-٢
قفل التحویل بین الرفع والتنزیل-٣
.األمانمفتاح -٤
.قاعدة سفلیة-٥
.قاعدة علویة-٦
.)ظفرأعلى شكل (قاعدة جانبیة -٧

:مواصفاتھ
طن١٠: یرفع الجك على القاعدة العلویة كتلة مقدارھا-١
طن٧: كتلة مقدارھا) األظفر(یرفع الجك على القاعدة الجانبیة -٢
.كغم٣٨:الجككتلة-٣
.سم) ١١٣-٤٦) : (مفتوح-مبیت( المسافة بین القاعدة السفلیة والعلویة-٤
.سم) ٨١-١٤) : (مفتوح-مبیت)( ظفراأل(المسافة بین القاعدة السفلیة والجانبیة -٥
یوجد نظام امان سیفتي-٦



٨٦

:طریقة العمل
) .PPE(وارتداء معدات الوقایة الشخصیة ةخاذ احتیاطات األمان المناسبات-١
.مكان مناسبالنصب الجك في -٢
.اً برفع الجك یدویالبدء-٣
. األمانفتاحمتثبیت -٤
ي رفعھونتذي الأو الجسم اطة الخشب للكتلة سالتدعیم بو-٥

:الصیانة
.بعد االنتھاء من العملالمعدةمن سالمة التأكد-١
.األتربةمن مابعد تنظیفھوالمسنناتتشحیم المجرى الداخلي-٢
الدعامةتبییت -٣
كان مناسبتخزینھا في م-٤



٨٧

مولد اإلنارة
)HONDA(نوع
)X6500BE(لمودی

:األجزاء
الھیكل الرئیسي-١
فولت١١٠فولت و٢٣٠باریز مصدر الطاقة أ-٢
).ON-OFF( مفتاح التشغیل-٣
)١١٠و٢٣٠(مفتاح التحویل  بین فرقي الجھد-٤
.منویل التشغیل-٥
.كبسة تحویل الضوجان-٦
.القاطع الكھربائي-٧
.تنك البنزین-٨

:المواصفات
٦,٥KVA:المحركقدرة -١
)فولت٢٢٠وفولت ١١٠: (فرق جھدالمولد یعطي-٢
كغم٧٦:المولدكتلة-٣
جالون٦,٦:سعة التنك-٤
ساعة)١١-٧:(كان فل بنزین منإذامدة عمل المولد -٥
اً شغیل المولد یدویت-٦
یحتوي على كبسة تحویل الضوجان-٧
محمول على عجالت-٨



٨٨

:طریقة العمل 
) .PPE(وارتداء معدات الوقایة الشخصیة ةخاذ احتیاطات األمان المناسبات-١
من وجود زیت محرك داخل المولدلتأكدا-٢
من وجود بنزین داخل تنك البنزینالتأكد-٣
فتح محبس البنزین -٤
ONوضع مفتاح التشغیل على -٥
OFFكد من وضع القاطع على وضع أالت-٦
.غالقاإلعلى وضع لخانقوضع ا-٧
وضع الفتحإلىالخانقاإعادةبعد التشغیل -٨
ONوضع القاطع على وضع -٩

:الصیانة
.مفتاح البنزین بعد االنتھاء من العملإغالقمن التأكد-١
.األتربةتنظیف مجاري التبرید للمحرك من -٢
.تنظیف فالتر الھواء من الغبار-٣
.تزوید المحرك بالوقودإعادةمن التأكد-٤



٨٩

14300ARTنوع ة بكرعلى وصلة كھرباء
:األجزاء

جسم البكرة الرئیسي-١
م٢٠:بطول)مم١٠(ثالثي أومزدوج سلك-٢
قاعدة ارتكاز -٣
منویل للف السلك -٤
باریز مختلفة أ-٥
فیش الوصلة الرئیسي-٦

:اصفات الفنیةوالم
م ٢٠:السلك طول -١
:أباریز مختلفة وھيةتحتوي على ثالث-٢

١:عددMKإبریز )١
١:إبریز صناعي عدد)٢
١:دإبریز عادي عد)٣

أمبیر١٢:الكھربائيد حمل الجھقدره ت-٣
.كغم٦: الكتلة-٤
.ةیطالیإصناعھ -٥

:االستعمالطریقة 
.باریزالسلك واألومن صالحیة الفیش التأكد-١
.المطلوبةللمسافةفرد السلك -٢



٩٠

في مصدر كھربائيتوصیل الفیش-٣
ةالوصلاریز أبتوصیل الجھاز المراد العمل علیھ ب-٤

:الصیانة
.بعد االستخدامةالوصلأجزاءة جمیع من سالمالتأكد-١
.وطي السلك على البكرةةیف السلك والوصلظتن-٢
.تخزینھا في مكان مناسب-٣



٩١

)البالون(اإلنارةوحدة 
)KIPOR(نوع 

الوحدة أجزاء
٢,٥KVAمولد كھربائي قدره -١
منصب كشاف-٢
بالونإنارةوحدة -٣
سلك كھربائي-٤
.حبال تثبیت -٥
.وتاد للحبالأ-٦
.وتاد للمنصبأ-٧

المولد الكھربائي
)KIPOR(نوع 

)2500IG(مودیل 
:مواصفاتھ

.یعمل على البنزین-١
.كغم٢٦:الجھازكتلة-٢
.لتر٤,٦سعة الخزان -٣
.فولت٢٣٠:فرق الجھد الكھربائي -٤
.kva ٢,٦:قدرة المولد-٥
.أمبیر١٠:مقدار التیار -٦



٩٢

٥٠hz:التردد-٧
.ساعةلا/لكیلو واط لرام غ٥٠٠:یستھلك من الوقود-٨
.ساعات٣:واط٢٠٠٠معدل زمن التشغیل لفل الخزان على -٩

.واط٢٠٠٠:قدرة البالون بالكیلو واط-١٠
.A5فولت و ٢٢٠مخرج التیار المباشر -١١
.اطة الھواءسیبرد بو-١٢
.أشواطةأربع-١٣
.ةحمای)فیوز(یحتوي على -١٤

:طریقة العمل
) .PPE(معدات الوقایة الشخصیة وارتداءةخاذ احتیاطات األمان المناسبات-١
وضع المولد بمكان جاف-٢
الخزان بالبنزینتزوید-٣
تركیب البالون على المنصب-٤
رفع المنصب للحد المناسب-٥
المنصبرأسمع أرضیةتاد أواطة سبوتثبیت حبال المنصب-٦
تشغیل المحرك-٧

:الصیانة
)البالون (ة اإلنارفك وحدة -١
الحقیبة المخصصةترتیبھا في -٢
ببالمكان المناستخزینھاو الھواء للمحركرتفلتنظیف-٣
.نتزوید المحرك بالبنزی-٤



٩٣

ةالمتنقلاإلنارةوحدة 
)9460RALS-PELICAN(نوع 

:األجزاء
٢:كشاف عدد-١
٢:عددةساری-٢
٢:سلك التوصیل عدد-٣
فولت١٢:بطاریة-٤
.فولت٢٢٠:بفرق جھد مقداره شاحن -٥
ةحافظة حقیب-٦
.حقیبةسحب الذراع -٧

:لمواصفاتا
سم)٢٣×٣٥×٥٦: (قیبةالحأبعاد-١
.سم)٦,٥×٢٠×١٦,٥: (الواحدالكشافأبعاد-٢
لمبھ٢٤:في كل كشافةضویعدد األ-٣
.اإلضاءةالمرتفع أوتعمل بوضعیة الضوء المنخفض -٤
.كغم٢٣:ةكاملالحقیبةكتلة-٥
.سم١٨٠:طول منصب الكشاف-٦
.سم٣٥:طول ذراع السحب-٧
فولت١٢:لبطاریةفرق الجھد الكھربائي ل-٨
.ساعة١٤:وضع المنخفضالزمن التشغیل في-٩

.ساعات٧:العاليوضع الزمن التشغیل في-١٠



٩٤

ساعات٩:بطاریةمدة الشحن لل-١١
شحنة مر٢٠٠٠:البطاریةعمر -١٢
ساعة عمل٥٠٠٠٠:ةاالفتراضیةضویعمر األ-١٣

:طریقة العمل
) .PPE(وارتداء معدات الوقایة الشخصیة ةخاذ احتیاطات األمان المناسبات-١
.بشكل كاملالبطاریةمن شحن التأكد-٢
.وضع الجھاز في مكان جاف-٣
.ةنصب الكشافات وتثبیتھا على القاعد-٤
.سالك الكھرباء بالمزود الرئیسيأتوصیل -٥
.الضغط على كبسة التشغیل-٦

:مالحظة 
.ھو ذاتھ مقبس الشاحنالن مقبس الكشاف,یمكن شحن الوحدة أثناء العمل ولكن حینھا یتم تشغیل كشاف واحد فقط **

:الصیانة
األتربةواألوساختنظیف الجھاز من -١
ساعات٩شحن الكشاف لمده -٢
الحقیبة المخصصةالجھاز داخل أجزاءوضع جمیع -٣
وضع الجھاز في مكان التخزین وعدم وضع أي معده فوقھ-٤



٩٥

كشاف یدوي
)OCER&BLAK(نوع

:األجزاء
للكشافالجسم الرئیسي-١
٢:عددفولت٢٤بطاریة-٢
فولت ١١٠:بفرق جھد شاحن -٣

:المواصفات
لتفو٢٤:همقداركھربائيبفرق جھد بطاریة-١
فولت١١٠:همقداربفرق جھد  كھربائيمحول-٢
كغم٢:البطاریةالجھاز مع كتلة-٣

:ستعمالطریقة اال
البطاریةمن شحن التأكد-١
الصحیحبالشكل في مكانھا البطاریةتركیب -٢
تشغیلالضغط على مفتاح ال-٣

:الصیانة
من سالمة الجھاز بعد كل استعمالالتأكد-١
بشكل كاملالبطاریةشحن -٢
مناسبتخزین الجھاز في مكان -٣



٩٦

)THE ROPES(الحبال 
المھمة التي اإلنقاذتعتبر الحبال من معدات فرق البحث و

.ھا ال یكتمل عمل الفرق بشكل متقنیحتاجونھا بأعمالھم وبدون
مبلمرات صناعیة مختلفة أوف نباتیة وتصنع الحبال من ألیا

وتكون الحبال بأطوال ،معدنیةالسالك األأومشتقات البترول من 
.طار مختلفة ومواصفات فنیة مناسبةوأق

: ث الشكل إلىوتقسم الحبال من حی
.قلب ولحاء.١
).عادتاخماسي الجدلأوثالثي (متعدد الجدل .٢

:أنواع الحبال من حیث مادة الصنع
:ل الطبیعیة مثلالحبا.١

.ھا ناعمة ولینة وغیر قابلة للبلللكون؛اإلنقاذوتستخدم في عملیات الطبیعیة، األنواعأجودتعتبر من : القنب اإلیطالي- أ
.زالق وقابلة للبلل، وتستخدم عادة في أعمال السحبنتعتبر غیر قابلة لال: السیزال-ب
) ٧٠٠(،،: -ج

) .   إنش٢(ةوقطرھا عاد
.رخیصة الثمنبأنھاتمتاز ،المختلفةاإلنقاذأعمالولكافة أساسيبشكل لإلنزالتستخدم : المانیال -د
.قل متانة من حبال المانیال أ، ونتیجة التعفنالتآكل، سرعة قویة، مرنة، ناعمة: القطن-ه
.ق الموز ویتم وضعھا على شكل حبالیاف من ورألخذ أحیث یتم : راق الموزأو-و



٩٧

، ألأالمطاطیة ولكنھا األلیافتصنع من : المطاط-ز
.  المختلفة

: الحبال الصناعیة.٢
: صنع الحبال من المبلمرات اآلتیةوت

.1بولي بروبین . ١ poly propylene
.2بولي استر .٢ poly ester
.3نایلون . ٣ nylon
.4داینیما . ٤ Dyneema
.5رامیدأ. ٥ Aramid
.6دایناالین . ٦ Dynaline

)Fire and Rescue Rope(اإلنقاذالحبال الخاصة باإلطفاء و
)wering RopesLo(حبال اإلنزال . ١

.ملم ١٦: القطر
.بولي استر، بالیت میت: التركیب

.م ٤٠م ، ٣٦: الطول

المواصفات)ملم١٦(بولي استر )ملم١٦(بالیت میت 

Multi lengths of Prusik cord and accessory cord



٩٨

متر/ الوزن غم ١٤٥١٩٤
)KN(للتحمل األدنىالحد ٣٩.٧٤٦.٧

) Rescue Ropes(:اإلنقاذحبال . ٢
.ملم ١٦: القطر

.ستر، بالیت میتبولي ا: التركیب
.م ٦٧م ، ٤٠م ، ٣٠: الطول

)Guy Ropes(:حبال التثبیت. ٣
.ملم ٦: القطر

.بولي استر، بالیت میت: التركیب
.م ٤٠:  الطول

المواصفات)ملم٦(بولي استر 
متر/ الوزن غم ٢٥
)KN(للتحمل األدنىالحد ٥.٤

) Belt Ropes(:الوسطأوحبال الخصر . ٤
.ملم ٦: القطر

.بولي استر، بالیت بري بولي استر: التركیب
.م ٣.٦:  الطول



٩٩

بالیت بري بولستر 
المواصفات)ملم٦(بولي استر )ملم٦(

متر/ الوزن غم ٢٩٣١
)KN(الحد األدنى للتحمل ٨.٧١٦.٦

) BA Guide Rope(:)الدلیل(اإلرشادحبال . ٥
.ملم ٦: القطر

.بولي استر، بالیت بري بولي استر:التركیب
.م ٦٠:  الطول

بالیت بري بولستر 
المواصفات)ملم٦(بولي استر )ملم٦(

متر/ الوزن غم ٢١٢٥
)KN(الحد األدنى للتحمل ٧.٥٥.٤

) Ropepersonal(:حبل شخصي. ٦
.ملم ٤: القطر

.بولي استر : التركیب
.م ٦:  الطول

المواصفات)ملم٤(استر بولي 
متر/ الوزن غم ١٣
)KN(الحد األدنى للتحمل ٤.٢



١٠٠

) RopeFlax safety(:حبل األمان. ٧
.ملم ١١: القطر

.الكتان/ القنب: التركیب 
.م٤٠م ، ٣٠:  الطول

المواصفات)ملم١١(الكتان / القنب 
متر/ الوزن غم ٥٠
)KN(مل الحد األدنى للتح٥.٩

. الحبال الطبیعیةحبال األمان المذكورة مصنوعة من* 

) RopeClimbing(:)التسلق(حبال . ٨
.ملم١١ملم ، ١٠.٥: القطر

.بولي استر: التركیب
.م٢٠٠م ، ١٠٠م ، ٦٠م ، ٥٠:  الطول

)RopeWinch(:)السحب والرفع(األثقالحبال . ٩
.ملم١٢،١١،١٠،٩،٨،٦: القطر
.داینا الین: یب الترك

.أطوال مختلفة حسب الغرض:  الطول 



١٠١

)The Wine  Ropes (:الحبال المعدنیة. ٣
بشكل فردي ویمكن استخدامھا ،في الساللم الھیدرولیكیة والرافعاتأساسيمختلفة تستخدم بشكل وأحجامبأقطارتكون 

.انھارأودیة أوأووعبور مناطق منخفضة كعبارات ھوائیة الجتیاز

: صفات الحبال الجیدة
.القوة والمرونة.١
.)حسب طبیعة االستخدام(انزالقھا سھولة.٢
.قوة تحمل الصدمة المفاجئة.٣
.تخزینھا مبللةإمكانیة.٤
.عدم امتصاصھا للمیاه.٥

: أسباب تلف الحبال
أواألرض.١

.البرودة، الحمل الزائد
.یة مثل الحوامض والقلویاتواھو التعرض للزیوت والمواد الكیموي واالتلف الكیم.٢
.شدھا وھي غیر مفرودة بشكل صحیحأوالتآبر ویحدث للحبال المعدنیة نتیجة االحتكاك .٣

:طریقة التخزین
درجھ٢١–١٣ما بین تكون درجة الحرارةأنیجب -١
%٦٥_ ٤٠من ةالرطوب-٢



١٠٢

ومواصفات الحبال المتوفرة أنواع
واإلنقاذفي قیادة فریق البحث 

القطرم١/ةالكتلةالكاملةالكتلالطوللون الحبل
ملم٩٨,٥G/M١١.٥كلغ٩,٨٥م١٠٠یضأبزرق مع خط أ

ملم٧٩G/M١٠,٥كلغ٤,٢٥م٦٠اسود
ملمG/M١٢ ٨٢,٢كلغ٨,٢٥م١٠٠زرقأصفر وأبیض مع خط أ

ملم٩,٥كلغ٦م١٢٠مرأح
مع )سلفر(+ برتقالي+ صفر أخط 

ةحلق
ملمG/M٧,٥ ٢٦كلغ٢,٨م٧٠

ملمG/M١٢ ٢١كلغ٢,٣م٣٠ةمع حلقأزرقبیض مع خطأ



١٠٣

المناھلإنزالوحدة 
)Roll gliss(نوع

)350R/TOP((مودیل
:جزاءاأل٠

.المنصب الثالثي-١
.البكرة-٢
.بلالح-٣
).٨(عجالت مساعدة عدد-٤
.نقالة مغرفة-٥
.نقالة كرسي-٦
).ھارنس(نزال إحزام -٧
).ونش(ذراع یدوي -٨
.بریك مخفض السرعة معدني-٩

.موقف السرعة بالستیكي -١٠
. مقبض للتحكم بالحبل-١١
.مانأحزام -١٢
.صندوق معدنيأوحقیبة -١٣
. حلقات معدنیة مختلفة-١٤
.سلك معدني صغیر-١٥
.الدلیل-١٦



١٠٤

406008NO. Artمودیل)المنصب(
:المواصفات الفنیة

.لمنیومقوائم المنصب مصنوعة من األ.١
.لمنیوم الصبالمنصب مصنوع من األرأس.٢
).٦٦٠IBS)=(كغم٣٠٠أون یشخص(:یتحمل ھذا المنصب .٣
)٣١IBS)  =  (كغم ١٤.٥(:وزن المنصب.٤
)٨Feet–٥)= ( م٢.٥- ١.٥(:طول المنصب.٥
.سم)٢٦٦-١٥٤(:القطر العملي.٦
.سم)٢٣٥-١٣٥(:االرتفاع العملي.٧

البكرة مجردة بدون حبل-٢
:وھي نوعان

1 -  R-TOP/R 350 ST/ES/AR/EG

. ملم)١١-٩(:قطر الحبل المستخدم في ھذا النوع
.كغم)٢٥٠: (تتحمل البكرة

.كغم) ١،٧٥: (الوزن

2- R-TOP/R 350 ST/ES/AR/BIG

. ملم)١٣-١١(:وعقطر الحبل المستخدم في ھذا الن



١٠٥

.كغم)٢٥٠: (تتحمل البكرة
.كغم) ١،٧٥: (الوزن

)OOO721/720000NO-ART(الحبل -٣

STATIC) ( :اسم الحبل
.حمرأبیض مع خطین بلون أ: لون الحبل-١
polyamide: لصنعمادة ا-٢
.ملم١٣أو١١أو٩: القطر-٣
٢٤Kn= طن ٢،٤: قوة التحمل-٤
)g/m(م /غم)٥٠(:الوزن-٥

:عجالت مساعدة-٤

.)٨(عجالت مساعدة عدد -١
.منھا تركب على جسم البكرة) ٤(-٢
.خرى تركب على نھایة الحبل مع الشخص مستخدم البكرةاأل) ٤(-٣

الھدف من استخدام العجالت المساعدة:
.ت وجھدقل وقأشخاص والمعدات بتنزیل األأولتخفیف الجھد الواقع على المنقذ لیتمكن من سحب -**



١٠٦

harnesse)ھارنس(نزال إحزام -٥

 ھا یستخدم لشخصین في آن واحدحدأ، نواعأ) ٧(حجام مختلفة تتعدى أشكال وأیوجد.

300800NO(Hand Winch(ونش یدوي -٦

.مقوىلمنیوم وبالستیك أ:مادة الصنع-١
.كغم٣: الوزن-٢

):50800.3No(Braking aid): (بریك معدني(مخفض السرعة -٧

أصابع معدنیة ناعمة ) ٤(یستخدم لتخفیف السرعة وذلك بالتواء الحبل طول 

):350.350No(Speed stop(موقف السرعة  -٨

checking the rope control device )المقبض الیدوي(لتحكم بالحبل وحدة ل

safety harness)   حزام اإلطفاء(حزام األمان  -٩



١٠٧

.Carabiners hooksت معدنیة     حلقا-١٠
حلقات معدنیة وتكون بأنواع مختلفة وأشكال وأحجام مختلفة حسب االستخدام ، ومنھا القفل العادي سن یدور

:القفل التلقائي وتكون مصنوعة من مادةومنھا ذات باتجاه الیمین 
LEGA  ALLOY

STAINLESS STEEL
 CARBONSTEEL

eal cabalstكیبل معدني   -١١

) سم١٠٠-٥٠(طول السلك 



١٠٨

المناھلنزالإوحدة 
)SWISS RESCU(نوع 

)ES300R/ST(مودیل
:األجزاء

ةرئیسةبكر-١
منصب ثالثي-٢
)سكد(نوع إنقاذنقالة -٣
حبل-٤
بریك یدوي-٥
حلقات تثبیت-٦
ھارنس-٧
.جنازیر تثبیت مع حلقات-٨
.أمانأحزمة-٩

)١: (علویة عددرةثابتة على البكمفردة)مساعدة حركة(بكرة -١٠
)١: (سفلیة عددثابتة على البكرةمفردة غیر) مساعدة حركة(بكرة -١١
.حقیبة لحفظ المنصب-١٢
.حقیبة لحفظ المعدة-١٣

:البكرةمواصفات 
كغم١٠:المعدةكتلة-١
كغم١,٧:ةمجردالبكرة كتلة-٢
.ألمنیوم:مادة الصنع-٣



١٠٩

)كغم١٥٠(اقل من:ركةحبدون مساعدة )حمل العمل(تتحمل البكرة كتلة مقدارھا-٤
)كغم٢٥٠-١٥٠:(ركة واحدةحبمساعدة ) حمل العمل(تتحمل البكرة كتلة مقدارھا-٥
)كغم٢٥٠(منأكثر: علویة وسفلیة)٢(ركة عددحبمساعدة ) حمل العمل(تتحمل البكرة كتلة مقدارھا-٦
طن ١:المعدةحمل لفحص أقصى-٧

:مواصفات المنصب
كغم٥٠٠:كتلة مقدارھا یتحمل -١
م)٢.١-٠.٩: ( مبیتطول المنصب -٢
م)١,٨٢-٠.٨:(العملأثناءارتفاع المنصب -٣
كغم١٤:المنصبكتلة-٤
م١,١٥:المنصبحقیبةطول -٥
)٧-١:(تغییر االرتفاع ) ثقوب ( نقاط -٦

:)801.720.000NO(حبلمواصفات ال
بولي آمید:مادة الصنع -١
.ازرق مع خطین اصفر وخط احمر:اللون-٢
.مدقلب وغ:طبیعة التركیب -٣
ملم٩:قطر الحبل-٤
)م١/غ٥٢= (كغم١,٩:الحبلكتلة-٥
متر٦٠:طول الحبل-٦
٢٠KN=طن ٢:قوة تحمل الحبل-٧
١٨KN)=كغم١٨٠٠:(بالحبلة وجود عقدأثناءقوة تحمل الحبل -٨



١١٠

:طریقة العمل
.بالشكل الصحیح) الھارنس(اإلنزالحزام ارتداء-١
.نصب المنصب الثالثي وتثبیتھ-٢
.الحقیبةالحبل منإخراجعلى المنصب مع مراعاة عدم یسةة الرئتثبیت البكر-٣
.وإخراجھلحمل الشخص المصاب ةالمناسبةالحركمساعدةتركیب -٤
.البریك الیدوي لتسھیل رفع اإلصابةاستعمال -٥

:الصیانة
.المعدةأجزاءوث أي تلف بمن عدم حدالتأكد-١
).الھارنس(اإلنزالحزام فك -٢
.لصحیحفك الحبل وترتیبھ بالشكل ا-٣
.ةالمستخدممساعدة الحركة فك -٤
.ة الرئیسةفك البكر-٥
.المخصصالحقیبةفي المعدةأجزاءوضع جمیع -٦
.المعدةأجزاءمن جمیع التأكد-٧



١١١

زال بالحقیبةكت إن
)singing rock(نوع

:جزاءاأل
سودألون إنزالحبل  . ١

م  ٦٠:طول- أ
ملم ١٠.٥:قطر-ب
) static(:النوع-ت
)١(:عددال-ث

فل بدي  ) harness(نزال إحزام ٢
)(profi worker-standard :مودیلال- أ
(M/L):قیاس-ب
)  ١٧٢٠g(:كتلة الحزام-ت
)٢(:عددال-ث

اإلنزاللحمل ملحقات انن تستخدموجد على كل جانب من الحزام حلقتای*
)10kg(:على شكل نصف دائرة وتتحمل كتلة-لى واأل

)5kg(:غلق وتتحمل كتلةعلى شكل شریط كتان م-والثانیة

الیمین ه سوارة برغي  یغلق باتجاإحلقات معدنیة  بقفل -٣
)  ٢٢٥g(:كتلتھ- أ
)25mm(:بفتحة طولھا-ب



١١٢

STAINLES(مادة الصنع -ت STEEL(
)٤: (وعددھا-ث

:حیث تتحمل الحلقة قوة مقدارھا**-
)50kn(:عد جھتینأبمن مغلقة وھي.أ

)13kn(:قرب جھتینأوھي مغلقة  من .ب
)20kn(:بعد جھتینأمن مفتوحة وھي.ت

) 8figre(حلقة معدنیة. ٤
) L(قیاس .أ

)30kn(:تتحمل الحلقة قوة مقدارھا.ب
)125g(:كتلتھا.ت
)LEGA  ALLOY(:مادة الصنع.ث
)١(:عدد.ج

)٣(مختلفة عدد بأحجاممساعدات حركة  .٤

)2p62600/8100. (أ
)345g(:كتلتھا-١
)50kn(:تتحمل قوة-٢
)اقلأو13mm(:دمقطر الحبل المستخ-٣

)2p62400/9200. (ب



١١٣

)200g(:كتلتھا-١
)32kn(:تتحمل قوة-٢
)قلأأو13mm(:قطر الحبل المستخدم-٣

)7200/2p62200. (ج
)94g(:كتلتھا-١
)30kn(:تتحمل قوة-٢
)اقلأو13mm(:قطر الحبل المستخدم-٣

) ١(عدد)locker(مساعدة حركة للصعود وباتجاه واحد .٦

) cm20(بطول) sling(نشریط كتان مغلق بحلقتی.٧
یستخدم لشبك )  ٢.٢t)=(٢٢kn(وبقوة تحمل 

.ھما البعضحلقتین مع بعض



١١٤

)LIFT EVAC(بكره من نوع 
)M01935/12-sog(مودیل

: تستخدم *
.أكثرأوواحد واسطة منقذ باإلصاباتلتحریر كبكرة-١
ذراعبواسطة  ألمرتفعھاألماكنتستخدم من قبل المنقذ للصعود الى : ٢

.لتخفیف الجسم على المنقذ لالستطالةقابلة البكرةیتم تركیبھ على جسم متحركة

:فنیةالمواصفات ال
كغم٨.٣٥:الكتلھ -١
ملم١١:قطر الحبل -٢
كغم٢٠٠:حمل مسموح بھأعلى-٣

:االجزاء
.جسم البكرة-١
الحبل   -٢
)وبرتقالي :اصفر (ھ قفل تحویل باتجاھین مثبت علیقابل لالستطالةذراع متحرك -٣
)واحمر : اصفر (مثبت علبھ قفل تحول باتجاھین البكرةذراع ثابت على جسم -٤



١١٥

العمل طریقة **
.أكثرأوواحد بواسطة منقذ اإلصاباتلتحریر البكرةعند استخدام - أ

حتكاك اویراعى عدمیتم تثبیت البكره في مكانھ مناسب بحیث یسمح لتحریر االصابات على منصب او جسم ثابت .١
.المحیطةالحبال بالجدران واألجسام 

االحمراللون االصفر  یسمح للصعود الى االعلى وعند تحویلھا الى اللونالبكرةیتم تحریر قفل الذراع الثابت على .٢
.فقط األسفلیتم النزول الى ل

.بواسطة الذراع المتحركمن قبل المنقذ نفسھ للصعود الى االعلى البكرةعند استخدام -ب
مراعاةبالجسم الثابت مع الحبل من)ھوك(المنتھي بحلقةوتثبیت الطرف االخر مع المنقذ نفسھالبكرةیتم تثبیت جسم -١

.بھ جاورةمالاألجسامبعدم احتكاك الحبل 
ألعلىاللمنقذ الصعود الى كنلكل منھما فانھ یتماألصفرعند تحویل قفل الذراع المتحرك والذراع الثابت على اللون -٢

.األسفلالى البكرةیمكن انزالق الحبل داخل الانھھالمال حطمع المتحركةبواسطة الذراع 
ھا یتم بعدالبكرةتحویل مفتاح القفل للذراع المتحرك باتجاه اللون البرتقالي ومن ثم نزع الذراع المتحرك عند نمكی:٣

؛.أخرىمره األسفلمن النزول الى لتمكین المنقذاألحمرتحویل قفل الذراع الثابت على اللون 



١١٦

إنقاذنقالة 
SKEDنوع 

السلةمن نوع النقالةیؤدي وظائف إنقاذنظام : وصف المنتج
.كرویھحقیبةیلف حجمھ في أشكالة وبعدخف وزناً أوقل حجماً أولكنھ 

:األجزاء
.جسم النقالة-١
.٤:عددمقابض حمل للنقالة ثابتة-٢
.٤:قابلة للنزع عددمقابض حمل للنقالة -٣
٦:شد ثابتة عددأحزمة-٤
.٢:حزام كتان للجر مختلف عدد-٥
١):ملم١٠(قطر) م ٨(بطول إنقاذحبل -٦
٣:كتان للرفع عددأحزمة-٧
.حلقات معدنیة مختلفة-٨
.حقیبة لحفظ النقالة-٩

:المواصفات الفنیة
.سم)٩١.٥*٢٣=(بوصھ٣٦×بوصھ ٩: هقطرأبعاد-١
.سم)٢٤٤*٩١.٥=(قدم٨× قدم ٣: عند فرده -٢
كغم)٨.٦=(رطل١٩: الوزن الكامل-٣
) 2z(ثلین منزلق إبالستیك بولي : مادة الصنع-٤

.الصلبقوي من النحاسبزیمإمع 



١١٧

درجة مئویة)٢٦٠- ٢٣٢=(ف)٥٠٠-٤٥٠(من: االنصھارحرارةدرجة -٥
.درجة مئویة٤٩=ف١٢٠االستخدام حرارةدرجة .-٦
كغم٤٥٣٦=رطل١٠٠٠٠: ةفقیالرفع األحبال قوة نسیج -٧
.كغم٢٦٣١=رطل٥٨٠٠: ةقوة نسیج حبال الرفع العمودی-٨

:طریقة العمل
.بشكل عكسي وقلبھ ةیتم لف النقال-١
.المصاب من جھة حزام الجررأسبحیث یكون النقالةوضع المصاب على -٢
.بحیث تتناسب مع جسم المصابلنقالةلاحزمة الربطشد-٣
.لھاالمخصصةالتثبیت الصفراء من الفتحات أحزمةیتم استخدام أفقيالمصاب بشكلإنزالإلىالحاجةفي حالة -٤
.المصابرأسعند اإلنزالي یتم استخدام الحبل وذلك بحیث تكون عمدة رأسبشكل النقالةإنزالفي حال -٥
.اإلضافيالجر أحزمةویمكن استخدام اإلنزالأحزمةمن عدم تركیب التأكدفي حال استخدام طریقة الجر یجب -٦
.ةإضافیي حال استخدام طریقة الحمل یتم حملھا من مقابض ویمكن تركیب مقابض ف-٧

:الصیانة
.وتنظیفھاة األحزمیتم تفقد -١
.النقالةیف تنظ-٢
.ةمع ترتیب القطع المساعدالحقیبةووضعھا في النقالةلف -٣

: مالحظھ
.ر الخاصة بالكسوریجب استخدام الجبائفي حالة الكسورةاإلصابم استخدعند ا-١
.الضیقةاألماكنفي النقالةیمكن استخدام -٢



١١٨

)PRP(بارمدك نقالة
ed Rescue PackParamedics

سم)٢٠٥-١٥٠(:الطول.١

سم٥٥: العرض.٢

سم٢٠:االرتفاع.٣

كغم ١٦: الوزن.٤

:مصنوعة من.٥

بولي أستیر.أ

الس جفیبر .ب

)PVC(مادة .ج

األلمنیوم .د
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)SPENCER( لة سكوب نقا
:األجزاء

.قطعتین قابلة للفكجسم النقالة ویتكون من -١
.الجانبیةلواقط التثبیت -٢
.لواقط التثبیت الراسیة-٣

:المواصفات
یطاليإالصنع -١
سم)١٢٠,١٦٧,٢٠١:( أطوالھا-٢
كغم١٠:الوزن -٣
لمنیوماأل:مادة الصنع -٤
سم٩:سمكھا وھي مطویھ-٥
سم٤٣:عرضھا-٦

:كان عدد الحاملین لھاإذاالنقالةتتحمل **
)كغم٨٠: (شخصین-١
)كغم١٢٠(:أشخاصةثالث-٢
)كغم١٦٠:(أربعة أشخاص-٣
كغم١٧٠(:أقصى حمل مع أربعة منقذین(



١٢٠

:طریقة العمل
المراد حملھااإلصابةبجانب النقالةوضع -١
.المراد حملھالشخص طول ومعایرتھا لتتناسب معالنقالةفتح -٢
.ةللنقالةیاللواقط الجانبإغالق-٣
.فك اللواقط الرأسیة للنقالة-٤
اإلصابةعلى یمین ة ل للنقالووضع الجزء األ-٥
اإلصابةعلى یسار ةوضع الجزء الثاني للنقال-٦
ھدخال الجزء الثاني تحت جسمجھة إلرفع جسم المصاب من -٧
اللواقطإغالقوالخلف حتى سماع صوت األمامین من أضغط الجز-٨

:الصیانة
.فتح بشكل صحیحالوغالقبحیث یكون اإللةالنقاتفقد لواقط -١
.ساخومن األالنقالةیف مسح وتنظ-٢
.جیدبشكلتخزینھا -٣
.عدم وضع أي معده فوقھا-٤



١٢١

:وصالتبثالثسلم ألمنیوم 
:جزاءاأل

.بثالث وصالتللسلمالھیكل الرئیسي -١
.اللواقط-٢
.لالحب-٣
)واقي االنزالق(قواعد بالستیكیھ -٤

:المواصفات
متر٥,٨:مطول السل-١
كغم٢٥:السلمكتلة-٢
.االلمنیوم: مادة الصنع-٣
كغم١٥٠):حمل العمل(الحمل المسموح بھ-٤
وصالت٣:یحتوي على -٥
عجالت لتسھیل نصب السلمیحتوي على -٦

:طریقة العمل
.السلم بالشكل الصحیحلواقط وزالجات من عمل التأكد-١
.التي تحتاجھا لرفع السلمةر المسافتقدی-٢
.على العجالتاً لوبرفع السلم مق-٣
.االرتفاعبمسافة تتناسب طردیا معالحائط ارضیةد السلم عن ابعإ-٤



١٢٢

.قلب السلم على موانع االنزالقإعادةبعد رفع المستوى المطلوب -٥

:الصیانة
.ل بعد كل استعمالالسلم والحبأجزاءیجب تفقد -١
.ةالمنزلقجزاءتشحیم اللواقط واأل-٢
.السلم بعد االستعمالحفظإعادة-٣
.مكنأإنتخزینھ على رف -٤
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:اإلنقاذمكونات حقیبة المھمات الشخصیھ لفریق البحث و
.فرشة مظلیین-١
.إرشادحبل -٢
.حبل شخصي -٣
.كفوف جلد-٤
.إنقاذخوذة -٥
.كشاف شخصي-٦
.ةحلقات مختلف-٧
أذنواقي -٨
نظارات-٩

واقي ركب-١٠
حارس شخصي-١١
قدم١٢حبل -١٢
بوصلھ-١٣
ةصافر-١٤
مطرة ماء-١٥
ةطبیة قطنیةكمام-١٦
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:اإلنقاذالشخصیھ لرجل البحث والحقیبةمكونات 
احتیاطإنقاذبدلة-١
إنقاذحذاء -٢
بشكیر-٣
أسنانعدة حالقھ وفرشاة-٤
أذننكاشات -٥
ةمالبس داخلی-٦
دفتروقلم -٧
صوفةقبع-٨
شامبو وصابون-٩

أخرىةوصوفیةمالبس قطنی-١٠
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اإلنقاذذة خو
EN5R 397نوع 

:األجزاء
ةالجسم الرئیسي للخوذ-١
التثبیتأحزمة-٢
مفتاح معایرة الحجم-٣
ةالواقیةالزجاج-٤
یدويكشاف-٥
واقي سمع مثبت على جسم الخوذة-٦

:المواصفات
.یتم معایرة حزام التثبیت من الداخل حسب الحجم المناسب-١
.كغم١,٦:ةكتلة الخوذ-٢
.مئویةةدرج١٢٠–٣٠:نمة تتحمل الخوذة درجة حرار-٣
.لوضع لوكس یدويةتحتوي على فتح-٤

:طریقة االستعمال
.ةالخوذأجزاءمن سالمة جمیع التأكد-١
.رأسعلى الةارتداء الخوذ-٢
.معایرة حزام التثبیت-٣
.األربطةشد -٤

:ةالصیان
الخوذة بعد كل استعمالأجزاءمن سالمة جمیع التأكد-١
تخزین الخوذة في مكان مناسب-٢
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االنقاذوحدة
Rescue UnitsSOS

)2114(مودیل 
:جزاءاأل

٢:ذراع عدد-١
.عتلة-٢
.ةمطرق-٣
منشار حدید-٤
منشار خشب-٥
بلطھ-٦
مجرفة-٧
كریك-٨
مقص صاج-٩

:المواصفات
كغم٢,٧:المعدةكتلة-١
سویدیھةالصناع-٢
لھا حافظ بالستیكي-٣

:طریقة العمل
.تركیب الذراعین ببعض لتسھیل العمل-١
.طة الضغط على النابضاسبوالمعدةأجزاءتركیب -٢
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.المراد العمل بھاةمن ثبات القطعالتأكد-٣

:ةالصیان
.أجزائھاوتفقد جمیع المعدةنتھاء من العمل یجب تنظیف بعد اال-١
.الحقیبةقبل وضعھا في المعدةتنشیف -٢
.وذلك للحفاظ علیھا من الصدأ؛تخزینھا في مكان جاف-٣



١٢٨

الحارس الشخصي 
)Drager(نوع

)100YGUARDBOD(مودیل
:األجزاء

.٢:عدد)فولت٣(بفرق جھد مقدارهبطاریة-١
.حامل الجھاز-٢
.كبسة تشغیل رئیسة-٣
.لونھا اصفربالطوارئةكبسة تشغیل خاص-٤
.الجھاز عند الضغط علیھا وعلى كبسة التشغیلإطفاءیتم (كبسھ إلطفاء الجھاز -٥

)آن واحد كبسھ مطولةفي 
.)جھاز یعملأن التبین (اءة خاصة بالتشغیل إض-٦
.)البطاریةتعطي مستوى الشحن ب(إضاءة خاصة بالبطاریة -٧
.لجھاز تجلب االنتباه عند البحث عن الشخص المرتدي لھاأطرافعلى إضاءة خاصة -٨

:مواصفاتھ
.ملم) ٤٠× ٧٠×١٠٠(:الجھازأبعاد-١
.غرام٢٣٠:البطاریةمع ازوزن الجھ-٢
درجة مئویة)٦٠–٣٠:(منة حراردرجة یتحمل-٣
بار٢:حتىیتحمل ضغط-٤
فولت٦:فرق جھدبطاریة ذات یعمل الجھاز ب-٥
)فولت لیثیومA123٣باشا سونك (:البطاریةنوع -٦
شھر١٢:بطاریةللاألدنىالحد -٧
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:مبدأ عمل الجھاز
ویجب على المنقذ اً ن ھناك خطرأبإنذاریعطي الجھاز ة لمدة عند توقف حامل الجھاز عن الحركبعد تشغیل الجھاز و

.التحري والبحث عنھ

:طریقة العمل
.ا بشكل صحیحفي مكانھالبطاریةتثبیت -١
.مطوالالضغط على مفتاح التشغیل-٢
.من ان الجھاز بشكل جیدالتأكد-٣
.تثبیت الجھاز على جنب الشخص المنقذ-٤
.ه یتم الضغط على مفتاح الطوارئ عند حاجة الشخص لتشغیل نظام الصافره وذلك من اجل جلب المساعد-٥
.یتم اطفاء الجھاز عند الضغط مطوال على كبستي التشغیل واالطفاء معا في آن واحد-٦

:الصیانة
.اتربھأوساخ أوتنظیف الجھاز من أي -١
.من عمل الجھاز بالشكل الصحیحالتأكد-٢
.الجھازإغالق-٣
.تخزین الجھاز في مكان امن-٤
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مكبر صوت 
 EU1215ER

:اجزائھ 
٦:عددفولت )١,٥(بطاریة-١
الجسم الرئیسي للمكبر-٢
مفتاح التشغیل-٣
مفتاح رفع الصوت-٤
حامل السماعھ وقشاط كتان-٥

:المواصفات
.كغم )١,١:(بدون البطاریاتالمكبركتلة-١
.)DCفولت ٩:(بفرق جھدیعمل -٢
.بطاریات٦:عددبطاریات حجم وسط -٣
.واط)٢٣-١٥: (القدرة-٤
.مفتاح التحكم بقوة الصوت-٥
ساعة١٤:لي للبطاریاتالعمر التشغی-٦
درجھ)٤٠–١٠:(یعمل في ضروف حراره من-٧
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:طریقھ االستعمال 
.بطاریات حجم وسط٦من وجود التأكد-١
.من تركیب البطاریات بالشكل الصحیحالتأكد-٢
.معایرة مفتاح الصوت-٣
.الضغط على مفتاح الصوت-٤

:الصیانة
.المعدةأجزاءمن سالمة جمیع التأكد-١
.اریات قبل التخزینازالة البط-٢
.مفتاح التشغیلومفتاح الصوت إغالقمن التأكد-٣
.بالمكان المناسبالمعدةتخزین -٤
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جھاز كشف النزیف الداخلي 
)HandlyScan(نوع

:اجزائھ 
.جھاز كاشف النزیف-١
.سلك لكشف النزیف-٢
.قابلھ للشحنبطاریة-٣
.قاعدة حمل خارجي-٤
)(حمایھ للشاشھ -٥ cave.
.حمل الجھازحمالھ  ل-٦
.لحمایة الجھازحقیبة-٧

:المواصفات
.فولت١٢:بفرق جھد مقدارهیعمل -١
.یحتوي على شاشة عرض-٢
.یوجد حمایھ للشاشھ-٣
.حامل جانبي للجھاز-٤

:الصیانة
تنظیف سلك جھاز كاشف للنزیف-١
البطاریةنزع -٢
لف السلك في المكان المخصص-٣
الحقیبة المخصصةوضع الجھاز داخل -٤
ة الجھازتفقد مدة صالحی-٥
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المحمولاالكسجین وحدة
:اجزائھ 

لتر٤:اسطوانة اكسجین سعة-١
مع ساعة لقیاس الضغطمنظم للھواء-٢
صمام للفتح والغلق-٣
انبوب اكسجین-٤
٤:عددقیاس مختلفكمام تنفس-٥
٣:عددمختلف سلك ھوائي -٦

:طریقة العمل 
وفتحھااألسطوانةتركیب المنظم على -١
كمیة االكسجین المطلوبھمعایرة المنظم على -٢
اعطاء االكسجین عن طریق االنبوب والكمامھ-٣

:الصیانة
األسطوانةمن اعادة تعبئة التأكد-١
صالتوتفقد المنظم واأل-٢
الحقیبة المخصصةالحفظ في -٣
للزیتض الوحدةیرععدم ت-٤
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جھاز ضغط الدم
)SPENCER(نوع

:اجزائھ 
جھاز ضغط-١
٢:انبوب مطاطي عدد-٢
)قیاس لل(كف للید -٣
.طبیبسماعھ -٤
ملل٣٠٠عیار ساعة-٥
كف للنفخ-٦
حقیبھ للحمل-٧

:طریقة العمل 
وضع الكف في الید-١
اإلذنفي السماعةالضغط على الجھاز ووضع -٢
.اخذ القراءة-٣
.)افراغ الھواء منھ ( نزع الكف وتنفیسھ -٤
.الحقیبةوضعھ في -٥
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جھاز فحص السكري
chek active_accu

:اجزائھ 
السكريجھاز فحص-١
)ابره ( قلم -٢
شرائح بالباكیت-٣
٢:عددللجھازذاكرة-٤
علبھ حافظھ للجھاز-٥
فولت ٣:بفرق جھددائریةبطاریة-٦

:طریقة العمل 
تشغیل الجھاز-١
وضع الشریحھ في الجھاز-٢
وخز المصاب باالبره-٣
اخذ عینة الدم بالشریحھ-٤
اخذ القرائھ-٥

:الصیانة
.البطاریةتفقد -١
.الذاكرةإزالة-٢
.تفقد الشرائح-٣
.ووضعھ في الحقیبةتنظیف الجھاز-٤
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مساعدات التنفس
امبوباك 
:اجزائھ 

.للنفخحقیبة-١
.)الماسك (كمامھ عدة احجام -٢
.كیس لتجمیع الھواء-٣
.رداد ھواء عند الماسك-٤

طریقة العمل
.حسب العمرالمناسبةالكمامةوضع -١
.وضع االمبوباك على وجھ المصاب-٢
.المناسبةالنفخات ھإعطائ-٣

:الصیانة
الكمامةتنظیف -١
من الجھازإزالتھا-٢
الجھاز أجزاءتفقد -٣
وضع الجھاز في المكان المناسب-٤
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.تنظیر الحنجرةجھاز
LARYNGO SCOPE

:اجزائھ 
.مقبض لوضع الرؤوس المتعدده-١
.٨:عددمختلف االعمارلرؤوس متعددة االحجام -٢
.حقیبھ لحفظ الجھاز-٣
.فولت٣:رق جھد بفبطاریة -٤

:طریقة العمل 
.المناسب على المقبضرأسوضع ال-١
.في المقبضالبطاریةوضع -٢

:الصیانة
.من على المقبضرأسازالة ال-١
.البطاریةازالة -٢
.المستعملرأستنظیف ال-٣
.لھالحقیبة المخصصةوضعھ في -٤
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قیاس درجة الحرارةجھاز
200-F-ACFIL
:اجزائھ 

.للجھازالجسم الرئیسي -١
كیبل للمجس-٢
للحرارهمجس-٣
)فولت٣( : ات بفرق جھدبطاری-٤
٢:عددبطاریات غیر قابلھ للشحن-٥

طریقة العمل 
.التلقائيالجھازغیلتشمن الجھازیجسسحب الم-١
.تحت االبطجسوضع الم-٢
.اخذ القرائھ-٣
یطفئلفي المكان المخصص في الجھازجسوضع الم-٤

.الجھاز تلقائي

:الصیانة
.من الجھازاتة البطاریازال-١
.ووضعھ في المكان المخصصجستنظیف الم-٢
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قیاس درجة اشباع  االكسجین في الدمجھاز
T2SPO نوع

:اجزائھ 
حقیبھ محمول للجھاز-١
SPO2كیبل -٢
فولت٤٢بطاریات عدد -٣

 الجھاز غیر قابل للشحن

طریقة العمل
وضع البطاریات-١
د المصابوضع الكیبل في الجھاز وعلى ی-٢
تشغیل الجھاز-٣
اخذ القراءة من عمل لوحة الجھاز االلكترونیھ-٤

:الصیانة
ازالة الكیبل من الجھاز-١
المحمولھالحقیبةوضعھ في -٢
اطفاء الجھاز-٣
ازالة البطاریات من الجھاز-٤
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. الصدمة الكھربائیةجھاز
500AKLIFEP

:اجزائھ 
حقیبة الجھاز-١
احتیاطبطاریة+ بطاریة-٢
كتروداتكیس ال-٣

:طریقة العمل 
تشغیل الجھاز-١
وضع الكترودات من الجھاز وعلى جسم المصاب-٢
یقوم الجھاز باعطاء ضربات الكھرباء بحسب ما یحتاجھ الشخص-٣

:البطاریات 
غیر قابلھ للشحن تستبدل استبدال-١
ساعة٧,٥مدة العمل -٢
فولت١٢الفولتیھ -٣

:الصیانة
ازالة البادات -١
جھازمن الالبطاریةازالة -٢
لھالحقیبة المخصصةوضعھ في -٣
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جھاز شفط السوائل 
GAZ_CNO TE
:اجزائھ 

مل١١٠٠وعاء السوائل -١
بار١–٠ساعة بالبار للشفط مستوى الشفط من -٢
0.9تحدید سرعة الشفط اقل سرعھ مفتاح-٣
مفتاح تشغیل-٤
شاحن للسیاره-٥
انبوب شفط-٦
فولت٢٤٠:یعمل بفرق جھد مقداره-٧

:طریقة العمل 
تشغیل الجھاز-١
تحدید مستوى الشفط-٢
وضع االنبوب في جسم المصاب-٣

:الصیانة
تنظیف الجھاز-١
البطاریةشحن -٢
تنظیف الوعاء-٣
لھالحقیبة المخصصةوضع الجھاز في -٤
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الصدمة الكھربائیةجھاز
C SHOCK SARE LIIFE.D-PRIMEDIC

:اجزائھ 
.جسم الجھاز-١
بادات-٢
.كیبل الكترودات للبالغین-٣
٤-ECG3كیبلPIN:قنوات٦
فولت١٢:قاعدة شحن خارجیھ-٥
حقیبھ للجھاز كاملھ للمحتویات-٦
٢:مقبض عدد-٧
12VDCبطاریة -٨ - 1.4 AH

:طریقة العمل 
تشغیل الجھاز -١
البطاریةمن شحن التأكد-٢
SPO2توصیل الكیبل -٣
وصل البادات-٤
EKGتوصیل -٥
EKGالبدء في عمل -٦
وضع البادات على  جسم المصاب-٧
DC-SHOCKوى اعطاء ال  تحدید مست-٨
KSGRLثم وضع -٩
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ثم الشحن-١٠
اعطاء الشحنھ للمص-١١

:الصیانة
.الباداتتنظیف-١
.تنظیف الجھاز-٢
.على الشاحنالبطاریةوضع -٣
.لذلكالحقیبة المخصصةوضع االسالك في -٤



١٤٤

)ERG(كتیب دلیل االستجابة الطارئة
)Emergency respond GuideBook(
)٢٠٠٨/ ٠٠٤٢/ ٢٠٠٠كتیب  (

للحصول على المعلوماتمـن أھـم المصـادر
مـن حیث تعریـف المـادة كتیـب دلیل االستجابــة الطارئــة

یقوم الكتاب بتقدیم معلومات كاملة تفید فرق االستجابة بمعرفة 
مخاطر المواد وطرق التعامل مع المواد حیث تم تقسیم الكتاب

. األقساممجموعة منإلى

ل واأل القسم 
)الصفحات البیضاء(

:یعطي أمثلة على التالي
 راق الشحن ونوع المعلومات المتوفرة علیهاأو.
 ستعمال الكتیبإتعلیمات.
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وصف ألصناف المخاطر وأقسامها العدیدة.
 ضخمةمقطورات لنقل المواد الخطرة بكمیاتوأشكالمختلفة متعددة یاتأو حرسوم لشاحنات.
 طئدة الوسادیات المواد الخطرة متعأو على حقد تكون موجودةعالمات.

ي ناثالقسم ال
)الصفراءالصفحات (
علـى معلومـات االســتجابة ویریـدون الحـصولادةتعریـف األمـم المتحـدة للمــرقـمفـرق االسـتجابة بعـد معــرفتهم لهـو السـتعماو 

.لوماتسم البرتقالي في الكتیب للحصول على المعقالإلىالمستجیبینقل وهو ,األساسیة

ثالثالقسم ال
)الزرقاء  تصفحاال(
حــصول علــى معلومــات االســتجابة للالقــسم البرتقــاليإلــىكمــا أنــه یحــیلهم ,ستعمل عنــدما یعــرف المــستجیبون اســم المــادة تــ

نفـس إلـىالقـسمین یـشیران ال مـن أن كـكـدأالقـسمین األصـفر واألزرق مـن الكتیـب للتعلى المـستجیبین أن یراجعـوافالمناسبة
.لكتابامن عدم وجود أخطاء مطبعیة فيالتأكدمجرد بصفحة اإلرشاد للمادة المعینة 
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الرابع القسم 
)ةالبرتقالیالصفحات (

الجزء من الكتیب یعطـي معلومـات محـددة وهذایحتوي على صفحات إرشاد مشار إلیها في كل من القسمین األصفر واألزرق
-:المعلومات التالیةیحتوي علىبخصوص إجراءات االستجابة فهو 

یات النیران والتفجیراتطمع
یةالمخاطر الصح
خیارات مالبس الحمایة
ءالالعزل واإلختمسافا
ئقالحرات إجراءا
 االنسكابأواعتبارات ضبط التسرب
 لیةو تدابیر اإلسعافات األ

ةالمخـاطر الـصحیاإلرشادات بمعطیـات إن بدأت ,على سبیل المثالفلوویسرد أیضا المخاطر التي یجب اعتبارها في المقام األ 
.فرق االستجابةفهذا یعني أن المخاطر الصحیة هي الخطر األكبر على ,بدال من معطیات النیران والتفجیرات
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الخامس القسم 
)الصفحات الخضراء(

لمـشار إلیهـا فـي واد امـالولـن یـتم سـرد جمیـع،ي ومـسافات اإلخـالءئالعـزل المبـدلوهو جـدومن الكتیب هو القسم األخضر 
المــوادإلــىوتــشیر مظللــةحظ أن بعــضا مــن المــوادالالقــسمین األصــفر واألزرق مــن الكتیــب ســتإلــىالكتــاب هنــا فــإن نظــرت 

.محموال في الجو وهي مواد مبینة في القسم األخضرخطراً التي تشكلالمظللة
یجـب الء و قـسم األخـضر لمعرفـة مـسافات العـزل واإلخـالإلـىرجـوع فـورا لفعلـیهم ا, قـا لمـادة مظللـةالواجه المستجیبون إطإذا

أوفة أكبـرلمـساففي بعض الحاالت یكون من الضروري عـزل الحـادث،اعتبار هذه المسافات على أنها إرشادات عامة فقط
.حیطةحسب الظروف المول ــأق

)SDMS(ولیةدیة الئبطاقة السالمة الكیمیا.١
أووثیقـة قـد تـصاحب شـحنات المـواد الخطـرة يوهالدولیة مة الكیمیائیة الة السمصدر آخر قیم للمعلومات هو بطاقهنالك

.كون متوفرة في المرافق الصناعیة التي تخزن هذه الموادت
فـــإن حـــصل الطارئـــة االســـتجابة ل كتیـــب دلیـــق أن تقـــدم معلومـــات شـــبیهة للمعلومـــات المتـــوفرة فـــيئیمكـــن لهـــذه الوثـــا
.حظة الفروقاللیهم مقارنتهما لمالمصدرین ، فعال المستجیبون على ك
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ة فيللطوارئ للمساعدالمستجیبینفرق االستجابة و قبلمن یستعملتحذیریةتاقوملصإشارات نظامالمتحدةاألمم تبنت
ق راعى خالله كافة المواصـفات الفنیـة وهنا في األردن تم تبني نظام خاص للنقل على الطر(ة خالل النقـلالمواد الخطر تحدید

یـتمقطـرة بعـدتعطـي معلومـایوهـو نظـام ،)لالصقة اإلرشادیة واإلشارات التحذیریة للمـواد وطـرق معالجـة الحـوادث العرضـیة
.شكلهتلخطر الذي االمحتویات فیها و لوصف نوعالضخمة،ر یوغالضخمة الحاویاتكل من تحدیدها یف
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:ذیریة على النحو التاليحلقد تبنت األمم المتحدة ألوان اإلشارات الت
القابلــة بــسبب نقــل المــوادوهــذا هــو اللــون األكثــر شــیوعااالحتــراقأوشــتعال الأن المــادة قابلــة لإلــىویــشیر : األحمــر

.بكثرةاالحتراق أولالشتعال 
في المواد ع وهي في المركز الثاني من حیث الشیو األكالة المواد إلىشیر یو :أسود من أسفل المثلث-أبیض من أعلى

.الخطرة المنقولة
العنیفةللتفاعالتالمواد غیر مستقرة وحساسة هالمؤكسدة وهذالمواد إلىویشیر :األصفر.
تستعمل تجاریا كمتفجراتالتي أن المواد إلىیشیر : البرتقالي.
شتعال من حیث التعریفالر القابلة لالمواد غیإلىیشیر : األخضر
 شتعال التي تتفاعل بعنف مع الماءلالالمواد الصلبة القابلة إلىیشیر :األزرق
 السامة حتى بكمیات قلیلةالمواد إلىیر یش:األبیض.
لالشتعال المواد الصلبة القابلة إلىتشیر :خطوط األحمر واألبیض العمودیة.
الهـواء التـي تتفاعـل بعنـف مـعلالشـتعالالمـواد الـصلبة القابلـة إلـىیـشیر : ل المثلـث حمـر مـن أسـفا/أبیض من أعلى

.)بیروفوریك (
المواد المشعةإلىتشیر :المثلث األبیض من أسفل و األصفر من أعلى.
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المواد الخطرة المتنوعةإلىتشیر :المثلثالبیضاء في أسفل /الخطوط السوداء والبیضاء في األعلى.
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أومـادتینوعـادة مـا تعنـي خلیطـا مـنالخطـرة،المـواد إلـىیشیر :الوسطاألبیض في /ألحمر من أعلى وأسفل المثلث ا
.أكثر

Explosive 1.4
Class 1 Tabbed

Placard
Explosive 1.6 N
Class 1 Placard

Non-Flammable
Gas Class 2

Placard

Flammable Gas
Class 2 Placard

Inhalation
Hazard Class 2

Placard
Poison Gas Class 2

Placard

Radioactive Class
7 Placard

Flammable
Class 3 Placard

Toxic Class 6
Placard
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Dangerous
Placard

Oxidizer Class
5.1 Placard

Miscellaneous
Class 9 Placard

Poison Class 6
Placard

Corrosive Class
8 Placard

Dangerous When
Wet Class 4

Placard

Spontaneously
Combustible Class

4 Placard
Flammable Solid
Class 4 Placard

Combustible Class
3 Placard
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.أنواع المخاطر إلى، تشیر الرموز المبینة تالیا لفرق االستجابةالرموز طریقة أخرى لإلشارة التحذیریة إلعطاء معلومات  

الـشتعلالواد القابلة ـالمإلىیشیر .................................................اللهب
ؤكســدةواد المـالمإلىر ـتشی......................................الشمس المتوجهة
المواد السامـة والمعدیـة إلىتشیر ......................الجمجمة والعظمتان المتقاطعتان
شتعاللالغازات غیر قابلة إلىتشیر ..........................................االسطوانة
 ةـــواد مشعــمإلىر ــتشی............)المروحة/ الدافع(الثالثراق النبات أو
ةـالمواد األكالإلىر ـتشی....على الید البشریة والقضیب الحدیديآئلة المأنابیب االختبار
ةرـ المتفجالموادإلىتشیر .................................................الكرة المتفجرة
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السفلىیةأو الز ل سفأبحیث یثبت رقم بم ارقهي األ من خاللها أن یقدم معلومات للملصق اإلرشادي الطریقة األخیرة التي یمكن 

. المتحدةرقم تصنیف المخاطر الخاص باألمم هذا هوو . للمثلث 
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.مختلفة یتم التمییز أكثر بین بعض األصناف باألقسام عة أصناف خطرستإلىاألمم المتحدة المواد الخطرة صنفت

مراتب الخطورة

1- Class 1: Explosives المتفجرات 
a. Division 1.1 ).الدینامیت، تي ان تي، المسحوق األسود(المتفجرات ذات خطر التفجیر الكبیر 
b. Division1.2 .المتفجرات ذات خطر المقذوفات
c. Division1.3 األلعاب الناریة، محركات الصواریخ(المتفجرات ذات خطر الحریق الكبیر 
d. Division1.4 )

)الصغیرة
e. Division1.5. )نترات االمونیم،زیت الوقود(المتفجرات قلیلة الحساسیة
f. Division1.6 .المعِززات(مواد التفجیر قلیلة الحساسیة 

2- Class 2: Gases الغازات 
a. Division  2.1 ).األحمر على اإلعالن(الغازات القابلة لالشتعال 
b. Division 2.2 ). األخضر على اإلعالن(الغازات غیر القابلة لالشتعال وغیر السامة المضغوطة 
c. Division 2.3 .)األبیض على اإلعالن(ستنشاق الغازات السامة باال
d. Division 2.4 الغازات األّكالة

3- Class 3: Flammable liquids. السوائل القابلة لالشتعال
a. Division 3.1 )درجة مئویة١٨-(السوائل ذات درجة ومیض اقل من
b. Division 3.2 )درجة مئویة)٢٣الى١٨-(السوائل ذات درجة ومیض بین
c. Division 3.3 )درجة مئویة٦١الى٢٣(رجة ومیض بینالسوائل ذات د
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d. Class 3.4: Flammable solids; spontaneously combustible materials; and
materials that are dangerous when wet

4- ،والقابلة للحریق تلقائیا،وذات الخطورة عند تعریضھا للبلل                      الصلبة القابلة لالشتعال
a. Division 4.1 .)المغنیسیوم، مسحوق األلومنیوم، وغیرھا(مواد الصلبة القابلة لالشتعال ال
b. Division 4.2 )الكبریت األبیض، بورین بنتا، وغیرھا(المواد القابلة لالشتعال عفویا بالھواء 
c. Division 4.3 ).الصودیوم، كربید الكالسیوم(خطر عند ترطیبھ 

5- Class 5: Oxidizers and organic peroxides لمواد المؤكسدة وبیروكسید العضویةا
a. Division 5.1 .)نترات األمونیوم، كلورات البوتاسیوم، وغیرھا(المؤكّسدات 
b. Division 5.2 ،حمض البیراسیتیك، بیروكسید البنزویل(المؤكّسدات العضویة 

6- Class 6: Poisons and etiologic materials المواد السامة والمسببة للعدوى
a. Division 6.1 ).سیانید الصودیوم، مبیدات اآلفات(المواد السامة 
b. Division 6.2 )المخاطر البیولوجیة والمرضیة(المواد المعدیة 

7- Class 7: Radioactive materials المواد المشعة 

.الملصقات المشعة شبیھة في مظھرھا لإلعالن، لكنھا أصغر وتظھر على الحزمة
األبیض اإلشعاIیكون ملصق النوع  

. ساعة/مللي روتنجن٠.٥من  
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IIIوالنوع IIوتكون ملصقات النوع 
/على الملصقات یشیر إلى مستوى إشعTIأو  " مؤشر النقل. "أعلى

.الحزمة الفردیة والمعزولة وغیر التالفة

8- Class 8: Corrosives المواد المسببة للتآكل 
9- Class 9: Miscellaneous

 سلع المستھلك) ٩.١(١القسم ٩الصنف.
 مواد خطرة على البیئة): ٩.٢(٢القسم ٩الصنف.
 یات الخطرةالنفا) ٩.٣(٣القسم ٩الصنف.
رقم تصنیف المخاطر الخاص باألمم المتحدة
وال یعني التصنیف أن ھذا ھو . تصنف األمم المتحدة المواد الخطرة اعتمادا على ما یفترض أنھ الخطر األعلى للمواد

. . الخطر الوحید في المادة
. سام جدا إن تم تناولھ وابتالعھ

 .
. یعني أن المواد ال یتم نقلھا في كمیات تتطلب إعالنا
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جھاز الكشف االشعاعي
SVG-2نوع 
:أجزائھ 

:حتوي على جسم الجھاز الرئیسي وی-١
شاشة عرض- أ
مفاتیح التحكم-ب
لجھازالجھاز ویعمالبالبطاریةمقر تركیب -ت
٢:فولت عدد١,٥على بطاریة جافھ -ث
الحاسوب إلىوصلھ لتحمیل المعلومات من الجھاز -ج

وتنزیل المعلومات

ستخدم للكشف عن الفا وبیتا وجامایالمجس و-٢
وصلة المجس بالوحده الرئیسیھ-٣
یستخدم لالبتعاد عن مصدر االشعاعالذراع التلسكوبي و-٤

:الملحقات 
.سماعة االذن-١
.وصلة تشغیل الجھاز عن طریق السیاره-٢
.وصلة تحمیل المعلومات من الحاسوب-٣
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:یكشف عن 
اشعة الفا-١
اشعة بیتا-٢
اشعة جاما-٣
الجرعھ-٤
الجرعھ المتصتھ-٥

:طریقة العمل 
یتم تفقد بطاریات الجھاز  قبل العمل -١
استخدام الذراع التلسكوبيیفضلالوحده الرئیسیھ وتركیب المجس مع-٢
تشغیل الجھاز-٣
جمیعھاأواالختیار بین الفا وبیتا وجاما -٤
االتجاه نحو التلوث الخذ القراءات-٥

:صیانة الجھاز 
من صالحیة البطاریاتالتأكد-١
من صالحیة المجسات وعدم وجود ضربات في المجسالتأكد-٢
صیانة الجسم الخارجي للجھاز-٣
.ص الجھاز بشكل دوريفح-٤
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الكشف عن الغازاتجھاز 
5600XAMنوع 

:اجزائھ 
جسم الجھاز الرئیسي-١
)داخل الجھاز(المجسات الرئیسیھ-٢
شاشة العرض-٣
الصوتيإلنذارلمخرج -٤
.مدخل ومخرج الھواء-٥
البطاریةمكان تركیب -٦
حمالة الجھاز-٧

:یكشف عن 
١-NO2)......ثاني اكسید الكربون(
٢-CL2).......وركل(
٣-NH3)......امونیا(
٤-CO2)......ثاني اكسید الكربون(
٥-O2).........اكسجین(

فولت ٣: بفرق جھدقابلھ للشحنعمل على بطاریةی*
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:طریقة العمل 
متواصلھثوان٣لمدة OKتشغیل الجھاز عن طریق الضغط على مفتاح -١
دقائق العادة تھیئة الجھاز) ٥-٣(االنتضار من -٢
الغازات االثقل من الھواء واالخف من الھواءمراعاةشف مع العمل على الك-٣
.قراءة النسبالموجودة ونوع الغازات -٤
ترك الجھاز في اجواء خالیھ من التلوث حتى یقوم الجھاز بعمل تطھیر للمجسات الداخلیھ-٥
واحد في ان NLENUEو OKالجھاز وذلك بالضغط على كبسة إغالقالجھاز وذلك بالضغط على كبسة إغالق-٦

ثواني٣لمدة 

;الصیانھ 
صیانة الجسم الخارجي -١
دقائق في الھواء النقي لیقوم بعمل صیانھ داخلیھ قبل اطفائھ١٠ترك الجھاز لمدة -٢
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الكشف عن الغازاتجھاز 
200XAMنوع 

:اجزائھ 
جسم الجھاز ویحتوي على المجسات الرئیسیھ-١
شاشة العرض-٢
مخرج االنذار الھوائي-٣
یعمل على بطاریة جافھ: البطاریةركیب مقر ت-٤
قابلھ للشحنبطاریةو
حمالة الجھاز-٥

:یكشف عن 
١-EX)....10(%ینطلق االنذار عند )الغازات القابلة لالنفجار LEL.(
٢-CO)....35( ینطلق االنذار عند نسبة)اول اكسید الكربون PPM(
٣-H2S)...10( ینطلق االنذار عند نسبة)كبریتید الھیدروجین PPM(
٤-O2).....19.5( ینطلق االنذار عند نسبة)االكسجین VOL%(

:مالحظة
 -%)) LEL)=(UEG% : (وھي حدود االنفجار الدنیا.
 -) PPM : (جزء واحد من ملیون جزء.
 -)VOL% : (نسبة من الحجم الكلي للھواءالمحیط.
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:طریقة العمل 
واني متواصلھث٣لمدة OKتشغیل الجھاز عن طریق الضغط على مفتاح -١
.ار حتى یعید الجھاز تھیئة نفسھاالنتظ-٢
من الھواءواألخفالغازات االثقل من الھواء مراعاةالعمل على الكشف مع -٣
خالیھ من التلوث حتى یقوم الجھاز بعمل صیانھ لنفسھأجواءترك الجھاز في -٤
ثواني٣ة مع بعضھا لمدNLENUEو OKالجھاز وذلك بالضغط المستمر على كبسة إغالق-٥

:الصیانة
صیانة الجسم الخارجي -١
هیقوم بعمل صیانھ داخلیھ قبل إطفاءدقائق في الھواء النقي ل١٠ترك الجھاز لمدة -٢
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)أ(یة ذات مستوى الحمایة أوبدلة الوقایة من المواد الكیم
)FULL ENCAPSULATED SUITE(
:جزاءاأل.أ

.تتكون من قطعة واحدة كاملة

:الممیزات.ب
یة محكمةحیث انھا توفر لمرتدیھا الحمایة الكاملةأوبدلة وقایة من المواد الكیم.١

.وتعزلھ عن جمیع التأثیرات الخارجیة
.یتم ارتداء جھاز التنفس داخل البدلة مما یوفر حمایة كاملة للجھاز.٢
.توفر مستوى حمایة قصوى للجھاز التنفسي والجلد.٣

:االستخدام. ج
الجلد بسببأواحتمالیة تسمم للتنفس أووجود مستوى عالي من السوائل تستخدم عند

.يأوعند عدم التعرف على العامل الكیمأوالغازات السامة 

:تحذیرات-
یجب استخدام مانع تشكل الضباب على الزجاج عند استخدامھا الن تراكم البخار .١

.یعمل عنده إرباكإعاقة مرتدي البدلة وإلىعلى زجاج الرؤیة یؤدي 
دقیقة خوفاً من اإلجھاد ٢٥في المناطق الحارة ال ینصح بارتداء البدلة اكثر من .٢

.الحراري
یجب ارتداء مالبس قطنیة عند ارتداء البدلة وذلك من اجل امتصاص العرق المفرز .٣

.ارتداء البدلةأثناءمن الجسم 
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:التخزین-
.ھویة وذو درجة حرارة مناسبةیجب تخزینھا في مكان جید الت.١
یجب تعلیق البدلة بشكل حر بواسطة عالقة داخل المستودع حتى ال یحدث فیھا أي .٢

.في الكراتینإبقائھاطعوجات وعدم 
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)B(یة ذات مستوى الحمایة أوبدلة الوقایة من المواد الكیم
)ENCAPSULATING SUIT-NON.(

:جزاءاأل.أ
.حدة كاملةتتكون من قطعة وا

:الممیزات . ب
یة غیر محكمةأوبدلة وقایة من المواد الكیم.١
.یتم ارتداء جھاز التنفس خارجھا أي ال توفر مستوى حمایة لجھاز التنفس.٢
توفر أعلى مستوى من الحمایة للجھاز التنفسي ومستوى اقل من الحمایة.٣

.للجلد وذلك لعدم إحكامھا

:االستخدام. ج
عند وجود مستوى منخفض أولعوامل التي ال تسبب خطورة على الجلد تحمي ضد ا
من السوائل

.المتطایرة كما انھ أیضا تستخدم في حال وجود نقص في األكسجین
:تحذیرات-

یجب إحكام قناع جھاز التنفس على اإلطار الخارجي للبدلة المحیط بوجھ مرتدي .١
.ة قد یسبب األذى لمرتدي البدلةالبدلة الن أي تسرب من تلك المنطق

.یة التي تحمي منھا وھذه المواد موجودة في جدول داخل كتالوج البدلةأویجب استخدامھا فقط للمواد الكیم.٢
:التخزین-

.یجب تخزینھا في مكان جید التھویة وذو درجة حرارة مناسبة.١
.دث فیھا أي طعوجاتیجب تعلیق البدلة بشكل حر بواسطة عالقات داخل المستودع حتى ال یح
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)C(یة ذات مستوى الحمایة أوبدلة الوقایة من المواد الكیم
:جزاءاأل. أ

.الجاكیت. ١
.البنطلون . ٢
القفازات . ٣
الحذاء الواقي. ٤
القفازات القطنیة. ٥

:الممیزات. ب
یة مصنوعة من قماش داخلھ طبقھ من الكربون أوبدلة وقایة كیم.١

.یةأومة للعوامل الكیمأوشط مقالمن
.یتم ارتدائھا لفترات طویلة ألنھا تسمح بتبادل الھواء من خاللھا.٢
.یتم استخدامھا مع قناع وفلتر بعد اختیار الفلتر المناسب.٣
.یةأوتعطي حمایة كافیة ضد العوامل النوویة والبیولوجیة والكیم.٤

:االستخدام . ج
تمثل خطورة من ناحیة تناثر القطراتیة التي الأوتستخدم مع العوامل الكیم.١

.أي إنھا ال تستخدم مع العوامل السائلة
.كان تركیز العامل تحت مستویات الخطر الفوري على الصحة والحیاةإذاتستخدم .٢
.یة الغازیةأویتم استخدامھا للوقایة من المواد الكیم.٣
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:التحذیرات -
.ائلةیة السأوال تستخدم مع العوامل الكیم.١
.جمیع األربطة فیھاإغالقمن ارتدائھا بشكل محكم والتأكدیجب .٢

:التخزین-
.یتم تخزینھا بمكان جید التھویة وذو درجة حرارة مناسبة
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)الفلتر(بتنقیة الھواءوحدة الحمایة التنفسیة
:المواصفات العامة٠أ

.توفر الحمایة المناسبة للجھاز التنفسي والجھاز الھضمي.١
.وزن وصغیرة الحجمخفیفة ال.٢
.أشكالھا وأنواعھا مختلفة وقلیلة التكالیف.٣

:الھدف من استخدام الفلتر-
یة والدقائق الصلبة السامة ومنأویستخدم للوقایة من غازات و أبخره المواد الكیم

.العوامل النوویة والبیولوجیة

:مكونات الفلتر-
.البالستیكيأوالجسم  المعدني .١
.راق الترشیحأو.٢
.الفحم المفعل.٣
.یة خاصةأوعجینھ كیم.٤

:العوامل التي تحدد مدة استخدام الفالتر الواقیة-
.نوع المادة الملوثة.١
.تركیز المادة الملوثة.٢
.الجھد المبذول من قبل المستخدم.٣
.درجة الحرارة والرطوبة.٤



١٧٠

:أنواع الفالتر وتصمیمھا٠ب
النوع 
والرموز

لون 
االستخدام الرئیسيالترمیز

Aالغازات العضویة واألبخرة العضویةبني
Bالغازات واألبخرة الغیر عضویةرمادي
Eالغازات الحمضیة مثل اصفرH2S , SO2
Kاألمونیا ومشتقاتھا العضویةاخضر

NOاكاسید النیتروجینازرق
HGالزئبق وأبخرة الزئبقاحمر
COل أكسید الكربونأواسود
Pالدقائق الصلبةابیض

Reaktroالمواد المشعةبرتقالي

:تعلیمات استخدام الفلتر-
.قراءة تعلیمات االستخدام قبل استخدام أي فلتر.١
.معرفة نوع وتركیز المادة الملوثة.٢
%.١٧كسجین في الھواء الجوي عن ویجب أن ال یقل تركیز األ.٣



١٧١

:شروط االستخدام اآلمن للفلتر الواقي-
)االستخدام( ما بعد الحادث)االستخدام( حادث الأثناءقبل االستخدام

اتباع التعلیمات العامة الستخدام . ١أن یتناسب الفلتر مع القناع. ١
.الفلتر ومالحظاتھا باستمرار

تدوین تاریخ استخدام الفلتر على . ١
.نفس من الخارج

معرفة نوع وتركیز المادة الملوثة . ٢
واختیار الفلتر المناسب

من استخدام الفلتر التأكد. ٢
.المناسب

وضع الفالتر في مكان مناسب . ٢
.للتخلص منھا

من صالحیة الفلتر من خالل ختم التأكد. ٣
.الشركة الصانعة

االنتباه لحدوث أي ظروف قد .٣
عدم استخدام الفالتر مرة اخرى. ٣.ارتداء الفلترأثناءتطرأ 

فترة الصالحیة من ءمن عدم انتھاالتأكد. ٤
.ل التاریخ المدون علیھخال

عدم مرور اكثر من ستة اشھر على . ٥
.الفالتر التي تم فتحھا

:شروط تخزین الفالتر الواقعة
.تخزین الفالتر في درجة حرارة الغرفة ورطوبة نسبتھ قلیلة.١
.إذا تم فتح الفلتر ولم یتم استخدامھ فانھ یمكن أن یعاد إغالقھ.٢
.لى فتح الفلتر دون استخدامھ یصبح غیر صالحإذا مر اكثر من ستة شھور ع.٣
.یجب أن یخزن في مكان بعیداً عن أشعة  الشمس المباشرة والحرارة العالیة.٤
.عدم تخزین الفلتر في أماكن تحتوي على مواد كیمأویة.٥



١٧٢

SAVAمانعات تسرب نوع 
ذات الشكل النستطیل القابل لتصریف المادة المنسكبھ 

ذات الشكل االسطواني
:الجزاءا

الشكل المستطیلمانعھ ذات -١
٣وصالت لنفخ المانعھ عدد-٢
خرطوم+ محبس لتفریغ الماده الخطره-٣
٢عدداحزمھ لتثبیت المانعھ على الجسم المتضرر-٤
٢عددلشد المانعھھیدویمجابر-٥
المعدةصندوق لحفظ -٦

:مواصفاتھا 
ملم)٢٠×٣٠٠×٦٢٠(حجمھا -١
بار١,٥ضغط العمل -٢
كغم١٩الكامل كتلتھا-٣
یات لالستعمال المتعددرأستحتوي على عدة -٤



١٧٣

:طریقة العمل 
من سالمة المانعھ واحزمة التثبیتالتأكد-١
تثبیت المانعھ على مكان التسرب-٢
حتى تثبت تماماشد المجابر-٣
تركیب محابس التصریف-٤
اخذ الحیطھ والحذر عند تفریغ الماده المتسربھ-٥

:الصیانة
بعداالنتھاء من العملدةالمعأجزاءمن سالمة التأكد-١
بالماء والصابون وتنشیفھاالمعدةغسل -٢
المخصصھ لھاالصندوقبالشكل المرتب في المعدةوضع -٣
المانعھصندوقعدم وضع أي معده فوق -٤



١٧٤

ذات االشكال المربعھ SAVAمانعات تسرب نوع 
تستعمل الیقاف التسرب من البرامیل والعبوات الصغیره

:اجزائھا 
قدرة قدمفاخ من-١
مانعات تسرب عدد ثالث مختلفة االحجام-٢
احزمة تثبیت -٣
متر٣خرطوم طول -٤
المعدةصندوق لحفظ -٥

:مواصفاتھا 
تحتوي على ثالث مانعات تسرب قیاس-١

ملم١٢×١٥٠×١٥٠)١
ملم١٢×٢٢٥×٢٢٠)٢
ملم١٢×٣٠٠×٣٠٠)٣

بار١,٥ضغط العمل -٢
االعلىبار الحد٣,٥ضغط عمل المنفاخ -٣
كغم٩ھ كاملالمعدةكتلة-٤



١٧٥

:طریقة العمل 
من سالمة المانعھ قبل االستعمالالتأكد-١
اختیار المانعھ المناسبھ للثقب الموجود-٢
تركیب الوصالت مع المانعھ والمنفاخ-٣
بعملیة النفخوتثبیتھا بواسطة احزمة التثبیت والبدءوضع المانعھ في مكان التسریب-٤

:مالحظة 
والسیفتي على المانعھتركیب وصلة المحبسمراعاة

:الصیانة
بعداالنتھاء من العملالمعدةأجزاءمن سالمة التأكد-١
واجزائھا بالماء والصابونالمعدةغسل -٢
المانعھ وبالذات احزمة التثبیتأجزاءتنشیف جمیع -٣
وضعھا في الصندوق المخصص-٤



١٧٦

ذات شكل المخروطي واالسافین)SAVA(طقم مانعات تسرب نوع 
الیقاف التسرب من الشقوقتستخدم

:مواصفات 
:المعدةأجزاء
منفاخ قدم -١
)٤( :شوك مختلف االحجام عددأوكمانعات تسرب-٢
صندوق حفظ الطقم-٣
٤:عددوصلة معدنیھ-٤

بار٣,٥إلىمنفاخ قدم یصل مقدار الضغط علیھ -١
متر٢,٥طول بالمنفاخموصول بخرطوم-٢
ملم٩٠×٣٠شوك مخروطي قیاس أوكمانعة تسرب-٣
ملم٦٠×٨٠على شكل اسفین قیاس مانعة تسرب-٤
ملم١١٠×٨٠على شكل اسفین بقیاس مانعة تسرب-٥
ملم١٧٠×١١٠على شكل اسفین بقیاس مانعة تسرب-٦
م10خرطوم استطالھ بطول -٧
١خرطوم استطالة عدد -٥
١بسلسلة مع الخرطوم عدد وصلة تفریغ الھواء مربوطة-٦



١٧٧

:طریقة العمل
المعدةأجزاءمن سالمة وجاھزیة جمیع التأكد-١
اختیار مانعة التسرب المناسبھ الیقاف التسرب من الثقب-٢
االستطالھ بالمانعة المستخدمھ وذلك لتخفیف من انسكاب السائل على جسم البدلھ المرتدیة من قبل تركیب وصالت -٣

المستخدم لھا
المناسبھ في الثقبمانعاتوضع ال-٤
بعملیة النفخ لحین توقف التسریبالبدء-٥

: الصیانھ
المستعملھ بعد االنتھاء من العملجزاءمن سالمة األالتأكد-١
بالماء والصابونغسل المانعات-٢
المانعھأجزاءتنشیف جمیع -٣
الحقیبة المخصصةبجزاءاعادة جمیع األ-٤

: مالحظھ *** 
ت لفترة وجیزه فقط وذلك لحین تفریغ المحتوى من المادة المتسربھ وبعدھا یتم فكھا وذلك للحفاظ على یتم استخدام المانعا

جودة وفعالیة استخدام المانعة وخصوصا عند استخدامھا مع السوائل االكالة



١٧٨

الخیمھ الشخصیھ
EUREKAنوع 

:اجزائھا 
الرئیسیةالخیمةجسم -١
للخیمةحمل حقیبة-٢
حبال تثبیت-٣
تثبیتتاد أو-٤
جسور تثبیت االمنیوم-٥

:مواصفاتھا 
كغم٣:وزنھا-١
٢:تحتوي على باب عدد-٢
ذرعان الوصالت مصنوعھ من مادة االلمنیوم-٣
٤:عدد لتثبیت الخیمھتاد أوتحتوي على-٤
٢:تحتوي على نافذه عدد-٥
تتسع الخیمھ لشخصین-٦

:طریقة االستخدام 
فرد ارضیھ-١
تركیب الجسور الرئیسیھ-٢
وضع الشوادر على الجسور-٣
ربط الحبال وتثبیتھا في االرض-٤



١٧٩

:الصیاتھ 
الخیمھ بعد االستعمالأجزاءمن سالمة التأكد-١
فك الجسور الرئیسیھعدم استعمال الشده والعنف عند-٢
الحقیبة المخصصةھا في الخیمھ ووضعأجزاءاعادة ترتیب -٣

.



١٨٠

:اإلنقاذخیمھ ایواء لفریق البحث و
:                                                             الخیمھ الواحدهأجزاء
وھي عبارة عنالمناصب الرئیسیھ للخیمھ -١

١: عنكبوت حجم كبیر عدد- أ
٢: وعنكبوت صغیر عدد-ب

٥: لخاصة عددالرئیسیة اشوادر -٢
٢٤: وصالت التثبیت -٣
١:عددشادر ارضي-٤
٢:ابواب عدد-٥
٢:عددواقیات ارضیھ للباب-٦
٢:عدد )تغییر الھواء(صمامات تفریغ الضغط الداخلي -٧
٧:عدد الداخلیھاإلنارةاضویة -٨
٢:عددكیبل التوصیل الكھرباء الداخلي -٩

٢: عدد رفوف داخلیھ-١٠
١:عدد٤,٥KVAمولد اناره  -١١

:مواصفاتھا
م١٠,٣طول الخیمھ -١
م   ٥,٧عرض الخیمھ -٢
متر٣,٥ارتفاع قمة الخیمھ -٣
م١,٨٣ارتفاع الحائط  -٤
.القابل للفك والتركیبالمقوىاأللمنیومالھیكل الرئیسي مصنوع من -٥



١٨١

)كغم٤١٠,٥(رطل ٩٠٥الخیمھ كامل كتلة-٦
يأولون صحر-٧

:طریقة بناء الخیمھ
تب في موقع البناءوضع الصنادیق المخصصھ للخیمھ بشكل مر-١
اختیار الموقع المناسب لبناء الخیمھ-٢
فتح صنادیق واخراج المناصب والجسور الرئیسیھ-٣
البدئ بتركیب المناصب والجسور العرضیھ-٤
وضع شادر العزل والشادر الرئیسي-٥
رفع الخیمھ على الجسور الرئیسیھ-٦
تركیب شادرالعزل للجوانب ثم تركیب الشادر الرئیسي-٧
ضیھوضع شادر االر-٨
تركیب االبواب-٩

تركییب االضویھ والكیبالت الداخلیھ-١٠

:الصیانة
تفقد الوصالت ومسامیر التثبیت -١
تفقد شوادر العزل والشوادر الرئیسییھ-٢
مسح الشوادر وتنظیفھا-٣
وضعھا في الصنادیق المخصصھ للخیمھ-٤



١٨٢

كھربائي) تدفئھ ( مسخن ھواء 
)NEDMAX( نوع 

:اجزائھ 
لرئیسي للمسخنالجسم ا-١
فولت١١٠إلى٢٢٠محول كھربائي من -٢
ریموت تحكم عن بعد-٣

:لمواصفاتا
فولت١١٠یعمل بفرق جھد كھربائي-١
وات٢٠٠٠قدرة الجھاز -٢
كبسة تحریك الجھاز یسار ویمین-٣
كغم٢,٩الجھاز كتلة-٤

:طریقة االستعمال 
فولت٢٢٠ایصال المحول بالطاقھ الكھربائیھ قدرة -١
الجھازإلىل ایصال سلك المحو-٢
الضغط على مفتاح التشغیل-٣
معایرة درجة الحراره-٤

:الصیانة
الجھاز بعد كل استعمال أجزاءتفقد جمیع -١
تخزین الجھاز في مكان امن وعدم وضع أي معده فوقھ-٢



١٨٣

:المطبخ
:المطبخأجزاء
ي للمطبخأوالصندوق الرئیسي الح-١
مجلى مع مغسلة ساخن بارد-٢
٣:جواریر بالستیكیھ عدد-٣
١:یكرویف عددما-٤
١عدد٨/١ثالجھ محرك -٥
٢:غاز كھربائي عدد-٦
٣:خراطیم للمیاه عدد-٧
K78:مولد كھربائي-٨ 6.5

:المواصفات
مصنوع من مادة الستانلستیل -١
یحتوي على غاز كھربائي مزدوج -٢

واط١٠٠٠-ل واأل
واط٢٠٠٠–الثاني 

قدم٥,١ثالجھ -٣
لتر٧/ واط ١٠٠٠:مایكرویف-٤
)سم٧٤×م٣.٢٨: (العملأثناءالمطبخ أبعاد-٥
فولت٢٢٠:یعمل على تیار كھربائي-٦
كغم٢٠٥:كتلة المطبخ-٧
)سم٧٤× سم ١٦٤(غالقالمطبخ في حالة اإلأبعاد-٨



١٨٤

:طریقة العمل 
لمكان المناسبوضع المطبخ في ا-١
توصیل خراطیم التفریغ خارجا مع خزانات التخزینتركیب خراطیم الماء و-٢
الكھربائیھباطاقةشد وصالت التزوید -٣
KVAذو قدره اإلنارةتشغیل مولد -٤ 605

:الصیانھ
الكھربائیھمن العمل فك وصالت التزوید بالطاقةبعد االنتھاء -١
فك خراطیم تزوید الماء وخراطیم التصریف-٢
اإلنارةمولد إطفاء-٣
ابواب المطبخ إغالقإعادة-٤
ترتیب الخراطیم ووضعھا بالمكان المخصصإعادة-٥



١٨٥

بیولر الوحده الصحیھ
: اجزائھ

خزان دیزل -١
خراطیم توصیل الماء-٢
واط٤٠كشاف یدوي -٣
وصالت تجمیع للخراطیم-٤
الحارقھ-٥
بروكسر خلط الماء الساخن مع البارد-٦
صمام التصریف-٧

:فاتالمواص
كغم١٦٨:من غیر وقودالمعدةوزن -١
لتر٣٠:سعة خزان الدیزل-٢
فولت٢٤٠:یعمل على قوة كھربائیھ-٣
بار٠,٣٥:حد ضغط الماء االدنى-٤
بار١٠,٣٥:حد ضغط الماء االعلى-٥
یعمل على وقود الدیزل-٦
فولت٤٤٠:اعلى قدره لشعلة للكویل-٧
٢:دومخرج ماء ساخن عد٢یحتوي على مخرج ماء بارد عدد -٨
١:مدخل ماء بارد عدد-٩

یحتوي على مصباح یدوي-١٠
سم)٦٦*٥٠*١١٠:(الجھاز طولأبعاد-١١



١٨٦

:طریقة العمل 
الخزان بالوقود الدیزل-١
فولت٢٢٠:وصل كابل الكھرباء-٢
معایرة الثیرموسات على درجھ حراره المطلوبھ-٣
شبك جمیع توصیالت الخراطیم -٤
ONوضع مفتاح التشغیل على  -٥

:الصیانة
األتربةواألوساخمن المعدةأجزاءجمیع تنظیف-١
لذلكالحقیبة المخصصةإلىمن ارجاع جمیع الوصالت التأكد-٢
تفریغ الماء من صمام التصریف-٣
األوساختنظیف فالتر البروكسل من -٤



١٨٧

٢٠١-٢جھاز فلتر الماء مودیل 
:الرئیسي الجھاز أجزاء
رئیسي للجھازلالجسم ا-١
خراطیم ارسال وشفط-٢
اة لخرطوم الشفطمصف-٣
سلك كھربائي لتغذیة الجھاز-٤
فلتر التنقیھ-٥
حقیبھ حافظھ للجھاز-٦

:مواصفاتھ 
:الجھاز من مصدر كھربائي بفولتیھ مختلفھ یعمل -١

فولت٢٢٠)١
فولت١١٠)٢
فولت١٢) ٣

كغم١٩:الجھازكتلة-٢
عملساعة٢٤/لتر ٦٨١٣:یتم فلترة-٣
)سم٢٩,٢× سم ٥٨,٤× سم ٤٩,٥(الجھازأبعاد-٤
یحتوي على اربع مراحل لتنقیة الماء-٥
لھ بالكاملخلةاالدیتم تنقیة كیمة الماء -٦
ال یحتوي على صمام تصریف الماء العادم-٧



١٨٨

:طریقھ العمل
سب وجافیتم وضع الجھاز في مكان منا-١
شفط في مصدر الماءتركیب خرطوم ال-٢
تركیب خرطوم الماء المفلتر-٣
المناسبتوصیل الجھاز بالجھد الكھربائي-٤
تحویل مفتاح الطاقھ-٥
الضغط على مفتاح التشغیل-٦

:الصیانة
فك الخراطیم وصیانتھا-١
الحقیبةتنظیف الجھاز و-٢
یب القطع في المكان المناسباعادة ترت-٣
الصندوق الحافظ للجھازإغالق-٤
التخزینأثناءده فوق الجھاز عدم وضع أي مع-٥



١٨٩

الفھرس

الفھرس
١) p310-2511sc(مودیل)search cam(نوع البحث عن المحاصریناریماك

LEADER٥كامیرا البحث عن المحاصرین نوع  
leader٨   جھاز البحث عن المحاصرین السماعي نوع 
١١)8A PHONE ASBAVIBR(جھاز البحث عن المحاصرین السماعي  نوع

SCBA (Contained Breathing Apparatus-Self١٥(جھاز التنفس القائم بذاتھ
٢٢)350DD/HILTI(نوع ) كورمشین(وحدة القص واالختراق 

٢٥)FLEX-13HPP(مودیل) HYCON(وحدة الحفر والقص نوع 
٢٩)13GT( منشار قص إسمنتي یعمل بضغط زیت الھیدرولیك 

٣٢)695(مودیل)bestway-ICS(نشار قص إسمنتي یعمل على البنزین نوعم
٣٤)410TS(مودیل)STIHL(ماتور قص فیبر  نوع 

٣٦)441MS(مودیل) STIHL(ماتور قص الشجر نوع 
٣٨)B5806)makitaمنشار قص خشب كھربائي نوع  

AIR GUN٤٠جھاز الحفر نوع 
٤٢)SC40B(مودیل )MPD-BREAKER(جھاز الحفر نوع

50GXH٤٤وحدة فتح وقص نزع  لوكس 
)OB600P  ( مودیلSBEED FOR LIFEوحدة الفتح والقص المحمولة على الظھر 

)CP-100(ومودیل
٤٩



١٩٠

٥٥)LUKAS(تمساح الفتح والقص الكھربائي نوع 
٥٨)31LKS( مودیل) LUKAS(وحدة فتح وقص محمولھ بالید  نوع 

٦٠)75/40chtter Lc-mini(نوع ) سترینج(درولیكي قاطع ھای
٦٢)N22T(مودیل) DILGRAPPA(قاطع القضبان المعدنیة نوع 
٦٤)HCC–HPW 16(مودیل) OGURA(قاطع القضبان المعدنیھ نوع 

٦٧)i90IM(مودیل)paslode(فرد المسامیر  نوع
٦٩)16HIT(مودیل ) HABEGGER(جھاز الرفع  نوع

٧٢)D516-T(مودیل ) 1Tirfor`(از الرفع  نوعجھ
٧٤)KBF-Multi(مودیل ) BUNZ&KOHLBRAT(جھاز السحب  نوع

٧٦)WEBER RESCUE(وحدة التدعیم  نوع 
٧٩)FLAT BAG(مخدات رفع نوع 

MRS(Manual Rescue Supurt٨٢(الدعمات الیدویة المعدنیة 
٨٤)620300(مودیل  ) العفریتیة(جك الدعامة الیدویة 

٨٦)X6500EB( مودیل) HONDA(مولد اإلنارة نوع
14300ART٨٨وصلة كھرباء على  بكرة نوع 

٩٠)2500IG(مودیل )KIPOR(و المولد الكھربائي نوع ) KIPOR(نوع )البالون(وحدة اإلنارة 
٩٢)9460RALS-PELICAN(وحدة اإلنارة المتنقلة نوع 

٩٤) OCER&BLAK(ي نوعكشاف یدو
٩٥)THE ROPES(الحبال 
350R/TOP١٠٢((مودیل)Roll gliss( نوعالمناھلإنزالوحدة 

١٠٧)ES300R/ST(مودیل) SWISS RESCU(وحدة إنزال المناھل نوع 



١٩١

١١٠)singing rock(كت إنزال بالحقیبة نوع
١١٣)M01935/12-sog(مودیل) LIFT EVAC(بكره من نوع 

SKED١١٥نقالة إنقاذ نوع 
PRP (ed Rescue PackParamedics١١٧(بارمدك نقالة

١١٨)SPENCER( نقالة سكوب 
١٢٠سلم ألمنیوم بثالث وصالت

١٢٢مكونات حقیبة المھمات الشخصیھ لفریق البحث واإلنقاذ
١٢٣مكونات الحقیبة الشخصیھ لرجل البحث واإلنقاذ

EN5R١٢٤ 397اذ نوع خوذة اإلنق
١٢٥)2114(مودیل Rescue UnitsSOS وحدة االنقاذ 

١٢٧)100BOD YGUARD( مودیل) Drager(الحارس الشخصي نوع 
EU1215ER١٢٩ مكبر صوت   

١٣١)HandlyScan(جھاز كشف النزیف الداخلي  نوع
١٣٢وحدة االكسجین المحمول

١٣٣)RSPENCE(جھاز ضغط الدم نوع
chek active_accu١٣٤جھاز فحص السكري  

١٣٥مساعدات التنفس امبوباك
LARYNGO SCOPE١٣٦ . جھاز تنظیر الحنجرة

F-FILAC١٣٧  -200جھاز قیاس درجة الحرارة
2SPO١٣٨جھاز قیاس درجة اشباع  االكسجین في الدم نوع  

005LIFEPAK١٣٩.    جھاز الصدمة الكھربائیة



١٩٢

GAZ_ TECNO١٤٠جھاز شفط السوائل 
C SHOCK SARE LIIFE.D-PRIMEDIC١٤١جھاز الصدمة الكھربائیة  

٢٠٠٨١٤٣)ERG)(Emergency respond GuideBook(كتیب دلیل االستجابة الطارئة
١٤٧إعالنات األمم المتحدة وملصقاتھا

SVG١٥٧-2جھاز الكشف االشعاعي  نوع 
5600XAM١٥٩ھاز الكشف عن الغازات نوع ج

200XAM١٦١جھاز الكشف عن الغازات نوع 
FULL ENCAPSULATED)  (أ(بدلة الوقایة من المواد الكیمأویة ذات مستوى الحمایة 

SUITE(
١٦٣

B)   (ENCAPSULATING-NON(بدلة الوقایة من المواد الكیمأویة ذات مستوى الحمایة 
SUIT.(

١٦٥

١٦٦)C(بدلة الوقایة من المواد الكیمأویة ذات مستوى الحمایة 
١٦٨)الفلتر(وحدة الحمایة التنفسیة بتنقیة الھواء

ذات الشكل النستطیل القابل لتصریف المادة المنسكبھ  ذات الشكل SAVAمانعات تسرب نوع 
االسطواني

١٧١

تعمل الیقاف التسرب من البرامیل والعبوات ذات االشكال المربعھ تسSAVAمانعات تسرب نوع 
الصغیره

١٧٣

١٧٥ذات شكل المخروطي واالسافین تستخدم الیقاف التسرب من الشقوق)SAVA(طقم مانعات تسرب نوع 
EUREKA١٧٧الخیمھ الشخصیھ  نوع 

١٧٩خیمھ ایواء لفریق البحث واإلنقاذ 
١٨١)AXNEDM(  كھربائي نوع ) تدفئھ ( مسخن ھواء 



١٩٣

١٨٢:المطبخ
١٨٤بیولر الوحده الصحیھ

٢٠١١٨٦-٢جھاز فلتر الماء مودیل 


