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 مقدمة -1
وهو موضوع بحیث یشمل المتطلبات التي وضعتها  .أبوظبي في إمارة العمل أصحابیسري هذا الدلیل على كافة  )أ(

هذا  السلطات التنظیمیة لدولة اإلمارات العربیة المتحدة وٕامارة أبوظبي، على أنه في حالة تعارض المتطلبات الواردة في
العمل إتباع المتطلبات األكثر صرامة  أصحابالدلیل مع المتطلبات التي حددتها أي سلطة تنظیمیة أخرى، یجب على 

 من بینها.

بأكبر  اتهتزازاتلالالمخاطر ذات الصلة بالتعرض  ت وٕاجراءات التحكم الالزمة لضمان تقلیلمتطلباالهذا الدلیل  یحدد )ب(
منع التسلسل الهرمي إلجراءات التحكم بغرض ت التحكم على النحو الذي یتفق مع تطبیق إجراءا لضمانو ممكنة، درجة 

 .التعرض لالهتزازاتإصابة أو مرض األشخاص الذین قد یكونون عرضة للمخاطر الناجمة عن 

وتشمل  .على أي مستوى هتزازاتهذا الدلیل جمیع مواقع العمل التي قد یكون الشخص (األشخاص) فیها عرضة لال یغطي )ج(
وتشغیل الوحدات والمعدات الثقیلة  ،مواقع البناء والصیانة والتصنیع -على سبیل المثال ال الحصر - لك المواقعت
 المركبات والشاحنات.  و 
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  والكفاءةالتدریب -2
 متطلبات:  تتوافق مع  بالسالمة والصحة المهنیةمن أن برامج التدریب المتعلقة  التأكد العملأصحاب  على )أ(

 والكفاءة؛والتوعیة  التدریب – )5 (العنصر –لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة اإلطار العام )1(

المهنیة العاملة المؤسسات تسجیل  – )7(اآللیة  – اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة )2(
  .الصحة المهنیةمجال السالمة و في 

ممارسي السالمة والصحة تسجیل  – )8(اآللیة  –ة والصحة المهنیة اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالم )3(
 المهنیة 

 ،أو یتجاوزهالتدخل مستوى  یعادلبما  هتزازاتلالأو یحتمل تعرضهم  معرضین عاملینوجود لتقییم المخاطر  شیری حینما )ب(
 ما یلي:العمل أصحاب یتعین على 

 ؛الواردة في هذا الدلیل التدخلومستویات  تزازاتهلتعرض لالیة لحدالقیم ال توفیر التدریب الالزم بشأن )1(

 ؛النتائج تلك شرحتقییم المخاطر، بما في ذلك أي عملیات قیاس تم إجراؤها، مع عملیة تحدید النتائج الهامة ل )2(

وعملیة اإلبالغ والحصول على  هتزازاتباال المرتبطةعالمات وأعراض اإلصابات شأن بالعاملین  توعیة وتثقیف )3(
 ؛إلصاباتا تلكالعالج ل

اإلطار العام في و  هذا الدلیل الوارد فيعلى النحو  الخضوع لعملیة مسح صحيحقهم في شأن بالعاملین  إخطار )4(
مسوحات الصحة المهنیة   )5.0( الفني الممارسة دلیل -   لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة

 ؛والرقابة الطبیة 

 لالهتزازاتالتعرض  للحد من إجراءات التحكمغیرها من و  لعمل اآلمنةممارسات ا الالزم بشأنتوفیر التدریب  )5(
 .واإلصابات المرتبطة بها

التي أو أسالیب العمل  الجاري تنفیذه في نوع العمل الهامةلتغییرات ا مراعاة التدریببرامج و  المعلومات والتعلیمات على )ج(
 .العمل أصحاب تبعهای

 تعرضالللحد من مؤقتین على النحو المطلوب عاملین أو مقاولین أو  زائرینتدریب أي ضمان العمل أصحاب على  )د(
 .هتزازاتلال

تدریب على ، الحصول أو یتجاوزهالتدخل مستوى  یعادلبما  لالهتزازاتأو المحتمل تعرضهم  المعرضینالعاملین على  )ه(
 .هذه الوثیقةمن  ))(ب2(ب متطلبات القسم حس ،تنشیطي سنوي
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 المتطلبات-3
 والمسؤولیات المهام 3-1
 العملأصحاب  3-1-1

طار العام إلاالواردة في على النحو الذي یتفق مع المتطلبات العامة  ومسؤولیاتهم العمل تنفیذ مهامهم أصحابیتعین على  )أ(
-2-3القسم ( -الذاتي  التنظیم والمسؤولیات و  األدوار – )1( العنصر – لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة

5(. 

 منخفضتصدر مستوى عن طریق شراء معدات  هتزازاتمخاطر اال إزالةالعمل أصحاب یتعین على ، ا أمكن عملیاحیثم )ب(
أو تطبیق إجراءات تحكم أخرى  ،حواجز قامةأو إ، جهة التصنیع المعدات وفقًا لمواصفات صیانة أو ،هتزازاتاال من

 . هتزازاتمخاطر االمن  الحد/ للقضاء على

 تنفیذالتأكد من العمل أصحاب على یتعین )، فإنه 2-3هتزازات تتجاوز الحدود المذكورة في القسم (عند تعرض العاملین ال )ج(
 .   عملیاً  الممكنةإجراءات التحكم 

 .هتزازاتمن مخاطر االالعاملین حمایة التأكد من العمل أصحاب على  )د(

أو تلك التي تتطلب صیانة من أجل  المعدات المعیبة بشأن اإلدارة المناسبة بالغإالتأكد من العمل أصحاب على  )ه(
 .هااستبدالها أو إصالح

 العاملون  3-1-2

إلطار العام لنظام إمارة االواردة  في ومسؤولیاتهم على النحو الذي یتفق مع المتطلبات العامة القیام بمهامهم العاملین على  )أ(
 .)7-2-3القسم ( -تنظیم  الذاتي والمسؤولیات والاألدوار – )1( العنصر –   أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة

 یرتبط بالتعرض لالهتزازات ویرون أن بإمكانه عملیًا التسببمعدات النشاط أو الأي عیب في  اإلبالغ بشأنالعاملین على  )ب(
 .ي شخص آخرأل بالتعرض المفرط لهم أو

صاحب السالمة المقدمة من قبل أو المعدات أو أجهزة  هتزازاتالحمایة من اال أدواتالمناسب من  استخدامالعاملین على  )ج(
 تدریب أو تعلیمات.من وذلك وفقًا لما حصلو علیه العمل 

 التدخلوقیم  القیم الحدیة للتعرض 3-2
 الید والذراع اهتزازات 3-2-1

 الجزء األول. -) 1(جدول لعلى أساس ماهو وارد في االتحقق من حد التعرض الیومي یجب  )أ(

 ).A(8) 2m/s 5( )ساعات 8( لفترة 2م/ث 5الید والذراع هي  ازاتهتز لتعرض الیومي الالقیمة الحدیة ل )ب(

  ).A(8) 22.5 m/s( ساعات) 8( لفترة 2م/ث 2.5هي الهتزازات الید والذراع الیومي  لتعرضل التدخلقیمة  )ج(
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 :الجسد بالكامل اهتزازات 3-2-2

 .األولء الجز  -) 2(في الجدول  أساس ماهو واردالتحقق من حد التعرض الیومي على یجب  )أ(

  )..A(8) 25 m/s11( ساعات) 8( لفترة 2م/ث 1.15الجسد بالكامل هي  هتزازاتالیومي ال القیمة الحدیة للتعرض )ب(

 .) A(8) 20.5 m/sساعات) ( 8(لفترة   2م/ث 0.5لتعرض الیومي الهتزازات الجسد بالكامل هي لقیمة التدخل  )ج(

 في مكان العمل ازاتهتز عن التعرض لال الناجمةالمخاطر الصحیة تقییم   3-3

التأكد  هتزازاتمن االناتجة لمخاطر  العاملین لدیهمتعریض أي من  اشأنهمن  عمالبأ الذین یقومونالعمل أصحاب على  )أ(
  العنصر -  اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة وفقًا لمتطلبات لمخاطرلمناسب إجراء تقییم من 
 .هذا الدلیل إجراءات التحكم التي یلزم اتخاذها لتلبیة متطلباتأن یحدد على تقییم المخاطر و  إدارة المخاطر. -(2)

 العاملونلتحدید ما إذا كان  هتزازاتالیومي لال التعرضمستوى العمل تقییم  صاحبإجراء تقییم المخاطر، یتعین على  عند )ب(
عن أن یتم التقییم هذا على و  .لتعرضله یحدالقیمة لا تجاوزتأو  أو تتجاوزه التدخلمستوى  تعادل هتزازاتسیتعرضون ال

 طریق:

 ؛ممارسات العمل المحددةوتقییم مالحظة   )1(

المحتمل  المقدار) حول وغیرها ،والدراسات العلمیة ،تداالمعمواصفات الرجوع إلى المعلومات ذات الصلة (مثل   )2(
 ؛لمحددةاعمل الالمعدات المستخدمة في ظروف الناجمة عن  هتزازاتلال

 .لزمإن ی، الهن یالعامل المحتمل تعرض هتزازاتاال مقدارقیاس  )3(

 :ما یلي في الحسبانأن یأخذ تقییم المخاطر لیجب  (ج)

 ؛أو صدمات متكررة ةمتقطع هتزازاتبما في ذلك أي تعرض الونوعه ومدته التعرض  مقدار )1(

هذا بفعل مثل  معرضة للخطر بشكل خاصهم صحتتكون  الذینالعاملین على  هتزازاتالتعرض لال آثار )2(
 ؛التعرض

، والقدرة على التعامل المناسب مع أدوات التحكمعلى بما في ذلك  ،على مكان وبیئة العمل هتزازاتلال آثارأي  )3(
 وأمن الوصالت؛ ،وثبات الهیاكل، قراءة المؤشرات

 ؛أي معلومات یقدمها مصنعو معدات العمل )4(

  ؛هتزازاتالتعرض لال للحد منالمصممة  البدیلة معداتال توفرمدى  )5(

الجسد  تشمل التي هتزازاتالل في مكان العملالحاصل  لتعرضاعلى بعد ساعات العمل المعتادة زیادة أي  )6(
 ؛العملصاحب علیها  شرفیلراحة التي ل األماكن المخصصةبما في ذلك التعرض في  ،بالكامل

 ؛لحرارة المنخفضةمثل درجات االخاصة عمل الظروف  )7(

حیثما  المعلومات المنشورة بما في ذلك ةالصحیالرقابة عملیة التي یتم الحصول علیها من  المناسبةالمعلومات  )8(
  .أمكن
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بیئة آثارها على أو إضافة عملیات جدیدة أو شراء معدات جدیدة لتقییم  المعداتمقترحات تعدیل تقییم العمل أصحاب على  (د)
 العمل:أصحاب على  یتعین حیث ،هتزازاتاالعلى مخاطر  بصورة خاصةتركیز المع  ،نوالعاملیالعمل 

أن  لها اهتمام خاص للمعدات التي یمكن إیالء مع ،هتزازاتفي اال أجهزة تحكم المدمج فیها المعداتشراء  )1(
) وغیرها ة،الثقیلوالشاحنات  ،تحریك التربةومعدات  ،الصخور معدات حفركامل الجسد (مثل ل اهتزازاتتسبب 

 ؛لالستخدام المقصود منها ومالئمتها هتزازاتلتحكم في االلأجهزة على المعدات  تلكاحتواء لضمان 

  ؛هتزازاتأجهزة تخفیف اال بحیث تشملعملیات عمل جدیدة تصمیم  )2(

في أن معدات التحكم لتأكد من لو  جهة التصنیعتطبیق برنامج صیانة لضمان صیانة المعدات وفًقا لمواصفات  )3(
 تعمل بشكل مناسب.   هتزازاتالا

 :في حالتحدیثه ، على أن یتم یجب مراجعة تقییم المخاطر بانتظام (هـ)

 أو ؛استمرار صالحیة تقییم المخاطركان هناك سبب للشك في عدم  )1(

 كان هناك تغییر جوهري في العمل الذي یتعلق به تقییم المخاطر.   )2(

 تسجیل:العمل  صاحبعلى  (و)

  ؛تعدیلهتقییم المخاطر أو إجراء بعد  في أقرب وقت ممكن ة لتقییم المخاطرالنتائج الهام )1(

 هذا الدلیل. تلبیة متطلبات بغرضأو سیتخذها العمل  صاحب اإلجراءات التي اتخذها )2(

 في مكان العملأو الحد منه  هتزازاتالتعرض لال القضاء على  3-3-1

 التدخل مستوىإلى التعرض وصول ویكون من المحتمل  ،مصدره من القضاء على خطر التعرض عملیاً  ال یمكنعندما  )أ(
وتنفیذ  وضعوذلك من خالل  عملیاً  ممكنالتعرض إلى أقل مستوى  الحد منالعمل صاحب ، یتعین على  أو تجاوزه

 والفنیة یكون مناسًبا للنشاط. المؤسسیةبرنامج لإلجراءات 

أن ویجب ، المهنیةالصحة لضوابط السالمة و لتسلسل الهرمي اتتبع أن العمل  صاحبتخذها التي یجراءات التحكم إلیجب  )ب(
 : تراعي

 ؛أو تحد منها هتزازاتالتعرض لالتقضي على أسالیب العمل األخرى التي  )1(

، إلى انتاج أقل المطلوب إنجازهمع مراعاة طبیعة العمل  ،یؤدياختیار معدات عمل ذات تصمیم مناسب  )2(
 .اهتزازات ممكنة

 ؛هتزازاتسببها االمخاطر اإلصابات التي ت تحد منالمعدات المساعدة التي  توفیر )3(

 ؛برامج الصیانة المناسبة لمعدات العمل ومكان العمل وأنظمة مكان العمل )4(

 ؛الراحة وأماكنومحطات العمل  أماكن العمل وتوزیعتصمیم  )5(

استخدام معدات العمل بشكل صحیح وآمن من  یتم بحیثللعاملین،  بةالتدریب المناسبرامج المعلومات و توفیر  )6( 
 ؛إلى حده األدنى هتزازاتلالكل منهم تعرض  خفض مستوىأجل 

 و ؛فترات راحة مناسبة تتضمنلعمل ل مناسبة  جداولوضع  )7(
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 .عند اللزوم من البرد والرطوبةالعاملین لحمایة  یر المالبستوف )8(

 أدواتأو تطبیق  ،ةاستخدام إجراءات التحكم الهندسیبمخاطر االهتزازات  إلغاء على قادر غیر العملیكون صاحب عندما  )ج(
لخفض الشخصیة المصممة  الحمایةالعمل توفیر معدات صاحب ، یتعین على االهتزازات مخاطر داریة لمواجهةالتحكم اإل

 ویجب تقییم قدرة .)وغیرها ،زاتهتزاوالسجاد المضاد لال ،هتزازاتالقفازات المضادة لال (مثل العاملإلى  االهتزازاتانتقال 
عناصر تحكم أخرى توفیر لتحدید ما إذا كانت هناك حاجة لاالهتزازات مخاطر  خفضمعدات الحمایة الشخصیة على 

 الفني الممارسة دلیل - اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیةوفقا لمتطلبات  ، وذلكالعاملینلحمایة 
  .الحمایة الشخصیةمعدات  – )2.0(

من  بوضوح یتفاوتولكنه  التدخل مستوىعادة من في الأقل  لالهتزازات العاملعندما یكون تعرض  )2-3(القسم  یسريال  )د(
 ، شریطة:القیمة الحدیة للتعرضوقت آلخر وقد یتجاوز أحیاًنا 

 ؛زائد أكثر من یومین في األسبوعالتعرض الال یحدث أن  )1(

وفقًا عند حسابها  القیمة الحدیة للتعرضسبوع أقل من األ على مدار هتزازاتتعرض لال أيمتوسط یكون  أن )2(
 ؛)الثانيالجزء () 2(والجدول  )الجزء الثاني() 1(لجدول ل

 المستمر التعرضالمكافئة لها في حال خطورة الأقل من  الفعلي للتعرض النمطخطورة أن  دلیل یوضح وجود )3(
 ؛دیة للتعرضالقیمة الحعند لالهتزازات 

 ؛مع مراعاة الظروف الخاصة ،عملیاً  ممكنإلى أقل مستوى  الخطورة خفض )4(

  ؛ةصحیالالرقابة  مستوى أعلى منإلى العالقة ذوي العاملین  خضوع )5(

بسبب  خاص بشكل لخطرلتكون صحتهم معرضة عاملین من المجموعة أو عامل ي ألالعمل صاحب مراعاة  )6(
 .هتزازاتاال

 ةالصحی رقابةال  4 -3 

بما یساوي مستوى  هتزازاتالمحتمل تعرضهم لال المعرضین أو العاملینإذا أظهر تقییم المخاطر وجود خطر على صحة  (أ)
 ةصحیللرقابة البرنامج ل لالهتزازات عرضینالمالعاملین  خضوعالتأكد من العمل صاحب ، یتعین على یتجاوزهأو  التدخل

مسوحات  -) 5.0( الفني الممارسة دلیل - نظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیةاإلطار العام ل وفًقا لمتطلبات
 .الصحة المهنیة والرقابة الطبیة

أن  ،هتزازاتمرتبطة بالتعرض لال صحیةثار آمنع أو تشخیص أي  إلى، والتي یجب أن تهدف ةالصحیالرقابة عملیة  على (ب)
 ما یلي: تتضمن

ومعرفة  ،هتزازاتلدیه خبرة في تشخیص وعالج اإلصابات واألمراض المرتبطة باال طبیب بواسطةتقییم طبي  )1(
  ؛هتزازاتببیئة العمل وحاالت التعرض لال

 ؛ السلبیةالصحیة  اآلثاراألمراض أو  وما یمكن رصده من لالهتزازاتبین التعرض  طابتر اتوثیق أي  )2(

واجبات أن یراجع الطبیب المعالج على یجب  ،ازاتهتز أنه عند حدوث إصابة أو مرض مرتبط باال اشتراط )3(
أن یؤدیها للعامل  یمكنما إذا كان هناك عمل بدیل أو واجبات خفیفة  المعني لتحدیدبالعامل الخاصة العمل 

 .التعافيخالل فترة 
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 االحتفاظ بالسجالت -4

إضافة إلى  التوظیفرات الطبیة طوال مدة والفحوصات واالستشا ةالطبیوالرقابة یجب االحتفاظ بسجالت مراقبة التعرض  (أ)
 – اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة متطلبات حسبعلى األقل، وذلك  ثالثین عامًا بعدها

مسوحات الصحة المهنیة والرقابة   – )5.0(دلیل الممارسة الفني  متطلباتو االلتزام والمراجعة اإلداریة ، – )9( العنصر
  .بیة الط

اإلطار العام  متطلبات حسب ، وذلكأعوام 5والتدریب لمدة ال تقل عن الخاصة بااللتزام سجالت ال بكافةیجب االحتفاظ  (ب)
 .االلتزام والمراجعة اإلداریة  – ) 9( العنصر – لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة

في ملف السجل الطبي  هتزازاتاالالناجمة عن مراض األات و صاباإلب ذات الصلةیجب االحتفاظ بالسجالت الطبیة  (ج)
 .عاملالالفرد بالرسمي الخاص 

وضح من له یخطًیا موقًعا  إقراراً العامل لم یقدم  ماجمیع السجالت الطبیة الحفاظ على سریة العمل أصحاب یتعین على  (د)
 ).  لة وغیرهمالبشریة أو أعضاء العائ حق الوصول إلى سجالته الطبیة (مثل الموارد
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 المراجع -5
 .الذاتي التنظیم والمسؤولیات و  األدوار - )1(العنصر – اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة •

 .إدارة المخاطر  - )2 ( العنصر  –اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة   •

 والكفاءة.  والتوعیة التدریب – )5( العنصر –لسالمة والصحة المهنیة  اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي ل •

 .االلتزام والمراجعة اإلداریة  – )9(العنصر –اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة   •

 .ات الحمایة الشخصیةمعد – )2.0( الفني دلیل الممارسة  -اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة   •

مسوحات الصحة المهنیة  -) 5.0( دلیل الممارسة الفني – اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة •
  .والرقابة الطبیة

 . BEI ،(2010) و (TLV، قیم (یینالمؤتمر األمریكي لخبراء الصحة الصناعیة الحكوم •

  1093، رقم 2005 لعام في العمل هتزازاتالتحكم في اال لوائح طانیا) ،للصحة والسالمة (بری ةالتنفیذی الهیئة •
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 الوثیقةتعدیل  سجل 6-
 

 ات المعنیةالصفح توصف التعدیال تاریخ المراجعة اإلصداررقم 

 ال ینطبق باللغة العربیة األول صدار اإل 2018یونیو  3 3.1
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 الید والذراع اهتزازات: )1(لجدول ا
 هتزازاتتعرض الیومي لالال -الجزء األول 

 تخدام المعادلة:باس (A(8)) )لثمان ساعات یومیاً (أي  هتزازاتالتعرض الیومي لال التحقق منیتم 

 
 حیث:

• hva  2ث/لكل ثانیة مربعة (م بالمتر ،هتزازاتاال مقدارهي( ; 

•  T   هتزازاتاال لمقدارمدة التعرض هي hva، 

• 0T ثانیة). 008,28ساعات (ة لـثمان هي المدة المرجعی 

 8( 2م/ث وفقًا للصیغةالتعبیر عن التعرض الیومي  یتم من المتعارف أن ،هتزازاتوالتعرض الیومي لال هتزازاتاال مقداربین  الخلطلتجنب 
 ).A(8) 2m/s() ساعات

 , باستخدام المعادلة:hva هتزازاتاال مقداریتم التحقق من 

 
 حیث:

• hwxa وhwya وhwza  هي  -مقاًسا بثالثة اتجاهات متعامدة  الثانیة المربعة،/ترم، باللمقدار التسارع عيمتوسط الجذر التربیهي
)x) و (y) و (z( -  المقیاسباستخدام  الوزن النسبي للتردد والمقدر بمراعاة ،ینلیدل المالمس هتزازاتاالعلى سطح hW. 

 .)BS EN ISO 5349-1:2001( البریطانیةالمواصفات القیاسیة في  hW الوزن النسبي للترددتعریف  یمكن اإلطالع على

 التعرض الیومي. للتحقق من hva المقدارینیتم استخدام أكبر  ،هتزازاتالیدین لال  عندما تتعرض كلتا

 

عرض الت التحقق من، یتم متفاوتة اهتزاز التي لها مقادیرمن اثنین أو أكثر من العملیات یتألف إجماًال  اً یومی اً تعرضإذا كان العمل یتضمن 
 باستخدام المعادلة: للعملیات مجتمعة ) A )8((  الیومي

 
 حیث:

• n  یوم العمل خاللهو عدد العملیات الفردیة ، 

• hvia  الخاص بالعملیة هتزازاتاال مقدارهي i ، 

• iT هي مدة العملیة i. 
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 أسبوع على مدى هتزازاتالتعرض لالمعدل :الجزء الثاني

مدة مع إعادة احتسابه ل ،أیام متتالیة سبعةخالل الحاصل هو إجمالي التعرض  )weekA(8)(ع أسبو  على مدى هتزازاتالتعرض لالمعدل 
 باستخدام المعادلة:التعرض  اذه التحقق منساعة). ویتم  40ساعات ( 8یتكون من  كل منهاأیام  5 مرجعیة تبلغ

 
 حیث:

• A(8)j  في الیومهو التعرض الیومي  j . 
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 الكاملالجسد ب اهتزازات: )2(الجدول 
 هتزازاتالتعرض الیومي لال -الجزء األول 

 باستخدام المعادلة:)  A (8((  هتزازاتالتعرض الیومي لال التحقق منیتم 

 
  حیث:

• wa  تجاهات اال) في أحد الوزن النسبي للتردد بمراعاة ، المقدرمتوسط الجذر التربیعي لمقدار التسارع( هتزازاتاال مقدارهي
 ؛سطح الدعمالمتعامدة على  – )zو () y) و (x( –الثالثة 

•  T  هتزازاتاال لمقدارمدة التعرض هي w a، 

• 0T ثانیة) 800,28ساعات ( هي المدة المرجعیة لثمان، 

• k  ضربامل عهو. 

 8( 2م/ث الصیغةالتعبیر عن التعرض الیومي بـ یتم من المتعارف أن ،هتزازاتوالتعرض الیومي لال هتزازاتاال مقداربین  الخلطلتجنب 
 ).A(8) 2m/s( )ساعات

 .)z) و (y) و (x(االهتزاز تجاهات ) بشكل منفصل الA(8)( هتزازاتیتم تقییم التعرض الیومي لال

لتقدیر . dW الوزن النسبي للترددباستخدام  waویتم الحصول على ، k  = 1.4 تكون )،)y) و (x( االتجاهان( ةاألفقی هتزازاتااللتقدیر 
 .KWباستخدام الوزن النسبي للتردد   wa ویتم الحصول على ،  k =1.0 تكون )،)z(تجاه اال( الرأسیة هتزازاتاال

 .)ISO 2631-1:1997(یمكن اإلطالع على تعریف األوزان النسبیة للتردد في المواصفات القیاسیة الدولیة 

یر اهتزاز متفاوتة، یتم التحقق من التعرض الیومي یتألف من اثنین أو أكثر من العملیات التي لها مقاد اً یومی اً إذا كان العمل یتضمن تعرض
)A(8)(  :للعملیات مجتمعة باستخدام المعادلة 

 
 حیث:

• n هو عدد العملیات الفردیة خالل یوم العمل ، 

• iwA  هي مقدار االهتزازات الخاص بالعملیةi ، 

• iT هي مدة العملیة i. 
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 أسبوع على مدى هتزازاتلتعرض لالمعدل ا :الجزء الثاني

مدة مع إعادة احتسابه لخالل سبعة أیام متتالیة،  الحاصلالتعرض هو إجمالي  week(A(8)(أسبوع  على مدىالتعرض لالهتزازات معدل 
 باستخدام المعادلة:التعرض ا ذه ساعة). ویتم التحقق من 40ساعات ( 8أیام كل منها یتكون من  5مرجعیة تبلغ 

 

 
 حیث:

• (8)jA  م یو ال فيهو التعرض الیوميj. 
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