
 

 

 

 

 واجز الشاحنات واملقطوراتتفصيلي حلالرشادي الدليل اإل
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 واجز الشاحنات واملقطوراتادي التفصيلي حلرشالدليل اإل
 

 احملتوى
 4 ............................................................................... مقدمة. 1
 5 ...............................اخلاصة حبواجز الشاحنات واملقطورات الفنية العامةاملواصفات . 2

 5 ...............................................العاكسة للضوء للمركبات . )األشرطة( العالمات  1.2
 6 ادة املستخدمة يف صناعة احلواجز ...........................................................امل  2.2
 7 .....................................................املسامري املستخدمة يف تثبيت احلواجز ....  3.2
 7 مادة اللحام املستخدمة يف تثبيت احلواجز ......................................................  4.2

 9 .......................................واجز احلماية األمامية للشاحناتاملواصفات العامة حل. 3
 9 ......................................................... ماميتطلبات الفنية حلاجز احلماية األامل 1.3
 13 .................................................... األبعاد القياسية العامة حلاجز احلماية األمامي 2.3
 14 ...........................................................خمتلفة للحواجز األمامية رئيسة مناذج  3.3

 14 مامي ....................................................................................حاجز الصد اال 1.3.3
 15 ...................اجلسر الذي يربط حاجز الصد هبيكل الشاحنة ........................................ 2.3.3
 16 الداعم بني احلاجز األمامي وهيكل الشاحنة............................................................... 3.3.3
 17 الربط بني أجزاء احلاجز .......................................................................... 4.3.3
 17 حلواجز شاحنات أمامية ........................................................................... مناذج 5.3.3

 18 ............................ واجز احلماية اخللفية للشاحنات واملقطورات. املواصفات العامة حل4
 18 ..........................................املتطلبات الفنية حلاجز احلماية اخللفي ................ 1.4
 20 األبعاد القياسية العامة حلاجز احلماية اخللفي ..................................................... 2.4
 21 اخللفية ............................................................خمتلفة للحواجز رئيسة مناذج  3.4

 21 حاجز الصد اخللفي ..................................................................................... 1.3.4
 22 اجلسر الذي يربط حاجز الصد اخللفي هبيكل الشاحنة .................................................... 2.3.4
 23 وهيكل الشاحنة أو املقطورة ....................................................الداعم بني احلاجز اخللفي  3.3.4
 24 الربط بني أجزاء احلاجز .......................................................................... 4.3.4
 24 ...........................................مناذج احلواجز اخللفية للشاحنات واملقطورات ................. 5.3.4

 25 .............................واجز احلماية اجلانبية للشاحنات واملقطوراتاملواصفات العامة حل. 5
 25 املتطلبات الفنية حلاجز احلماية اجلانيب .......................................................... 1.5
 27 بعاد القياسية العامة حلاجز احلماية اجلانيب .....................................................ألا 2.5
 28 اجلانيب ............................................................خمتلفة للحواجز رئيسة مناذج  3.5

 28 ...........................................................حاجز الصد اخللفي .......................... 1.3.5



 3 واجز الشاحنات واملقطوراتادي التفصيلي حلرشالدليل اإل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 29 اجلسر الذي يربط حاجز الصد اخللفي هبيكل الشاحنة .................................................... 2.3.5
 30 .....................الربط بني أجزاء احلاجز ..................................................... 3.3.5
 30 .مناذج احلواجز اخللفية للشاحنات واملقطورات ............................................................ 4.3.5
 32 ...........................................................................مناذج حلواجز أمامية للشاحنات  ملحق )أ( 

 38 ...............................................................مناذج حلواجز خلفية للشاحنات واملقطورات  ملحق )ب( 
 44 ...............................................................مناذج حلواجز جانبية للشاحنات واملقطورات  ملحق )ج( 
 49 املستخدمة يف ربط حاجز الصد هبيكل الشاحنة أو املقطورة ...................والدعامات اجلسور  عضمناذج لب ملحق )د( 

 56 ..................................... واملقطوراتالشاحنات  اخلاصة يف تركيب حواجز احلماية لبعض احلاالت(  هملحق )



 4 واجز الشاحنات واملقطوراتادي التفصيلي حلرشالدليل اإل
 

 مقدمة .1

يئة من كثرة حوادث دخول السيارات الصغرية أسفل الشاحنات واملقطورات مما يسبب خسائر بشرية اهلملا الحظته  نظرًا 
ابحلواجز  للشاحنات واملؤلفات املرجعية  واالقليمية والوطنية  املواصفات القياسية الدوليةبدراسة قامت لذا ومادية كبرية ، 

  الية :السعودية الت املواصفات القياسيةأصدرت و  .واملقطورات

حواجز احلماية األمامية للشاحنات وطرق اختبارها " املعتمدة  -" السيارات   SASO GSO 2112السعودية رقم   املواصفة القياسية .1
 .ECE R 93على الالئحة األوروبية رقم  

ق اختبارها ملقطوات وطر او , حواجز احلماية اجلانبية للشاحنات -" السيارات   SASO GSO 2113رقم  السعودية  املواصفة القياسية .2
 .ECE R 73" املعتمدة على الالئحة األوروبية رقم 

حواجز احلماية اخللفية للشاحنات واملقطورات وطرق اختبارها  -" السيارات   SASO GSO 2114رقم  السعودية  املواصفة القياسية .3
 .ECE R 58" املعتمدة على الالئحة األوروبية رقم 

حبيث  أمامية، وجانبية، وخلفيةحبواجز محاية  ةهز واملقطورات جم اتالشاحن أن تكون مجيع قياسيةاملواصفات التلك  وتشرتط
 هبا.االصطدام  يف حالةدخول املركبات الصغرية حتتها مكانية إمن الفعالة توفر احلماية 

 
 

لتوضيح املواصفات الفنية  الدليل اهذ عدادامت اهليئة إبق املذكورة أعاله، فقد املواصفات القياسية السعوديةضافة إىل وابإل
 .السعودية بطريقة سليمةاملواصفات القياسية زمة لتلك احلواجز بصورة تفصيلية توضح للمستفيدين طريقة حتقيق متطلبات الال

اجلريدة  يف شرتن  مامية واخللفية واجلانبية للشاحنات واملقطورات و الالئحة الفنية للحواجز األمدت اهليئة السعودية وكذلك أعت
 .م29/09/2017املوافق هـ 9/1/1439الرمسية بتاريخ 
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 اخلاصة حبواجز الشاحنات واملقطورات الفنية العامةاملواصفات  .2
 العاكسة للضوء )األشرطة( العالمات 1.2

 زها يف الليل أو عندما تكون الرؤاي غري جيدةييعلى احلواجز حىت ميكن مت العاكسة للضوءرطة األشجيب وضع  •

 
 العاكسة للضوء األشرطة: 1شكل 

العاكسة للضوء املوضوعة على األشرطة العاكسة للضوء أصفر، وعرض  )األشرطة( العالمات لونجيب أن يكون  •
)أنظر ة حسب نوع الشاحنة أو املقطور ملم  2+ تفاوتمع  مم 100أو  مم50احلاجز اجلانيب أو احلاجز اخللفي 

" العالمات  SASO 2913 رقم السعوديةالقياسية صفات واامل مع تتطابقأدانه(. وجيب أن  (1اجلدول )
 )األشرطة( العاكسة للضوء للمركبات".

 

 
 ة العاكسة للضوء يف احلاجز اجلانيب للشاحن األشرطة: صورة توضح طريقة تركيب 2شكل 



 6 واجز الشاحنات واملقطوراتادي التفصيلي حلرشالدليل اإل
 

 
 العاكسة للضوء يف احلاجز اخللفي للشاحنة  األشرطة: صورة توضح طريقة تركيب 3شكل 

 
 يف احلواجز ةاملستخدمالعاكسة للضوء  )األشرطة( اتمالعال عرض •

 

 

 

 (1)جدول 

  املستخدمة يف صناعة احلواجزادة امل 2.2

 كالتايل :احلواجز  ة دامل اخلواص امليكانيكية جيب أن تكون •

 (2)جدول 

 

  احلاجز اجلانيب
 طن12>  الشاحنات احلاجز اخللفي

 طن10>  املقطورات 
 طن12< الشاحنات 

 طن10 < املقطورات 

 مم 100 مم 100 مم 50

 املادة املستخدمة
Material Used 

 النوع
Type 

 إلجهاد اخلضوعاحلد األدىن 
Min. Yield Strength  

 الشد ملقاومة احلد األدىن
Min. Tensile Strength  

 Hot Rolled  2N/mm 350 2N/mm 480 (Steelصلب )

 Aluminum)  سبائك املنيوم
Alloy) 

Al 2000 Series 
 (Al-Cu Alloy)  

2N/mm 350 2N/mm 480 
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 املسامري املستخدمة يف تثبيت احلواجز 3.2

 :كالتايل   املستخدمةللمسامسري ) الرباغي(  لخواص امليكانيكيةاحلد األدىن ل كونيجيب أن  •

 (3)جدول 

 

 مادة اللحام املستخدمة يف تثبيت احلواجز 4.2

تثبيت احلاجز منعًا اباًت ومينع  ،الداعم فقطاجلسر أو احلاجز و فيستخدم بني احلاجز و حالة إستخدام اللحام  يف •
 بواسطة اللحام.وملحقاته على شاصيه الشاحنة أو املقطورة أ

( متثل مساكة hأدانه علماً أبن ) 4كما هو موضح يف الشكل   وليس نقطي همابينحول املقطع  حام كامليكون الل •
 لحام.لا

 صورة توضح طريقة اللحام املعتمدة : 4شكل 

 

 املادة املستخدمة
Material Used 

احلد األدىن 
 لتصنيفل

Property 
class 

 احلد األدىن لقوى الصمود
Min. Proof 

Strength 

 احلد األدىن إلجهاد اخلضوع
Min. Yield 
Strength 

 احلد األدىن ملقاومة الشد
Min. Tensile 

Strength 

 صلب قاسي منخفض الكربون
Low-carbon martensite, Q&T 

10.9 2830 N/mm 2940 N/mm 21040 N/mm 

  
 ب( حلام عمود ذو مقطع مستطيل بقطعة مستوية أ( حلام عمود ذو مقطع دائري بقطعة مستوية
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املستخدم وحسب األصول  احلاجزمساكة و  الداعمتتناسب مع مساكة ( hابلرمز )عرفة وامل جيب أن تكون مساكة اللحام •
 اللحام . الصحيحة املطبقة يف

 علماً أبن:
h للحاممادة ا: مسك 
ct الداعماجلسر أو : مسك 
htمسك احلاجز : 

 

 اللحام:يف  ةاملستخدم لسلك اللحام ادة احلد األدىن مل •
 

 

 (4)جدول 

 

 

 

   
h = ht  & h  = ct  إذا  c= t ht  

= h h> h  &  t ct  إذا  ht > ct  

h < ht  &h  < ct 

 حلام غري سليم
> h ht  &> h  ct 

 حلام غري سليم

 الرقم طبقاُ للجمعية اللحام االمريكية
AWS Electrode Number 

 احلد األدىن إلجهاد اخلضوع
Min. Yield Strength 

 احلد األدىن ملقاومة الشد
Min. Tensile Strength 

E90xx 2N/mm 531 2N/mm 620 
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 واجز احلماية األمامية للشاحناتاملواصفات لعامة حل .3

مامية حواجز احلماية األ -" السيارات  SASO GSO 2112:2012السعودية رقم   اصفات القياسيةو امل •
 للشاحنات وطرق اختبارها " 

طن مبا يف ذلك الناقالت )الصهاريج(  3.5 يت يزيد وزهنا عنجتهيز مجيع املركبات اليت حتمل البضائع والجيب تشييد و  •
ة أمامية حبيث توفر محاية فعالة ضد دخول السيارات حتت عجالهتا يف حالة ايو الرافعات و الورش املتنقلة حبواجز مح

  التصادم من األمام.

 املتطلبات الفنية حلاجز احلماية األمامية 1.3

 يتعرض هلا يف اجتاه يوازي حماور املركبة، وجيب أن قاومة كافية للقوى املختلفة اليتجيب أن تتوفر يف حاجز احلماية م •
لشروط االختبار وخلطواته املنصوص عليها يف هذه  بعاد واليت يتم التأكد منها وفقاً املتعلقة ابال اتحتقق املتطلب

 .املواصفة

أنه جيب يف هذا التصميم أن يضمن عدم حترك ميكن تصميم احلاجز حبيث يتغري بني عدة مواضع أمام املركبة إال  •
 الة حترك املركبة.احلاجز من موضعه يف ح

 نيوتن. 400سائق موضع احلاجز ابستخدام قوة ال تتجاوز ال يغري املشغل أو •

جيب أن ال تتجاوز احلمولة القصوى لنوع السيارة املثبت هبا حاجز احلماية األمامية القيمة احملددة على حاجز احلماية  •
  املطابق واملصمم هلذه املركبة.

مم ابلنسبة للشاحنات اليت ترتاوح محولتها  100جيب أن ال يقل ارتفاع املقطع الطويل حلاجز احلماية األمامية عن  •
 طن. 12مم للشاحنات اليت تتجاوز  120طن، وعن  12و  3,5القصوى بني 

  مم 400عن  1ماية األمامية أسفل النقطة نجيب أن ال تزيد املسافة بني األرض واملقطع اجلانيب حلاجز احل •
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 ما الشكل العام للحاجز األماميهب : منظر أمامي لشاحنتني ذات وزنني خمتلفني يوضح5شكل 

 

مم شريطة أن ال تتعدى السطح اخلارج من اجلهة  400ميكن أن تبعد عن األرض مسافة أكرب من  1ما بعد النقطة ن •
 درجة عن املستوى األفقي. 15صانعا زاوية متيل إىل األعلى مبقدار  1النقطة ن السفلى جلانب حاجز احلماية أسفل

اية ابلصالبة الكافية حبيث ال تزيد املسافة املقاسة ابجتاه الوراء بني أقصى جزء يف مقدمة حلمجيب أن يتمتع حاجز ا •
 .مم 400عمود املالمس للمركبة عن الاملركبة بعد حدوث أتثري القوة وسطح 

 

 
 : منظر أمامي للشكل العام للحاجز األمامي 6شكل 
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ويعترب هذا املطلب  تكون ذات أطراف حادةن ال أ األمام و إىل ثىنالنهاايت اجلانبية للحواجز األمامية جيب أن ال ت   •
 مم. 2.5إذا كانت هذه األطراف مت تدويرها حبيث يكون لديها نصف قطر إحنناء ال يقل عن  متحققاً 

مثل  البارزةيف وضع أفقي وال تتعدى األجزاء  مًا أو متموج أفقيًا ومثبتاً األمامي للحاجز انعجيب أن يكون السطح  •
 مم خارج سطح احلاجز من األمام. 10أو  املسامري  اغيالرب 

 
 : منوذج ملسامري تستخدم يف التثبيت اخلارجي 7شكل 

 

 
 : منظر يوضح الشكل العام حلاجز أمامي لشاحنة 8 شكل
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كثر من ستخدمة. وأن التكون أقصر منها أبلدعامة األمامية اعرض من الواقيات الطينية امليكون عرض اجيب أن ال  •
  .مم100

بعد من اإلطارات على احملور االمامي للمركبة طراف اجلانبية األمم عن األ200على بعد اقصاه  1تكون النقاط ن •
  )ابستثناء انتفاخ العجالت عند مالمستها لالرض(.

اقع ملو مم. يتم حتديد هذه ا1200اىل  700متناظرة حول احملور الطويل الوسطي للمركبة مبسافة بينهما بني  2النقاط ن •
 .من قبل املصنع )إمتداد موقع هيكل املركبة(

ن اليزيد أضمن حدود السطح االمامي للدعامة املضافة. ولكن جيب  2و ن 1يقوم املصنع بتحديد ارتفاع النقاط ن •
 .مم عندما تكون املركبة غري حمملة445 عن  الرتفاعا

 .حملور املركبة األوسطواقعة على اخلط العمودي  3تكون النقطة ن •

 

 
منظر علوي للجزء األمامي للشاحنه: 9 شكل  
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 األبعاد القياسية العامة حلاجز احلماية األمامي 2.3

 .10 يف الشكل رقم ةموضحقطع احلاجز األمامي النماذج الرئيسة مل •

 
مناذج رئيسة ملقطع احلاجز األمامي :10 شكل  

 

 القياسات اخلاصة ابملقطع •
 .طن 12و  3,5بني وى لشاحنات اليت ترتاوح محولتها القصا

D (mm) نوع املقطع العرضي احلد األدىن   B (mm) C (mm) t (mm) احلد األدىن 
 C  100 50 20 5سي مقطع

 5 ---- 50 100 مقطع مستطيل
 (5)جدول 

 طن. 12تتجاوز لشاحنات اليت ا

D (mm) نوع املقطع العرضي احلد األدىن   B (mm) C (mm) t (mm) احلد األدىن 
 C 120 60 20 5 مقطع سي

 5 ---- 60 120 مقطع مستطيل
 (6)جدول 
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 خمتلفة للحواجز األمامية رئيسة مناذج  3.3

كما هو موضح  أدوات الربط بينهماجز من حاجز الصد و اجلسر الذي يربط حاجز الصد هبيكل الشاحنة و يتآلف احل
  .11ابلشكل رقم 

 
اهب مناذج خمتلفة حلاجز الصد واجلسر اخلاص: 11شكل   

 
 األمامي حاجز الصد 1.3.3

 
 

 : الشكل العام للحاجز األمامي للشاحنات12شكل 
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 اجلسور مسافات احلواجز بني  •

 

 اجلسر: منظر أمامي يوضح املوقع الذي يثبت حاجز الصد يف 13شكل 

 يوضح موقع تثبيت اجلسر على احلاجز( 8)جدول  •

  L (mm) W (mm) نوع املادة
 بدون داعم

W (mm) 
داعم إضافةم تي  

 مم 400املسافة تزيد عن   مم 400أقل من أو مساوي ل  1200-700 (Steelصلب )
 مم 400عن  املسافة تزيد مم 400أقل من أو مساوي ل  1200-700 (Aluminum Alloy)  سبائك املنيوم

 (7)جدول 

 

 هبيكل الشاحنةاألمامي اجلسر الذي يربط حاجز الصد  2.3.3

 من اجلسوريستخدم هذا النوع  ه( فإنI-section beamاحنة ذو مقطع أي  )الشعندما يكون هيكل  •

 
 (I-section beamسر يستخدم مع هيكل شاحنة ذو مقطع أي  )منوذج جل: 14شكل 
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 من اجلسور( فإنة يستخدم هذا النوع C-section beamذو مقطع سي  )عندما يكون هيكل الشاحنة  •

  
 (C-section beamمنوذج جلسر يستخدم مع هيكل شاحنة ذو مقطع أي  ): 15ل شك

 

 الشاحنةالداعم بني احلاجز وهيكل  3.3.3

كما هو   ( فإنه جيب وضع داعم خلفي للصدامWفة ابلرمز )مم واملعر  400املسافة ما بعد تثبيت احلاجز  يف حالة جتاوز
 .16موضح ابلشكل رقم 

 
 مم  400 (Wواملعرفة ابلرمز )املسافة  اعم بني احلاجز واجلسر عندما جتاوزالد: يتم إضافة 16شكل 
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 بني أجزاء احلاجز الربط 4.3.3
ويف حالة ( 4.2( بند 4جدول )أنظر )اللحام  أو ( 3.2( بند 3جدول )أنظر )مرياملسا بواسطةكون الربط ميكن أن ي

 كالتايل :  بيتعدد املسامري املستخدمة يف التث أن يكوناملسامري جيب 
 
 
 
 
 

 
 

 (8)جدول 
 أماميةشاحنات مناذج حلواجز  5.3.3

 ل الناذج أنظر للملحق )أ(للحصول على تفاصي

 طن 12لشاحنات اليت تتجاوز ا طن 12و  3,5اليت محولتها القصوى بني لشاحنات ا
 قطر املسمار )مم( عدد املسامري قطر املسمار )مم( عدد املسامري

4 16 4 18 
5 14 5 16 
6 13 6 15 
7 12 7 14 
8 11 8 13 
9 10 9 12 
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 : مناذج حلواجز شاحنات أمامية17شكل 

 للشاحنات واملقطورات اخللفيةاحلماية  املواصفات العامة حلواجز .4

حواجز احلماية اخللفية للشاحنات  -" السيارات  SASO GSO 2114السعودية رقم   يةاملواصفات القياس •
 ختبارها " واملقطورات وطرق ا

والرافعات ) الصهاريج (ت طن وتشمل الناقال 3.5 ل البضائع واليت يزيد وزهنا عن جيب جتهيز مجيع املركبات اليت حتم •
اية خلفية حبيث توفر محاية فعالة ضد دخول السيارات حتت احملمولة على الشاحنات والورش املتنقلة حبواجز مح

 الهتا يف حالة التصادم من اخللف.عج

 اخللفياملتطلبات الفنية حلاجز احلماية  1.4

 .مم550املسافة من أسفل الدعامة اخللفية إىل مستوى سطح األرض عن ن التزيد أجيب  •

  مم 100ارتفاع مقطع الدعامة اخللفية عن جيب أن اليقل  •
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ط رب هذا الشر حادة. ويعت تكون هلا حوافال جيب أن التكون اطراف الدعامة اجلانبية ذات إحنناء اىل اخللف و أن  •
  .مم 2.5الطراف اجلانبية مبا اليقل عن ذا زاد نصف قطر تدوير اإقد نفذ 

 أبعد مسافة. اسبقي قصى عرض للدعامة اخللفية يزيد عن عرض احملور اخللفي لعجالت الشاحنةأجيب أن اليكون  •
 .ىل خلفية املركبةإقرب مايكون أن توضع الدعامة أجيب 

 
 الفنية للحاجز اخللفييوضح املواصفات  منظر خلفي لشاحنة :18شكل 

النقاط على  عرضأبقياس قصى عرض للدعامة اخللفية يزيد عن عرض احملور اخللفي لعجالت املركبة أكون ن اليأ •
  .مم على كل جانب100من ر كثقصر أبأالتكون  نأاإلطارات و 

ن تكون هناك وسيلة أالة جيب يف هذه احل اء املركبة.كثر من موقع ور أفية حبيث يكون هلا ميكن تصميم الدعامة اخلل •
 ي تغيري غري مقصود يف موقعها.أال حيصل  منة كيآة لتأمني تثبيتها بصورة مضمون

ن تكون )عند استخدامها( مركبة أية حملور املركبة الطويل و واز املن توفر الدعامة اخللفية مقاومة جيدة ضد القوى أجيب  •
 ة. املركب هليكلاىل الرابطات اجلانبية 

ة االفقية بني خلفية الدعامة قبل وبعد تسليط قوى التجربة واخللفية القصوى يعترب هذا الشرط متحققاً اذا كانت املساف •
 (.3، ون2، ون1مم يف اي من املواقع الليت تسلط عندها القوى )ن400للمركبة التزيد عن 
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ن التزيد أتعرتض منصة رفع محوالت فيجب انت ذا كإمن جزء  كثرألدعامة اخللفية وجعلها مكونة من ميكن تقطيع ا •
ن التقل املساحة الفعالة لكل أمم كما جيب 25قطعة والرافعة عن افة اجلانبية بني خمتلف مكوانت الدعامة املاملس

مم واستحال تنفيذ  0020قل من أة كان عرض الدعامة ال يف حالإ  ،2سم350ة عن أقطعة من قطع الدعامة اجملز 
  (.19)أنظر الشكل  لتطلبات التحمذا متت تلبية مإميكن التغاضي عنه  نهإهذا الشرط ف

يف حالة تصميم حاجز احلماية اخللفية حبيث ميكنها التحرك فيها إىل عدة مواضع يف اخللف، جيب التأكد من وجود  •
 نيوتن. 400ز عن طريقة تضمن ثباته يف موضع اخلدمة عند حترك الشاحنة، وأن ال تزيد القوة املبذولة لتحريك احلاج

 مقاومة كافية للقوى املختلفة اليت تتعرض هلا يف اجتاه يوازي حماور املركبة.اجز احلماية جيب أن تتوفر يف ح •

مم عند  400 هناية املركبةجيب أن ال تتجاوز املسافة بني اجلزء اخللفي من حاجز احلماية اخللفية وأقصى نقطة يف  •
 جز.لقوة مع احلان، وذلك يف أي نقطة من نقاط متاس اكيلو نيوت  100تعرضها لقوة مقدارها 

 جيب تثبيت احلماية اخللفية يف أقصى نقطة ممكنة يف هناية املركبة. •

يف مركبة هيكلها أعرض من حمور اإلطارات اخللفي فإن متطلب عدم جتاوز احلاجز لعرض احملور  إذا كان احلاجز مثبتاً  •
 يصبح غري مطلوب.

هلا يف اجتاه يوازي حماور املركبة، وجيب أن  ة اليت يتعرضحلماية مقاومة كافية للقوى املختلفجيب أن تتوفر يف حاجز ا •
 ابجلزء اجلانيب من اهليكل أو أي جزء آخر مياثله. –يف حالة حترك املركبة  -تكون موصلة 
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جز اخللفياملواصفات الفنية للحا عليها وضحممنظر خلفي لشاحنة يوجد هبا منصة رفع احلمولة : 19شكل   

 حلماية اخللفيعامة حلاجز ااألبعاد القياسية ال 2.4

 .20النماذج الرئيسة ملقطع احلاجز اخللفي موضحة يف الشكل رقم  •

 
مناذج رئيسة ملقطع احلاجز اخللفي: 20شكل   

 القياسات اخلاصة ابملقطع •
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  طن. 3.5 اليت يزيد وزهنا عنو املقطورات  الشاحنات
D (mm) B (mm) C (mm) t (mm) نوع املقطع العرضي ىن احلد األد  

 C 100 50 20 5 مقطع سي
 5 ---- 50 100 مقطع مستطيل

 5 ---- ---- 100 مقطع دائري
 (9)جدول 

 اخللفيةخمتلفة للحواجز رئيسة مناذج  3.4

 حاجز الصد اخللفي 1.3.4
كما هو موضح  أدوات الربط بينهم يتآلف احلاجز من حاجز الصد و اجلسر الذي يربط حاجز الصد هبيكل الشاحنة و

  .21لشكل رقم اب

 
ذو ثالث دعاماتمنوذج حلاجز خلفي لشاحنة أو مقطورة : 21شكل   

 مسافات احلواجز بني الدعامات •
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 : منظر أمامي يوضح املوقع الذي يثبت حاجز الصد يف اجلسر22شكل 

 يوضح موقع تثبيت اجلسر على احلاجز (11) جدول •

  L (mm) W (mm) نوع املادة
 بدون داعم

W (mm) 
داعمال افةيتم إض  

- 1200 (Steelصلب )  700  أعلى من 400 أقل من أو مساوي ل 400 
- 1200 (Aluminum Alloy)  سبائك املنيوم  700  أعلى من 400 أقل من أو مساوي ل 400 

 (10)جدول 

 

 اجلسر الذي يربط حاجز الصد هبيكل الشاحنة 2.3.4

 من اجلسورم هذا النوع يستخد ه( فإنI-section beamشاحنة ذو مقطع أي  )عندما يكون هيكل ال •

 
 (I-section beam: منوذج جلسر يستخدم مع هيكل شاحنة ذو مقطع أي  )23شكل 

 من اجلسوريستخدم هذا النوع  ( فإنهC-section beamعندما يكون هيكل الشاحنة ذو مقطع سي  ) •
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 (C-section beamع أي  )شاحنة ذو مقط: منوذج جلسر يستخدم مع هيكل 24كل ش

 

 الشاحنة أو املقطورةالداعم بني احلاجز وهيكل  3.3.4

( فإنه جيب وضع داعم خلفي للصدام كما هو Wمم واملعرفة ابلرمز )400املسافة ما بعد تثبيت احلاجز  يف حالة جتاوز
 جز اخلارجي.اجز وطرف احلايكتفى ابلداعم بني مكان تثبيت احلعلماً أبنه  . 25موضح ابلشكل رقم 

 
 مم  400( Wاملسافة واملعرفة ابلرمز ) : يتم إضافة الداعم بني احلاجز واجلسر عندما جتاوز25شكل 
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 الربط بني أجزاء احلاجز 4.3.4

ويف حالة ( 4.2( بند 4جدول ) أنظر)اللحام  أو ( 3.2( بند 3جدول )أنظر ) املسامريميكن أن يكون الربط بواسطة 
 املسامري املستخدمة يف التثبيت كالتايل :كون عدد املسامري جيب أن ي

 (11)جدول 

 مناذج احلواجز اخللفية للشاحنات واملقطورات 5.3.4

 اذج أنظر للملحق )ب(مللحصول على تفاصيل الن

طن و املقطورات ذات  12ذات وزن يقل عن  الشاحنات
 طن 10وزن يقل عن 

طن و املقطورات ذات  12ذات وزن يزيد عن  الشاحنات
 طن 10وزن يزيد عن 

 م(قطر املسمار )م املسامريعدد  م(قطر املسمار )م عدد املسامري
4 16 4 18 
5 14 5 16 
6 13 6 15 
7 12 7 14 
8 11 8 13 
9 10 9 12 
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 : مناذج احلواجز اخللفية للشاحنات واملقطورات26شكل 

 

 انبية للشاحنات واملقطوراتاملواصفات العامة حلواجز احلماية اجل .5

حواجز احلماية اجلانبية للشاحنات و  –" السيارات  SASO GSO 2113السعودية رقم   املواصفة القياسية •
  املقطورات و طرق اختبارها ".

ا يف ذلك الناقالت طن مب 3.5 كبات اليت حتمل البضائع واليت يزيد وزهنا عن جيب تشييد و جتهيز مجيع املر  •
و الرافعات و الورش املتنقلة و املقطورات و أشباه املقطورات بطريقة ما حبيث توفر محاية فعالة على كال لصهاريج(  )ا

 لدخول حتت عجالهتا . اجلانبني ملستخدمي الطرق غري احملميني ضد خماطر السقوط حتت جانيب املركبة أو ا

 اجلانيبجز احلماية املتطلبات الفنية حلا 1.5
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 احلماية اجلانبية من عرض املركبة الكلي. يزيد حاجزأن الجيب  •

تقاطع من طرفه األمامي إىل  دون جيب أن ال يكون سطح حاجز احلماية اخلارجي خشن امللمس، وأن يكون ممتداً  •
 طرفه اخللفي قدر اإلمكان.

 زاء املتحركة خلفنع األجني أوجه احلواف املتقابلة، ملء املتجاورة أن تتداخل حبيث ال تتعدى املسافة بميكن لألجزا •
 مام احلاجز.أداث نتوءات يف األجزاء املتحركة ، من إحة الشاحن وأسفل

  منهما. ميكن للحاجز أن يتكون من سطح مستوي متصل أو قضيب أو أكثر من سطح وميكن أن يكون مزجياً  •

  وتكون انعمة.م م 10ح مبسافة ال تزيد عن ن األسطرؤوس املسامري والرباغي ابالرتفاع علمح سي   •

 أي اهتزازات أثناء التشغيل أو االستعمال العادي للمركبة. ظهر عليهيوال  يكون حاجز احلماية اجلانبية اثبتجيب أن  •

تلحق حباجز احلماية أية أجزاء من املكابح أو أانبيب اهل •   ايدروليك أو اهلواء.جيب أن ال  

 مم.  550انيب وسطح األرض عند أي نقطة عن  احلافة السفلية للحاجز اجلجيب أال تزيد املسافة بني •

  مم. 350جيب أال تزيد املسافة بني احلافة السفلية هليكل املركبة و احلافة العلوية من احلاجز عن  •

 مم 300واحلافة اخلارجية لإلطارات اخللفية عن احلاجز اجلانيب  هنايةجيب أال تزيد املسافة بني حافة  •
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 يوضح املواصفات العامة للحواجز اجلانبية : رسم جانيب لشاحنة 27شكل 

 

طن و املقطورات ذات وزن يقل  12للمركبات ذات وزن يقل عن  يف احلاجز جيب أال يقل ارتفاع القضبان املستخدمة •
  مم. 50طن عن  10عن 

 10ن و املقطورات ذات وزن يزيد عطن  12بان املستخدمة للمركبات ذات وزن يزيد عن جيب أال يقل ارتفاع القض •
  مم.100طن عن 

 مم.  300جيب أال تزيد املسافة اليت تفصل بني القضبان املستخدمة على  •

ل على مم و بطو  30جيب أال تزيد املسافة بني حافة مؤخرة احلاجز اجلانيب و احلافة اخلارجية لإلطارات اخللفية عن  •
  مم ابجتاه اخللف.250األقل  

  مم.120للحاجز اجلانيب و املستوى اخلارجي للمركبة عن د البعد بني السطح اخلارجي جيب أال يزي •

  جيب تثبيت احلافة األمامية للحاجز اجلانيب ابلطريقة اآلتية : •

 مم.300املركبة :  جيب أال يزيد البعد عن السطح اخلارجي لإلطار عن  –

  مم . 500ار عن رة : جيب أال يزيد البعد عن السطح اخلارجي لإلطيف املقطو  –
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 رسم علوي لشاحنة يوضح املواصفات العامة للحواجز اجلانبية  :28شكل 

 

 اجلانيباألبعاد القياسية العامة حلاجز احلماية  2.5

 .29النماذج الرئيسة ملقطع احلاجز اجلانيب موضحة يف الشكل رقم  •

 
 رئيسة ملقطع احلاجز اجلانيب : مناذج29شكل 

 ملقطعابالقياسات اخلاصة  •
 طن. 10طن و املقطورات ذات وزن يقل عن  12ل عن ذات وزن يق الشاحنات

 احلد األدىن D (mm) B (mm) C (mm) t (mm) نوع املقطع العرضي
 C 50 25 10 2.5 سيمقطع 
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 2.5 ---- 25 50 مقطع مستطيل
 2.5 ---- ---- 50 مقطع دائري

 (12)جدول 

 طن  10قطورات ذات وزن يزيد عن طن و امل 12ذات وزن يزيد عن  الشاحنات
 احلد األدىن D (mm) B (mm) C (mm) t (mm) نوع املقطع العرضي

 C 100 50 20 2.5مقطع سي 
 2.5 ---- 50 100 مقطع مستطيل

 2.5 ---- ---- 100 مقطع دائري
 (13)جدول 

 اجلانبيةاجز خمتلفة للحو رئيسة مناذج  3.5
 حاجز الصد اجلانيب 1.3.5
 30رقم  أو املقطورة كما هو موضح يف الشكل الشاحنةهبيكل  طهيربامل له الذي احلسر اجلو  احلاجز اجلانيب يتكون من •

 
: منوذج حلاجز جانيب لشاحنة أو مقطورة 30شكل   

 مسافات احلواجز بني الدعامات •
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 جز الصد اجلانيب يف اجلسر: منظر يوضح املوقع الذي يثبت حا31شكل 

 اجلسر على احلاجز جدول يوضح موقع تثبيت •
 X (mm) Maximum Y (mm) دةنوع املا

 900±100 500 (Steelصلب )
 900±100 500 (Aluminum Alloy)  سبائك املنيوم

 (14)جدول 

 

 اجلسر الذي يربط حاجز الصد هبيكل الشاحنة 2.3.5

 
 ورةهبيكل الشاحنة أو املقط هيت احلاجز به ويتم ربط: منوذج جلسر يستخدم لتثب32شكل 

 واجز الدعاماتحالقياسات اخلاصة جبسر  •
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 (15)جدول 

 اجلانيب الربط بني أجزاء احلاجز 3.3.5
ويف حالة ( 4.2( بند 4ول )جدأنظر )اللحام  أو ( 3.2( بند 3جدول )أنظر ) املسامريميكن أن يكون الربط بواسطة 

 دد املسامري املستخدمة يف التثبيت كالتايل :املسامري جيب أن يكون ع

 (16)جدول 

 للشاحنات واملقطورات اجلانبيةمناذج احلواجز  4.3.5

 للحصول على تفاصيل الناذج أنظر للملحق )ج(

 
 للشاحنات واملقطورات اجلانبية: مناذج احلواجز 33شكل 

 
 : ملحوظات

 احلد األدىن t (mm) احلد األدىن d (mm) نوع املقطع
X 40  مقطع مربع 40  3 
 3 40 مقطع دائري

طن و املقطورات ذات  12ذات وزن يقل عن  الشاحنات
 طن 10وزن يقل عن 

طن و املقطورات ذات  12ذات وزن يزيد عن  الشاحنات
 طن 10 وزن يزيد عن

 م(قطر املسمار )م سامريعدد امل م(قطر املسمار )م عدد املسامري
4 12-15 4 15-18 
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السعودية اخلاصة حبواجز الشاحنات  املواصفات القياسية موضحة يفاملذكورة يف هذه الكراسة  التفاصيل مجيع •
 .السابق ذكرهاقطورات وامل

 جيب أغالق أطراف احلواجز األمامية واخللفية واجلانبية وعدم تركها مفتوحة. •
 .يكون التنفيذ حسب أصول الصناعة •
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 ملحق )أ(

 ة للشاحناتمناذج حلواجز أمامي
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 ملحق )ب(

 مناذج حلواجز خلفية للشاحنات واملقطورات
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 44 واجز الشاحنات واملقطوراتادي التفصيلي حلرشالدليل اإل
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 ملحق )ج(

 للشاحنات واملقطوراتمناذج حلواجز جانبية 
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 ملحق )د(

  اجزاحلاملستخدمة يف ربط والدعامات مناذج لبعض اجلسور 
 هبيكل الشاحنة أو املقطورة
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 .ىي ابملليمرت وقد ختتلف من شاحنة أو مقطورة الخر *القياسات يف الرسم لتمثيل الشكل العام وه
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 .*القياسات يف الرسم لتمثيل الشكل العام وهي ابملليمرت وقد ختتلف من شاحنة أو مقطورة الخرى
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 .من شاحنة أو مقطورة الخرىم لتمثيل الشكل العام وهي ابملليمرت وقد ختتلف *القياسات يف الرس
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 .*القياسات يف الرسم لتمثيل الشكل العام وهي ابملليمرت وقد ختتلف من شاحنة أو مقطورة الخرى



 56 واجز الشاحنات واملقطوراتادي التفصيلي حلرشالدليل اإل
 

 
 .رىهي ابملليمرت وقد ختتلف من شاحنة أو مقطورة الخ*القياسات يف الرسم لتمثيل الشكل العام و 
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 .هي ابملليمرت وقد ختتلف من شاحنة أو مقطورة الخرى*القياسات يف الرسم لتمثيل الشكل العام و 
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 (هملحق )

 تركيب حواجز احلماية لبعض احلاالت اخلاصة يف الشاحنات واملقطورات
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ادة أضيق من اجلسم اخللفي للمركبةعندما تكون كابينة القي احلالة األوىل:  

 45ن تكون احلافة األمامية حلاجز احلماية اجلانيب بزاوية ال تقل عن ن كابينة القيادة أضيق من هيكل الشاحنة ، جيب أأ.عندما تكو 
اجز عن مستوى كابينة درجة ابجتاه كابينة القيادة حلماية مستخدمي الطرق غري احملميني من اجلزء احلاد من احلاجز نظراً لربوز احل

(.1-هصورة )القيادة كما هو موضح يف ال  

 

 

 

 

 

 

 

1-هصورة   

 

بشكل مستقيم بدون زاوية قد يؤدي إىل إيذاء مستخدمي الطرق غري احملميني جبروح أو غريها كما هو موضح يف  ب.وضع احلاجز
(.2-هالصورة )  

 

 

 

 

 

 

2-هصورة   

 

حالة 
طئةخا  

حالة 
 صحيحة
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اجلانيب من كابينة القيادة على نفس مستوى حاجز احلماية يف حال وجود جزء :لثانيةاحلالة ا  

لى نفس مستوى حاجز احلماية اجلانيب، فإنه ال يلزم تركيب حاجز محاية عليه ويعترب حبد ذاته عند وجود جزء من كابينة القيادة ع أ.
(.3-هحاجز محاية كما هو موضح ابلصورة )  

 

 

 

 

 

 

 
3-هصورة   

 

(.4-ه)ركبة الكلي كما موضح ابلصورة على الصندوق غري ضروري ويؤدي إىل زايدة عرض امل تركيب حاجز احلماية ب.  

 

 

 

 

 

 

 

4-هصورة   

 

حالة 
 خاطئة

حالة 
 صحيحة
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وجود مساحة فارغة حتت كابينة القيادة :ثالثةاحلالة ال  

مم للتأكد من  300ن يف حالة وجود فراغ حتت كابينة القيادة غري حممية ، يتم مد حاجز احلماية اجلانيب وترك مسافة التزيد ع أ.
.(5-هحملميني كما هو موضح ابلصورة )محاية مستخدمي الطريق غري ا  

 

 

 

 

 

 

 
5-هورة ص  

 

مم، ووجود مسافة عمودية من سطح كابينة القيادة إىل  300وجود مسافة بني احلاجز واإلطار األمامي للشاحنة أكثر من  ب.
.(6-هلطريق غري احملميني كما هو موضح ابلصورة )مم يؤدي إىل إصابة مستخدمي ا 550األرض أكثر من   

6-هصورة   

 

حالة 
 خاطئة

حالة 
 صحيحة



 62 واجز الشاحنات واملقطوراتادي التفصيلي حلرشالدليل اإل
 

احنة مبستوى حاجز احلماية اجلانيب وجود صندوق للش :لرابعةاحلالة ا  

إن وجود الصندوق على مستوى حاجز احلماية اجلانيب يعترب كايف ومبثابة حاجز محاية وإذا كانت املسافة بينه وبني اإلطار األمامي  أ.
(.7-هموضح يف الصورة ) مم فال حاجة لتمديد طول حاجز احلماية كما هو 003أقل من   

 

 

 

 

 

 

 
 

7-هصورة   

 

ب. ال حاجة لرتكيب قطعة اضافية حلاجز احلماية بعد الصندوق التابع للمركبة ابجتاه اإلطار األمامي إذا كانت املسافة بني الصندوق 
(.8-هلصورة )مم كما هو موضح اب 300واإلطار األمامي أقل من   

8-هصورة   

 

حالة 
 خاطئة

حالة 
 صحيحة
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كمال احلاجز بعد اإلطار اخللفي عند احلاجةإاخلامسة: احلالة   

مم خلف اإلطار اخللفي، يتم تركيب حاجز اضايف للحماية اجلانيب لتفادي وقوع أي أضرار كما هو  300عند وجود مسافة أكثر من  أ.
(.9-هصورة )موضح ابل  

9-ه صورة  

 

غري احملميني كما  مم يؤدي إىل أضرار ملستخدمي الطرق 300أكثر من  لفية لإلطار بدون حاجز محاية  إذا كانت املسافةب. ترك املنطقة اخل
(.10-ههو موضح يف الصورة )  

10-هصورة   

 

حالة 
 خاطئة

حالة 
 صحيحة
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التعامل مع املسافة اليت بني إطارات املركبة: سادسةالاحلالة   

عها ابآليت:بني اإلطارات يتم التعامل م مسافة يف حال وجود أ.  
.(11-ه) يتم وضع حاجز محاية جانيب كما هو موضح ابلصورة مم 300.إذا كانت املسافة أكثر من 1  
(.12-همم ال حاجة لوضع حاجز محاية جانيب كما هو موضح ابلصورة ) 300.إذا كانت املسافة أقل من 2  

11-هصورة   

 

.(12-همم غري ضروري كما هو موضح يف الصورة ) 300وضع حاجز محاية جانيب بني اإلطارات ملسافة أقل من ب.   

12-هصورة   

 

 

حالة 
 خاطئة

حالة 
 صحيحة
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الشاحنة اليت ميكن اعتبارها كحاجز محاية جانيب بعض أجزاءالسابعة: احلالة   

يتم اعتبار بعض أجزاء الشاحنة كحاجز للحماية وال يتم إضافة حاجة عليها يف حالة كانت على نفس مستوى احلاجزكما هو موضح يف  أ.
( مثل:13-هالصورة )  

.خزان اهلواء االسطواين.1  
.صندوق محاية كامت الصوت.2  
غرية بني خزان اهلواء وسطح التحميل ليست حباجة لوضح حاجز لصغرها وعدم أتثريها..يالحظ وجود مسافة ص3  

13-هصورة   

 

(.14-ه) ح يف الصورةوضع حاجز محاية بني اسطوانة خزان اهلواء وجسم التحميل غري ضروري كما هو موضب.   

14-هصورة   

 

حالة 
 صحيحة

حالة 
 خاطئة
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ا كحاجز محاية وحتتاج إلضافة حاجز محايةبعض أجزاء الشاحنة اليت اليكفي اعتبارهلثامنة: ااحلالة   

(.15-هصندوق األدوات ميكن اعتباره كحاجز محاية ولكن ال يكفي وجيب إضافة حاجز محاية أسفله كما هو موضح يف الصورة ) أ.  

15-هصورة   

 

بسبب زايدة املسافات عن املسموح به كما  يؤدي لوقوع أضرار ملستخدمي الطريق غري احملمينيب. عدم إضافة حاجز محاية أسفل صندوق األدوات 
(.16-ههو موضح يف الصورة )  

16-هصورة   

 

حالة 
 صحيحة

حالة 
 خاطئة
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امكانية أن يكون حاجز احلماية غري متصل إذا تطلب األمر التاسعة:احلالة   

وجود غطاء تعبئة خزان و  1( ، لوجود ملبة عاكس للضوء كما يف رقم 17-ه)حلماية أحياانً للضرورة كما هو موضح يف الصورة يتم قص حاجز ا أ.
.2مياة أوخزان الوقود كما يف رقم   

17-هصورة   

 

(.18-ه) حماولة إضافة حاجز إضايف بشكل غري متصل غري ضروري وال يؤدي الفائدة الكبرية كما هو موضح يف الصورةب.   

18-هصورة   

 

 

حالة 
 صحيحة

حالة 
 خاطئة
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كتفاء بوجود حاجز احلماية التابع للشاحنةاال  العاشرة:احلالة   

،  عليةتركيب حاجز محاية  جيبيؤدي املواصفات املذكورة آنفاً، فال ( مصدات اهلواءمثل )يف حال كانت الشاحنة مزودة حباجز محاية جانيب  أ.
 (.19-هكما هو موضح يف الصورة )

19-هصورة   

 

(.20-هح يف الصورة )يف حال وجوده مع الشاحنة غري ضروري كما هو موض ب. تركيب حاجز محاية  

20-هصورة   

 

 

حالة 
 صحيحة

لة حا
 خاطئة
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زايدة عرض املركبة بسبب حاجز احلماية اجلانيب  احلادية عشر:احلالة   

(.21-هجيب احلرص على عدم تركيب حاجز احلماية بوضع ميكن من خالله زايدة عرض املركبة كما هو موضح يف الصورة ) أ.  

21-هصورة   

 

(.22-هكما هو موضح يف الصورة )طريقة تزيد من عرض املركبة خاطئ وي لزم تعديله  ب. .يعترب تركيب حاجز احلماية ب  

22-هصورة   

 

 

حالة 
 صحيحة

حالة 
 خاطئة
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اخنفاض سطح حتميل املركبة الثانية عشر:احلالة   

و موضح يف اً ،فال حاجة إىل تركيب حاجز محاية جانيب كما هيف حال أن سطح التحميل للمركبة منخفضاً حبيث يفي ابملعايري املذكورة آنف أ.
(.23-هالصورة )  

23-هصورة   

 

ود حاجز محاية جانيب إضايف غري ضروري وقد يسبب الضرر للمركبة بسبب اخنفاضه الشديد وقربه من سطح األرض كما هو موضح وجب. 
(.24-هابلصورة )  

24-هصورة   

 

 

حالة 
 صحيحة

حالة 
 خاطئة


