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 حامل تصرٌح العمل

 :عنالمسإول 

 .اإلشراؾ على عملٌة الرفع التً تتم بموجب تصرٌح

 التؤكد من أن  

 .والمعدات هً مصرح بها وصالحة لالستخداممشؽلً الرافعات 

 .التاكد من كل متعلمات تصرٌح العمل ومستندات الرفع المرفمة



 سلطة عملٌات الرفع

 :المسإولة عن

 التنفٌذ واالمتثال

خطة الرفع لبل بدء التشؽٌل وبعد الفحص الفنً لمولع اعتماد والموافمة على 

 العمل

 التخوٌل بالرفع  

 تطبٌك النظام اآلمن لألعمال

 التواصل الفعال ل

 مولع المماولٌن والمماولٌن من الباطن



 أخصائً عملٌات الرفع

 :عنالمسإول 

 األداء اآلمن العام للعمل

 حامل التصرٌح وسلطة عملٌات الرفع ومهندس السالمةالتنسٌك مع 
 الرفعتطوٌر خطة المشاركة فً 

 تمٌٌم المخاطر

 .ٌمتثلون لإلجراءاتالتاكد بان المماولون 



 مشرؾ عملٌات الرفع

 :عنالمسإولة 

 .التخطٌط لعملٌة الرفع

 .الرفعاإلشراؾ على عملٌة 

 .المسإولٌة الشاملة لعملٌة الرفع

التنسٌك مع أخصائً الرفع وسلطة الرفع وفاحص عملٌات الرفع ومهندس 

 .السالمة

 .مسإول مباشر على فرٌك الرفع



 فاحص عمليات الرفع

 :عنالمسإول 

 صٌانة معدات الرفع

 ظروؾ التشؽٌل لمعدات الرفع

 :ٌجب ان ٌكون

 مهندس مٌكانٌكً

 فنً مٌكانٌكً

 .مماثلةشخص آخر لدٌه لدرة أي 



 مهندس السالمة

 :عنالمسإول 

 اإلجراءاتالتحمك من 

 :لالتحمك من الشهادات 

 الرفعمعدات 

 مشؽلً الرافعة

 المساعدٌن

 المشاركة فً تمٌٌم المخاطر للرفع الحرج



 مهندس السالمة

 :عنالمسإول 
 المتنملةالتفتٌش األولً لجمٌع معدات الرفع 

 العمدالصلة اوصاحب إبالغ مدٌر ذات 

 الرفعالتصارٌح لمعدات إصدار 

 .الفحص الشهرٌةعملٌات المساعدة فً 



 مشغل الرافعة

 :عنالمسإول 

 تؤكٌد لدرة كرٌن فٌما ٌتعلك

 الحمل و زواٌا البوم

خطة  ،بٌان خطوات العمل، تصرٌح العمل المعتمد ٌضمن توافك صارم مع 

 تمٌٌم المخاطرالرفع و 



 مشغل الرافعة

 :رفض الرفع حتى

 المشكلة إلى سلطة الرفع او االخصائًتم اإلبالغ عن 
 تم إجراء تمٌٌم إضافً للمخاطر

 تم تحدٌد المخاطر

 .تم استٌفاء شروط السالمة

 :ولؾ عملٌة الرفع

إذا فمدت االتصال المرئً مع رجل االشارة حتى ٌتم إعادة تؤسٌس خط الرإٌة 

 .الواضح

 .تصبح الظروؾ الجوٌة العاصفة

 



 مشغل الرافعة

 بمجرد بدء عملٌات الرفع ،

تمع المسإولٌة النهائٌة عن األحمال التً ٌتم رفعها أو تحرٌكها بواسطة الرافعة ، 

 .الرافعةعلى مشؽل 

 :عنالمسؤول 

 االستخدامالفحص لبل ٌضمن 

 ٌضمن وظٌفة كرٌن

 اخصائً الرفع ومشرؾ الرفعتمرٌر إلى 
 أي عٌوب مٌكانٌكٌة أو كهربائٌة

 .عملٌة الرفعو أثناء الرفع السالمة لبل وأجهزة الضوابط ضمان 



 المساعدين

 :المسإولة عن

 .تشؽٌل أجهزة الرفع وملحماتها/ استخدام 

 السالمهولوانٌن التشؽٌل للشركة المصنعة تعلٌمات 

 الرفعاالمتثال لخطة 

 .ربطها بؤمانمن والتؤكد حبال التوجٌه توجٌه الحمل عن طرٌك 

 :المسإول عن

 الفحص بصرٌا

 .التاكد من اجهزة الرفع والملحمات لبل االستخدام والتحمك من ترمٌز اللون

 هل تضمن ذلن

 .معدات الرفع و المعدات المرفوعة لدٌها المدرة الالزمة لهذه العملٌة

 



 رجل االشارة

 :مسإول 

 .لتزوٌد المشؽل بمعلومات حول موضع الحمل

 للحصول على رإٌة واضحة لمسار الحمل ،

 مرئى مشؽل الرافعةفً وأن ٌكون وضع آمن ٌكون فً أن 

 .معهعلى التواصل بشكل فعال لادر أو 

من رجل االشارة ولٌس ٌجب أن ٌؤخذ مشؽل معدات الرفع تعلٌمات فمط من 

 أشخاص آخرٌن



 فئات معدات الرفع

 :تتكون معدات الرفع من ثالث فئات

اجهزة الرفع. 

ملحمات الرفع. 

معدات الرفع. 

 

أنواع الرافعات ودوات الرفع أدناه هً األكثر استخداًما فً البناء وتؽطٌها معاٌٌر 

 .OSHAالرافعات الخاصة بـ 

 



 أنواع الرافعات

أجهزة الرفع التً تشتمل على ذراع معلك معلك بكابل أو (: Mobile cranes)المتحركةالرافعات 

تشمل . ذراع تلسكوبً هٌدرولٌكً مصمم لٌتم نمله بٌن موالع التشؽٌل عن طرٌك النمل على الطرٌك

الرافعات المتنملة الرافعات المثبتة على الزاحؾ ، والمثبتة على عجالت ، واألراضً الوعرة ، وجمٌع 

 .أنواع التضارٌس ، والشاحنات التجارٌة ، ورافعات الشاحنات المزودة بذراع الرافعة



 أنواع الرافعات

فً (   jib)هٌاكل الرفع التً تستخدم صارًٌا أو برًجا رأسًٌا لدعم ذراع الرافعة (: Tower cranes)البرجيةالرافعات 

أو ( أفمًٌا أو بزاوٌة)فً حٌن أن ذراع العمل لد ٌكون من النوع الثابت . ٌتم تعلٌك األحمال من ذراع العمل. وضع مرتفع

(  الدوران العلوي)لدٌه لدرة رفع ، فإنه ٌمكن دائًما تدوٌره ألحمال التؤرجح ، إما بالتناوب على الجزء العلوي من البرج 

تشتمل . لد ٌتم تثبٌت لاعدة البرج فً مكان واحد أو ثباتها وتنملها بٌن الموالع(. أسفل الدوران)أو عن طرٌك دوران البرج 

، وتلن ذات ذراع الرافعة ، والرافعات البرجٌة ذاتٌة ( ذراع المطرلة)الرافعات البرجٌة على الرافعات ذات الذراع الثابتة 

 .التركٌب



تُعرؾ أًٌضا باسم الرافعات المفصلٌة ورافعات (: Articulating cranes)المفصليةالرافعات 

هذه هً الرافعات التً ٌتكون ذراعها من سلسلة من العناصر الهٌكلٌة المابلة للطً والمتصلة . التحمٌل

.  بالمسامٌر ، والتً ٌتم التالعب بها عادةً للتمدٌد أو التراجع بواسطة الطالة من األسطوانات الهٌدرولٌكٌة

 .(انظر أدناه لالطالع على المواعد التً تنطبك عند استخدام هذه الرافعات لتوصٌل المواد إلى مولع البناء)



Cranes  derricks : (:  المستخدمة فً إلامة أبراج االتصاالتالرفع باستثناء أعمدة )الروافع جمٌع

ٌتكون البرج عادة من . تتكون هذه الرافعة من برج ال ٌنحنً فعلًٌا ولكنه ٌدور بدالً من ذلن فً الماعدة

أربعة . هذا ٌمنح الرافعة لدًرا كبًٌرا من الموة باستخدام بنٌة صؽٌرة جًدا. أنابٌب ودعامات فوالذٌة متماطعة

ٌمكن أن ٌتحرن برج الرافعة فً كل اتجاه ألن الخطوط مستملة عن بعضها . خطوط متصلة بالبرج

ٌتحرن . ٌتدلى من نهاٌة البرج خط خامس واحد ٌحتوي على خطاؾ أو أي مرفك آخر فً نهاٌته. البعض

 . هذا الخط الخامس ألعلى وألسفل وٌرتبط باألحمال

 "  دٌرٌكس الحفار"على الرؼم من اسمها ، فإن : ملحوظة

 .بموجب معٌار إدارة السالمة والصحة المهنٌة" دٌرٌكس"لٌست 



 أجهزة الرفع

 :معدات أداء الرفع

البرج ، المناورة، ذات الزنجٌر، ، المتنملة )الرافعات 

 ؛( األذرع الجانبٌة ، وؼٌرهاالمتعلمة، العماللة ، 

بما فً ذلن الرافعات الشوكٌة )الرافعات الشوكٌة 

 ؛( تلسكوبٌة

 .الممصٌةالمصاعد 

 ؛ Manliftsمنصات عمل الرفع المتنملة 
 .رافعات اوزان خفٌفة

 السلسلة الٌدوٌة



 ملحقات الرفع

األجهزة التً تربط الحمل بجهاز الرفع بشكل مباشر أو 

 :ؼٌر مباشر والتً ال تشكل جزًءا من الحمل

 السالسل؛

 .الرافعات

 أصفاد؛

Eyebolts. 
 المشابن لوحة ؛

 .الحزم الموزعة



OSHACADEMY COURSE 

Rigging and Lifting Safety 

 الرفع والتصبٌن االمن



OSHACADEMY COURSE 757 
 Riggingٍا هى اىتصثُِ 

 هو جزء من عملٌة الرفع الذي ٌشكل الربط بٌن الونش والحمولة •

 



OSHACADEMY COURSE 757 
 قىاػذ اىتصثُِ االٍْح

 اعرؾ وزن الحمولة•

 .اعرؾ مركز ثمل الحمولة•

 .لم بعمل نطاق ربط فوق مركز ثمل الحمولة•

 .حدد وصلة الجر التً ستمسن وتتحكم•

 .تعرؾ على السعة الممدرة للرافعات واألجهزة•



OSHACADEMY COURSE 757 

o ٍسَىح تتقيُو طىه وسائو اىرفع ورىل تعَو عقذ أو خالفه تهاغُر.   

o غُر ٍسَىح تتعرَض وسائو اىرفع(Slings)  ىإلىتىاءKinking .  

o غُر ٍسَىح عيً اإلطالق إستعَاه وسائو اىرفع(Slings)  ىرفع دَىىح أمثر ٍِ دَىىتها

   .اىَذذدج

 

 قىاػذ اىتصثُِ االٍْح



OSHACADEMY COURSE 757 

o ًداىح إستخذاً وسائو اىرفع ىرفع دَىالخ تها أطراف ودىاف ٍذتثح ، فُجة وضع اىذشى ف

   .اىَْاسة أسفو وسائو اىرفع ىذَاَتها ٍِ اىتيف

o ًاىسَاح تىضع األَذي أو األصاتع تُِ وسائو اىرفع واىذَو اىَراد رفعح ىتذاشً وقىع دىادث عذ

   .وإصاتاخ ىيعاٍيُِ

 

 قىاػذ اىتصثُِ االٍْح



OSHACADEMY COURSE 757 

 .على جمٌع حبال الرفع و األسالن D / dالسماح لنسبة •

 .حافظ على األفراد بعًٌدا عن منطمة الرفع•

 ارفع الحمولة بضع بوصات ثم تحمك من التصبٌن•

 .تعرؾ على لٌود جمٌع أجهزة الرفع المستخدمة•

 ارفع ببطء وتولؾ ببطء•

 قىاػذ اىتصثُِ االٍْح

D 

d 



OSHACADEMY COURSE 757 
 قىاػذ اىتصثُِ االٍِ

 .حدد الحبال األنسب للتحمٌل•

 .افحص جمٌع الحبال لبل الرفع•

على جمٌع مكونات )الحساب الصحٌح للتوتر المتزاٌد الناتج عن زواٌا الرافعة •

 !(.الرفع

 



OSHACADEMY COURSE 757 

لبل االستخدام فً كل وردٌة حسب ( من لبل شخص مختص)فحص معدات التصبٌن •

 الضرورة أثناء استخدامه للتؤكد من أنه آمن

 إزالة معدات الرفع المعٌبة من الخدمة•

 قىاػذ اىتصثُِ االٍِ



OSHACADEMY COURSE 757 

 ال ٌتم تحمٌلها بما ٌزٌد عن حمل العمل اآلمن الموصى به•

مسكات التصمٌم المخصصة أو الخطافات أو مشابن أو ملحمات الرفع األخرى ، ٌجب •

 ان تحتوي وحدات مثل األلواح المعٌارٌة والهٌاكل الجاهزة والمواد المماثلة

فً المائة  125ملحوظ لإلشارة إلى أحمال العمل اآلمنة ٌتم اختبارها لبل االستخدام حتى •

 من حمولتها الممدرة

 

 قىاػذ اىتصثُِ االٍِ



OSHACADEMY COURSE 757 

تعتمد األوناش فى عملٌات الرفع المختلفة على إستخدام وسائل مختلفة للرفع منها •

السالسل المعدنٌة والواٌرات الصلب وكذلن وسائل الرفع المصنعة من المماش 

وتنص تعلٌمات األوشا على ضرورة أن ٌموم أصحاب العمل بإتباع . والكتان

 تعلٌمات السالمة الخاصة بوسائل الرفع المذكورة فى مواصفات األوشا رلم 

 ٍؼذاخ اىتصثُِ وٍْاوىح اىَىاد

 

OSHA 29 CFR 1910.184      
  

  



OSHACADEMY COURSE 757 
 اّىاع اىىَزاخ االمثز استخذاً فٍ اىزفغ واىتصثُِ



OSHACADEMY COURSE 757 
Chains اىسالسو 

 تستخدم الساللسل بكثرة بسبب لوتها ولدرتها على التكٌؾ مع شكل الحمولة •

 ٌجب الحذر عند استخدام السالسل حتى ال تتعرض للكسر نتٌجة الصدمات المفاجئة •

تعتبر السالسل االفضل فً رفع الخامات الساخنة اذ تتحمل درجات حرارة تتراوح •

 فرهنهاٌت  1000الى  600بٌن 

Alloy steel chains سالسو سثائل اىصية 

  
 



OSHACADEMY COURSE 757 

ٌجب ان توجد لوحات معدنٌة ملصمة بشكل دائم مع السالسل  لتحدٌد هوٌة وحالة 

 السلسة او الواٌر من حٌث

 الحجم•

 رتبة•

 تصنٌؾ المدرة•

 المصنع•

Alloy steel chains سالسو سثائل اىصية 

  
 



OSHACADEMY COURSE 757 
Alloy steel chains سالسو سثائل اىصية 

  
 

 

ال ٌجوز استخدام خطافات وروابط العمل أو المتجر ، أو السحابات المإلتة ، •

المكونة من البراؼً والمضبان وما إلى ذلن ، أو ؼٌرها من الملحمات المماثلة بٌن 

 السالسل

فى حالة تلؾ أى جزء منها تتعرض جمٌع السلسلة للتلؾ والكسر وٌسمط الحمل •

 .  المرفوع



OSHACADEMY COURSE 757 

 :تتم صناعة السالسل بؤربع درجات مختلفة ش

 28سلسلة المرافك العامة من الدرجة •

 43سلسلة اختبار عالٌة الصؾ •

 70سلسلة  درجة •

 هً الوحٌدة المستخدمة فً الرفع العلوي: 80سلسلة الفوالذ السبائكً من الدرجة •

Alloy steel chains سالسو سثائل اىصية 

  
 



OSHACADEMY COURSE 757 

 

 التفتٌش المتكرر•

 الفحص البصري من لبل المستخدم

 دوري•

 .أكمل الفحص عن طرٌك فحص االرتباط للحبال بالكامل وجمٌع المرفمات -

 موثك ومتاح-

 عملٌات التفتٌش هذه مرة واحدة على األلل فً السنة-

 

 

Alloy steel chains سالسو سثائل اىصية 
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 اىفحص اىظاهزٌ واىخارجٍ 

لٌاس طول السلسلة لبل إستعمالها للمرة األولى وتسجٌل هذا المٌاس فى السجل الخاص • 

 .  بوسائل الرفع

 .  مالحظة أٌة بوادر إستطالة فى السلسلة حٌث تكون مإشر لبدء تلفها•

لٌاس لطر السلسلة فى المكان الذى تظهر به أكثر عالمات التلؾ وممارنة ذلن مع مع •

 ..  الجدول األتى ، وإبعاد أٌة سلسلة ٌبلػ لطرها ألل من المذكور بالجدول

 



OSHACADEMY COURSE 757 
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Wire rope slings  واَز سيل صية 

تتكون واٌرات الرفع من مجموعة من األسالن الملفوفة حول بعضها مكونة مجموعة من • 

ومن ثم ٌتم إلتفاؾ الجدالت حول بعضها لتكوٌن مجموعة من  ، Strandsالجدالت 

التى تلؾ حول للب السلن الذى من الممكن أن ٌكون من الصلب أو الكتان  Lays  اللفات 

 .  مكونة واٌر الصلب



OSHACADEMY COURSE 757 

أى أن  5إلى  1معامل األمان فى واٌرات الصلب حسب مواصفات األوشا ٌبلػ •

رطل ، ٌكون مصمما لرفع حمل ممداره  10000واٌر الصلب الذى تبلػ لوته 

 رطل 2000

ٌجب أن ٌتكون كل حبل سلكً ٌستخدم فً الرفع أو اإلنزال أو فً سحب األحمال •

 من لطعة واحدة متصلة بدون عمدة أو لصك 

 

Wire rope slings  واَز سيل صية 
 



OSHACADEMY COURSE 757 

 :ضرورة فحص واٌرات الصلب ٌومٌا وٌتم إستبعاد الوٌرات التالفة على النحو األتى

 اسالن ممطوعة  3فى حالة وجود عدد  -1

  6أو وجود عدد  Strandفى كل جدلة 

 Layأسالن ممطوعة فى كل لفة 

 فى حالة تعرض واٌر الصلب -2

  (Kinking)لإللتواءات  

 

Wire rope slings  واَز سيل صية 
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 فى حالة تكون شكل مثل عش  -3

  (Bird Caging)العصفور بالسلن 

 

فى حالة وجود نمص فى لطر الواٌر بسبب الضؽط علٌه وٌتم لٌاس المطر وفى حالة  -4

 المطر األصلى ٌتم إستبعاد الواٌر عن الخدمة( 1/3) نمص المطر بممدار ٌزٌد عن ثلث

 

Wire rope slings  واَز سيل صية 
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 .ال ٌجوز تمصٌرها بالعمد أو البراؼً أو ؼٌرها من األدوات المإلتة•

 ٌجب موازنة األحمال لمنع االنزالق•

 مبطن أو محمً من الحواؾ الحادة•

Wire rope slings  واَز سيل صية 
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ال ٌجوز وضع الٌدٌن أو األصابع بٌن الرافعة وحملها أثناء شد الرافعة حول •

 الحمولة

 ال ٌجوز سحب السلن من تحت الحمل عندما ٌكون الحمل مستمًرا على الرافعة•

Wire rope slings  واَز سيل صية 
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 صُاّح واَزاخ اىصية

 ٌتم تنظٌفها من العوالك بواسطة فرشاة •

 ممكن ان ٌتم رشها بمادة طٌارة للتنظٌؾ•

 وظع مادة شمحمٌة او زٌتٌة لبل التخزٌن •
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 لتشكٌل العٌون U-bolt عندما تستخدم جدلة حبل األسالن •

على اتصال بالطرؾ المسدود  Uبحٌث ٌكون لسم  Uٌتم تطبٌك الترباس على شكل حرؾ •

 للحبل

 صُاّح واَزاخ اىصية
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 اّىاع اىجذالخ
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D/d Ratio 

•D - المطر الذي حوله ٌتم ثنً السلن. 

 

•d - لطر السلن. 
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(.ّاَيىُ ، تىىُستز ، تىىٍ تزوتُيُِ)حزاً اصطْاػٍ   

 ٌجب أن ٌكون لدى صاحب العمل كل حبال الصطناعٌة معلمة أو مشفرة للعرض•

 اسم الشركة المصنعة أو عالمتها التجارٌة•

 المدرات الممدرة لنوع وصلة الجر•

 نوع من المواد•

 ال ٌجوز تجاوز السعة الممدرة•
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 اىىاَزاخ اىصْاػُح

تستخدم الواٌرات الصناعٌة بكثرة فً عملٌات الرفع وتصنع من مواد مختلفة مثل الناٌلون والداكرون •

 :والبولٌستر ومن فوائدها

 رطل  300000حٌث ٌمكنها رفع احمال تصل الى : الموة •

 التمسن بالحمل بموة ومنع انزالق الحمل: االمان •

 التإثر على سالمة الطرد والتجرح السطح او تزٌل الدهانات الموجودة علٌه : حماٌة الحمل •
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 تكلفة الل وفترة خدمة اطول: التصادٌة •

 ٌمكنها تحمل صدمة عنٌفة دون التاثٌر على سالمة الواٌر: امتصاص الصدمة •

درجة  82)درجة فنهرهاٌت  180ٌمكنها تحمل حرارة تصل الى : مماومة الحرارة •

 (مإٌة

ال تتاثر بالعفن الفطري والبكترٌا وتماوم بعض المواد الكٌمٌائٌة (: االجل)طوٌلة العمر •

 ولها مماومة ممتازة للمطع والجرح

 

 اىىاَزاخ اىصْاػُح
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 ىنو ّىع ٍِ اىىاَزاخ اىصْاػُح خصائصه واستخذاٍاته 

 الواٌرات المصنوعة من الناٌلون •

 تستخدم فً حالة وجود موا للوٌة او شحوم او فً حالة مواد كمٌائٌة او مذٌبات 

 :الواٌرات المصنوعة من الداكرون •

ستخدم فً حال وجود تركٌزات لوٌة من االحماض مثل حمض الكبرٌتٌن 

الناٌلون )والهٌدروكلورٌن والنترٌن والفورمٌن والمواد ذات درجات الحرارة العالٌة 

الداكرون ال ٌستخدم مع الملوٌات وٌجب استخدام (الٌمكن ان ٌتحمل هذه الظروؾ

 البولٌستر او الناٌلون 
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 الواٌرات المصنوعة من البولٌستر•

وفً حالة عدم الرؼبة فً ( المنظفات)ٌستخدم البولٌستر مع االحماض والمبٌضات 

 استطالة الواٌر 

 ىنو ّىع ٍِ اىىاَزاخ اىصْاػُح خصائصه واستخذاٍاته 



OSHACADEMY COURSE 757 ٍٍؼزفح قذرج اىىاَز اىصْاػ 

 

 الطرٌمة االولى •

 من الجدول 

 (لٌست اساسٌة)

 



OSHACADEMY COURSE 757  خاله ػذد اىخطىط اىسىداء اىَىجىدج فٍ اىىاَز مو خط َشُز اىً واحذ طِ : اىطزَقح اىثاُّح ٍِ  
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شهادج اىَؼاَزج :اىطزَقح اىثاىثح   
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 َتٌ استثؼاد اىىاَز ٍِ اىخذٍح فٍ اىحاالخ اىتاىُح

 وجود احماض او حروق بالواٌر•

 انصهار او تمزق اي جزء من سطح الواٌر •

 اي لطع او تمزق او ثموب بالواٌر •

 تمزق او لطع الخٌاط بالواٌر•

 تمزق بالؽرز •

 اي لطع ٌتجاوز النسبة المسموح بها •

 طبما لتوصٌات المصنع
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  Shackles and hooksاالقفاه واىخطافاخ 

  

 تحدٌد الشركات المصنعة•

 ال تمم أبًدا بلحام الخطافات أو االلفال•

 لفل أمان ٌعمل على خطافات•

 تاكد ان البرؼً ٌربط جٌدا•

 تاكد ان السن بحالة جٌدة •

 وال ٌوجد تاكل
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 التاكد من فتحة الشاكل على استمامة واحدة ولٌس على شكل بٌضوي •

 ٌجب استخدام البرؼً االصلً ولٌس اي برؼً اخر •

  Shackles and hooksاالقفاه واىخطافاخ 
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 اّىاع اىشامالخ
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 قذرج اىشامالخ
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Bad Good 

Avoid eccentric loads. 

Good Bad 

Proper chocking of 

shackles. 

 تؼط االخطاء اىشائؼح 

 الٌتم وضع مسمار الشاكل على الواٌر المتحرن
 االستمامة ضرورٌة وٌربط المسمار مع الهون 
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 للب مع مسمار صح •

 او للب مع للب صح•

 ٌجب ان ٌكون حجم المفل كبٌر لتفادي عصر الواٌر داخل المفل •
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 ََْغ استخذاً اىشامو فٍ اىحاالخ االتُح 

 بٌنات المفل مفمودة او ؼٌر لابلة للمراءة •

 مسمار المفل تالؾ او ؼٌر مطابك •

 تلؾ سن ربط المسمار او عدم تطابك فتحتً المسمار•

 الجسم مشوه او المسمار مشوه •



OSHACADEMY COURSE 757 • انبعاج المفل واتساع فتحة المفل عن المطر االصلً والٌسمح باي نسبة فتح عن

 مواصفات المصنع

 النتوء او الصدا او الشموق او تاكل او تمدد فً المماسات االصلٌة •

 المسمار ؼٌر مستمٌم•

 

Check wear and straightness 

Pin always seated 

Check opening width 
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Hooks are designed to apply the 

load at the bottom of the saddle.  

LOAD 

Hook اىخطاف 
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Hook اىخطاف 

 فً حال نمص حجم الهون من اي 

% 10مكان اخر بممدار   

% 5فً حال اتساع فتحة الهون عن   

  5فً حال نمص لطر الهو ن 

من الحلمة او الرلبة اسفل % 

 10º %15 الحلمة 

 يتم استبعاد الهوك
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 انواع التصبٌن

من قِدرة الواير% 100العمودي   



OSHACADEMY COURSE 757 
Rigging equipment for material handling 

من لدرة الواٌر %  80الى  70من : المالدة   
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ضعف قدرة الواير: سلة   
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1000 LBS 1000 LBS 1000 LBS 1000 LBS 
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1000 LBS 1000 LBS 

90 60° 45° 30° 

 مُف تؤثز اىزاوَح األفقُح ػيً قذرج اىزافؼاخ
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Rigging equipment for material handling 

• Calculating the load on sling legs 
– Divide the total load by the number of sling legs 

– This quotient is the load on each leg if vertical 

– Measure the sling from the load attachment point, to the point 
where it connects with the hook or lifting device; this is ‘L’ 

– Measure the vertical height from the top of the load to the hook or 
lifting device; this is ‘H’ 

– Divide the length of the leg by the height of the sling 
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LOAD 

L 
H 

Load  Number of legs) X (L  H) = Load each sling leg 
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Load = 120,000 pounds 

4 load legs ÷ 120,000 equals 30,000 

pounds each leg if vertical hitch 

Sling legs are 20 feet 

Height from top of load to lifting device is 

15 feet 

20 ÷ 15 = 1.33 

Load on each leg is 1.33 x 30,000 = 

40,000 pounds 

 

120,000 lb. 
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 األشاراخ اىُذوَح
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 معدات المساعدة لعملية الرفع

 الرفوؾ،

 حاملة األنابٌب،

 رفوؾ اسطوانة ؼاز ،

 المنصات،

حاوٌات السوائب الصناعٌة 

 ،( أكٌاس كبٌرة)

 ألفاص الشجر ،

 شبكات البضائع ،

 االشخاص وسالل 

 .سالل البضائع

 ، المثال سبٌل على ، الحمل لتعلٌك ٌستخدم جهاز أي

 وؼٌرها بكرات منصات، الخزانات، ، الحاوٌات



 المعدات المتخصصة

تنطبك الماعدة أًٌضا على األنواع التالٌة األكثر تخصًصا من المعدات عند 

 البناءاستخدامها فً 

 رافعات عائمة 

 رافعات على الصنادل 

 رافعات لاطرة 

 تكوٌنهاآالت متعددة األؼراض عند  

 floating cranes  
 cranes on barges  
 locomotive cranes  
 multi-purpose machines when configured  



 (مثل الرافعات المحمولة على سطح السفٌنة)الصناعٌة الرافعات  

 سائمٌن كومة مخصصة 

 مٌكانٌكٌة مزودة بجهاز رفع/ شاحنات خدمة  

 رافعات أحادٌة السكة 

 رافعات بماعدة 

 رافعات بوابة 

 

 industrial cranes (such as carry-deck cranes)  
 dedicated pile drivers  
 service/mechanic trucks with a hoisting device  
 monorail mounted cranes  
 pedestal cranes  
 portal cranes  



 والجسورالرافعات العلوٌة   

 الرافعات الجانبٌة 

 رافعات جانبٌة 

 الحفارأبراج  

 overhead and gantry cranes  
 straddle cranes  
 sideboom cranes  
 digger derricks 



 انواع عمليات الرفع

 :عملٌات الرفعتصنٌفات أنواع 

 :عملٌات الرفع الروتٌنٌة

 .بموجب خطة الرفع األساسٌةالعملٌات الروتٌنٌة ٌمكن تنفٌذ 

ٌجب أن تحدد هذه الخطط بوضوح المٌود المفروضة على 

 .األحمال وطرق الرفع ومناطك التشؽٌل

ستكون هنان حاجة لتمٌٌم المخاطر فً كل حالة ، ومصرح به 

 .لبل البدء



 انواع عمليات الرفع

 :عملٌات الرفعتصنٌفات أنواع 

 :ٌتوافك مع العوامل التالٌةالرفع الذي هو الرفع الروتٌنً 

 ضمن معاٌٌر التشؽٌل العادٌة للرافعة

 رفع على المناطك ؼٌر الحساسة

 الظروؾ البٌئٌة المناسبة

 ولد عرؾ الحمل وتمٌٌم الوزن والشكل ومركز الثمل

 نماط الربط المٌاسٌةترتٌبات 

 عملٌات الرفع المتكررة الروتٌنٌة باستخدام نفس المعدات

 الحمل له وزن وشكل ومركز الثمل محدد مسبمًا

 وظٌفة واحدة أو سلسلة من الوظائؾ المتكررة ٌدوٌا أو تلمائٌا



 انواع عمليات الرفع

 :عملٌات الرفعتصنٌفات أنواع 

 :ٌتوافك مع العوامل التالٌةالرفع الذي هو الرفع الروتٌنً 

 نفس المعدات

 نفس مشؽلً رافعة المختصة

 للرافعة٪ من الحمل تصنٌفا من الرسم البٌانً  75تحمٌل ألل من 

 المختصالمثبت / وجه التحدٌد من لبل المشؽل المنصبة على المعدات 

 الوزنوتم تمٌٌم ولد عرؾ الحمل 

 مركز الثمل أسفل خطاؾ الرفع

 استخدام نمطة رفع معتمدة



 انواع عمليات الرفع

 :عملٌات الرفعتصنٌفات أنواع 

 :ٌتوافك مع العوامل التالٌةالرفع الذي هو الرفع الروتٌنً 

 مساحة واسعة

 لٌس ضمن المناطك الحساسة أو الصعبة أو المحظورة

 آلة رفع واحدة

 من ؼٌر المحتمل أن تتؤثر الظروؾ البٌئٌة المتؽٌرة

 .منطمة تحمٌل وتنزٌل آمنة



 انواع عمليات الرفع

 :عملٌات الرفعتصنٌفات أنواع 

 :روتٌنٌةعملٌات رفع ؼٌر 

 

 .ستتطلب عملٌات الرفع ؼٌر الروتٌنٌة خطة رفع أكثر تفصٌالً 

 رفعٌجب أن تتم الموافمة على الخطة من لبل شخص مسإول لبل بدء أي عملٌة 

 

ٌجب أًٌضا الحصول على موافمة الشخص المسإول لبل بدء عملٌة الرفع أي متطلبات 

 .االنحراؾ المحددة فً الخطة



 انواع عمليات الرفع

 :عملٌات الرفعتصنٌفات أنواع 

 :ٌتوافك مع العوامل التالٌةالرفع الذي الروتٌنً هو الرفع ؼٌر 

 استخدام جهازٌن أو أكثر من أجهزة الرفع ،

 (رفع جنبا إلى جنب)بما فً ذلن أنبوب فرز باستخدام رافعة ونش 

 مع المناطك الحساسة والصعبة أو المحظورة

 سفٌنة بحرٌة إلى أخرىالرفع من 

 استمرار عملٌة الرفع مع أشخاص مختلفٌن

 رفع اآلالت دون نماط الرفع

 فً الظروؾ البٌئٌة من المحتمل أن تإثر على أداء المعدات



 انواع عمليات الرفع

 :عملٌات الرفعتصنٌفات أنواع 

 :ٌتوافك مع العوامل التالٌةالرفع الذي الروتٌنً هو الرفع ؼٌر 

 أو مركز الثمل/ ٌصعب تمدٌر الوزن و / احمال ؼٌر معروفة تحمٌل 

 نماط الرفع ؼٌر المٌاسٌةترتٌبات 

 تحمٌل خفضت إلى أو رفعت من مساحة محصورة

 الحمل للرافعة٪ من الحمل الممنن من مخطط 75وزن الحمل ٌزٌد عن 



 مخطط

 عن

 تحديد الرفع الروتيني

 أو

 أنشطة الرفع غير الروتينية



وصف الحمل –خطة الرفع   



 أستقامة الحمل وأستقراره

 الحمل الذي سوف يتم رفعهوصف 

 ولكن مختصرة ،للتوضٌح، ٌجب تمدٌم معلومات كافٌة 

 .المطلوب إجراإهالرفع الوصؾ الذي سوؾ ٌحدد بوضوح 

ٌجب إكمال نموذج تمٌٌم المخاطر المنفصل فً كل مرة ٌتم فٌها نمل الرافعة إلى 

 مولع جدٌد ،

 ما لم ٌؤخذ تمٌٌم المخاطر فً االعتبار المخاطر المرتبطة بكل مولؾ



 أستقامة الحمل وأستقراره

 معلومات الحمل الحاسمة
 :التالٌةال ٌجب رفع أي حمولة دون المعلومات الهامة 

وزن الحمولة 

 (.واالرتفاعالطول والعرض )الكلية األبعاد 

موقع مركز الثقل. 

نقاط الرفع 

Radius  المسافة بين مركز الثقل ومركز عجلة الرافعة الدوارة 

الموقع النهائي لل Radius  

 إليهالذي يجب رفع الحمل االرتفاع. 

 (جميع الملحقات رفع+ الحمل)الكلي الوزن 



 أستقامة الحمل وأستقراره

وصف احمال الرفع الروتيني 



 أستقامة الحمل وأستقراره

 الروتينيالرفع الغير وصف احمال 



 مركز الثمل
 الجاذبٌة العالمٌة ومركز الجاذبٌة

 جسٌم فً الكون ٌجذب كل جسٌم آخركل : المبدأ

 .عكسٌا مع مربع المسافة بٌنهماو ٌتناسب الكتلة المشتركة ، طردٌا مع لوة تتناسب 

 

 .ال ٌوجد استثناء للجاذبٌة

 .جمٌع الكائنات تسعى إلى حالة من التوازن

 :تإثر الجاذبٌة على تطورات مثل

 رفع

 خفض

 استمرار



 مركز الثمل
مركز الجاذبٌة 

 .على جسم ٌتم توزٌع كتلة الجسم حوله بالتساويأشارة 

 فً جسم تتساوى فٌه كل لوى جاذبٌة األرضأشارة 

 .المركز عند تماطع ثالثة محاور

 أفمً ، جنبًا إلى جنب= س المحور 

 العمودي= المحور ص 

 ، من األمام إلى الخلؾأفمً   =ع المحور 



 مركز الثمل

 مركز الثملمثال على: 
 خرسانة التً تكونلطعة صلبة 

 

 م 6االرتفاع × م  4عرض × م  10طول 

 

 فؤن مركز ثملها ٌكون

 النهاٌة ،م من  5

 من الجبهة ، و م  2

 من الماع م  3



Find the Center of Gravity 



Find the Center of Gravity 



OSHACADEMY COURSE 757 



OSHACADEMY COURSE 757 Center of Gravity 

A load is stable when: 

– The hook is directly above the center of gravity of the load 

Estimate the center of gravity 

Lift the load just enough to clear the ground 

If the hook is not over the center of gravity the hook will  

travel to the center of gravity 

CG? 

ٌمع الخطاؾ مباشرة فوق مركز ثمل الحمولة:ٌكون الحمل مستمًرا عندما  

ِّر مركز   الثمل لد 

فوق مركز الجاذبٌة ، فسوؾ ٌنتمل األرض إذا لم ٌكن الخطاؾ ٌكفً فمط لتنظٌؾ للٌال بما الحمولة رفع ا
 الخطاؾ إلى مركز الجاذبٌة



OSHACADEMY COURSE 757 Center of Gravity 

If necessary, set the load down and adjust the rigging 

If the load tips more than 3°, the rigging should be adjusted 

The longer the sling legs, the more stable the load will be 

 

The longer set of sling legs (B) 

will improve load stability 

B 

A 

 تحسٌن استمرار الحملعلى Bالرافعة  وصالت ستعمل المجموعة األطول من 

 إذا لزم األمر ، اضبط الحمل واضبط الرافعة

 التصبٌندرجات ، فٌجب تعدٌل  3من مائلة أكثر إذا كانت أطراؾ الحمل 
 الرافعة ، كلما كان الحمل أكثر ثباتًااسالن كلما طالت 



      Safety factorعامل السالمة     

 النسبة بٌن

 ،وتحمٌل العمل اآلمنتحمٌل كسر الحد األدنى 

 

 .االستخدامأومعامل العمل مامعامل ٌشار إلٌها فً ولت 



الحمل( أو فشل)الحد األدنى لكسر   

 ٌفشلالمعدات ال عنصر  والتًأدناه ( الكتلة أو الموة)الحمل المحدد 

 

 .حد أن ٌتم إطالق الحملإلى  الكسرأو تشوٌهإما عن طرٌك 



 SWLاآلمن حمل العمل 

 حسب تمٌٌم الشخص المختص الذي( الكتلة)الحمولة المصوى 

لد ٌرفع عنصر من معدات الرفع أو ٌنخفض أو ٌعلك فً ظل ظروؾ خدمة 

 .معٌنة

 

 .على المعدات والمظاهر فً سجالت النظام SWLتم وضع عالمة 



  Safety factorعامل السالمة     

 األدنى للتحمٌل المنكسرالحد 

 كجم 500

 

 تحمٌل عمل آمن،

 كجم 100

 Factor of Safety 

 =MBL / SWL 

= 500 / 100 

= 5 

 

So ,  

 

The Factor of Safety = 5 



 WLLللعمل حد حمل 

التً تم تصمٌم عنصر من معدات الرفع لرفعها أو ( الكتلة)الحمولة المصوى 

.تخفٌضها أو تعلٌمها فً بعض المعاٌٌر والمستندات  

 

 WLLٌشار إلى 
" ."الحد األلصى لحمل العمل اآلمن  



 فحص معدات الرفع
ٌجب أن تكون المعدات 

 لمعاٌٌر معترؾ بها ؛ومصممة للؽرض الممصود وظروؾ التشؽٌل تصلح 

الرفع أن تكون أي أجهزة أمان مثبتة على معدات ؛ ٌجب مزودة بؤجهزة السالمة المناسبة 

 .تجاوزهاٌتم التشؽٌلٌة ولم 

 الشركة ٌجب أن تكون جمٌع عملٌات الفحص المنتظمة لمعدات الرفع متوافمة تماًما مع متطلبات

 .المسإولة عن العمل

 

 جمٌع التمارٌر األصلٌة ذات الصلة ستكون متاحة طوال فترة عمل المعدات ذات الصلة و

 

 باإلضافة إلى سنة واحدة بعد االنتهاء ؛



الخدمةالفحص أثناء   

الفحص البصري الذي لام به شخص مسإول للتحمك من وجود عالمات واضحة 

 .لد ٌإثر على لٌالة المعدات لالستخداممما  التآكلللتلؾ أو 



 الفحص الشامل

 ودلةالفحص الشامل هو فحص بصري ٌموم به شخص مختص بعناٌة 

االلتضاء ، تستكمل بوسائل أخرى مثل المٌاس واالختبار من أجل التحمك وعند 

 .مما إذا كانت المعدات آمنة لالستخدام



 التاكٌد

 اإلجراءات المعتمدة من لبل

 مختصأو شخص المصنعة الشركة 

 

 لضمان رفع المعدات

وفمًا للمعاٌٌر أو المواصفات المطلوبة 

 ، ٌلبً المتطلبات المانونٌة و

 .آمنة للعمل

 هذا ٌشمل

 اختبارات الحمل والدلٌل ،

 الفرامل،اختبارات 

 متلفه،اختبارات ؼٌر 

 عملٌة حسابٌة،

 المٌاس و الفحص الشامل



 الفحص

الخاصة بها ، مع تحديد  SWLيجب الحفاظ عليها بانتظام ، مع وضع عالمة  أجهزة الرفع

 .شهًرا 12المعرف و فحصها كل 

الخاصة بها ، مع وضع عالمة بمعرف وفحصها  SWLيجب أن يتم وضع عالمة  ملحقات الرفع

 أشهر 6كل 

الخاصة به ، مع وضع عالمة بمعرف وفحصها  SWLيجب أن يتم وضع عالمة  معدات الرفع

 .شهًرا 12كل 

الخاصة به ، مع وضع عالمة بمعرف وفحصها  SWLيجب أن يتم وضع عالمة  معدات رفع االشخاص

 .أشهر 6كل 



 الفحص المبدئي

 لبل استخدام أي عنصر من معدات الرفع ألول مرة ،

 عند تلمً دلٌل مادي على إجراء فحص شامل ٌوضح أنه آمن لالستخدام ،

 .ٌجب أن ٌتم تفتٌشه مبدئًٌا بواسطة الشركة

 

 (ورافعات االشخاص والحمولةالرافعات الشوكٌة )لجمٌع معدات الرفع المتحركة 

 .مهندس السالمةالفحص األولً بمشاركة مشرؾ الرفع إجراء ٌجب على 

 
 لهذا النوع من معدات الرفع بواسطة( الشهري)ٌجب إجراء الفحص الدوري 

 .  المسإول



 فحص قبل االستخدام

 األخطاء أو تلؾ المعداتشخص لتحدٌد المستخدم أو المشؽل هو أفضل. 

 االستخدام هوهذا الفحص لبل والؽرض من 

 .تحدٌد المعدات المعٌبة

أن ٌستخدم المشؽل معدات الرفع خالل كل ٌوم الفحوصات لبل ٌجب إجراء هذه 

 نوبةبداٌة كل أو فً عمل 

 الفحص وٌكون ٌموم بإجراء عملٌات المدرب هو الذي ٌجب أن ٌكون الشخص

، التً لحمت رفع الحبال واالكسسوارات هوٌته األضرار لادراً على تحدٌد 

 وتشوهات األؼالل 

 لد ٌإثر على التشؽٌل اآلمن لمعدات الرفع أو الملحماتواضحة مما أخطاء أخرى 



 سجل معدات الرفع

 ٌجب أن ٌحتوي سجل معدات الرفع فً المولع على اإلدخاالت التالٌة حسب

 :االلتضاء لكل بند من بنود المعدات

 تحدٌد المولع

 ؛( الرلم المادة)التعرٌفًالعالمة أو رلم 

 وصؾ كامل للمعدات ، بما فً ذلن الرلم التسلسلً للشركة المصنعة ؛

 رلم تعرٌؾ شهادة المطابمة ، هٌئات الموافمة ، وتارٌخ اإلصدار ؛



 سجل معدات الرفع

 البند ؛لهذا  SWLالتحمل االمن للعمل  

 ؛( إن وجد)رمز اللون الحالً ساري المفعول 

 ؛( فً تارٌخ الخدمة)تارٌخ وضع العنصر فً الخدمة 

 فترة الفحص الشامل ؛

الرجوع إلى دلٌل الصٌانة والتشؽٌل المعتمد للعنصر ، بما فً ذلن تارٌخ 

 (.إن وجد)المراجعة 



 الترمٌز اللونً للرفع

تم فحص إلى عندما نظام الترمٌز اللونً هو نظام منفصل لرفع المدرات التً تعطً المستخدم إشارة 

 .واختبار معدات الرفع

 

 .تخضع أي معدات رفع أو ملحمات رفع تستخدمها لنظام ترمٌز األلوان



 الترمٌز اللونً للرفع

 :رموز اللون

 .ٌجب طالء رمز اللون على كل لطعة من معدات الرفع

 ٌشٌر اللون للمستخدم إلى إجراء فحص شامل خالل الفترة المحددة

 أسود

 .إذا كان ٌمكن إصالحه باللون األسود وحبسه لمنع االستخدام ؼٌر الممصود

 أحمر

فً حالة وجود نتائج ؼٌر مرضٌة ، ٌجب أن تكون المعدات فً الحجر الصحً باللون األحمر إذا تم التخلص 

 منها

 ٌجب عدم استخدام أي عنصر ممٌز باللون األحمر حتى ٌتم فحصه



 الترمٌز اللونً للرفع

 :رموز اللون

فً حالة تعذر إصالح الجهاز ، ٌجب أن 

 .ٌصبح عدٌم الفائدة

 ٌجب تمدٌم لون جدٌد كل ستة أشهر

 .أشهر 8ٌجب أن ٌكون كل لون حالًٌا لمدة 

ٌتمثل التداخل الذي دام شهرٌن فً ضمان 

توفر معدات الرفع لالستخدام فً جمٌع 

 .األولات

هنان أربعة ألوان فً التسلسل وٌتم تكرار 

 .الدورة كل سنتٌن



 الترمٌز اللونً للرفع

 :اللون ورموزإكسسوارات الرفع 

أجهزة الرفع المتاحة وترمٌزها باأللوان مرتٌن فً السنة فً فبراٌر / ٌجب فحص جمٌع ملحمات 

 .سبتمبر/ ومارس وأؼسطس 

 

 .ال ٌجوز استخدام أي أداة رفع ال ٌوجد بها شرٌط ألوان مرئً أو ٌكون لونه لدًٌما

 

 .ٌجب أن تعاد إلى متجر تزوٌر

 

ال ٌجوز إعادة إصدار هذه المعدات أو استخدامها إال بعد فحص شامل ومرض من لبل مفتش 

 .معدات الرفع



 السالمة ببلروافع

  



 المحطلببت

 . ٌدورجُذ وخاىُح ٍِ اىعُىب وأُ تتٌ صُاّتها تشنو  ٍٍُناُّنَجة أُ تنىُ مو أدواخ وٍامُْاخ اىرفع راخ تْاء 1.

ألي أداء تقطر وتْاء وصْاعح ٍالئَُِ  ٍاىسينأو تنرج تذور دىىها اىسيسيح أو اىذثو أسطىاّح َجة أُ تنىُ مو 2.

 . ىيسيسيح أو اىذثو اىَستخذً

/  األعَاه اىَْىطح إىُهٌ وَتثع تعيَُاخ  فًاىرافعاخ ٍؤهيُِ وعيً دراَح وخثرج مافُح  ٍسائقَجة أُ َنىُ جَُع 3.

 .  إرشاداخ ضاتط اىسالٍح

أو اىىّشاخ تنىاتخ قادرج عيً إٍساك وضثط اىذذ األقصً ٍِ  اىْقاىً اىَرفعاخَجة أُ تزود جَُع اىرافعاخ أو 4.

 .  األدَاه اىخاصح تها

شهر تىاسطح شخص ٍؤهو وٍعتَذ واىذصىه 12مو ٍرفاع وأداج رفع تشنو ماٍو ٍرج عيً األقو مواختثار َجة 5.

 .  إختثارعيً شهادج 



 .  تصُُْح اىىّشاالصطذاً تسىَز اىَْطقح حىه اىىّش ىحَاَح اىؼاٍيُِ ٍِ خطز َجة 1.

 

 

 

 

 

 .  ألداء رلكاسحخذام األيذي حبل لحوجيه الحمل وغير المسموح  إسحخذاميجب 1.

 



 ٍناُ سهو اىهزوب ٍْه حتً ال  ٍفَجة ػيً اىشخص اىذي َقىً تتىجُه سائق اىىّش أُ َقف
 اىىّشَتؼزض ىإلصاتح تىاسطح حزمح 

 

 

 

 

 

 

 

 

 َجة اىتأمذ ٍِ وجىد جذوه أحَاه اىىّش وأُ َنىُ اىسائق ػيً دراَح ماٍيح تتفسُز جَُغ

   .اىثُاّاخ اىَذمىرج ته

 

 



 ٍِتزتُِ اىىّش وأسالك اىنهزتاء اىؼيىَح 3قذً 11َجة تزك ٍسافح ال تقو ػ   

 

 

 

 

 

 

 

 يجب جحذيذ شخص واحذ فقط يكون مسئوال عه إعطبء اإلشبرات الالزمة لمشغل الووش

 .  وقوع حوادخ وببلحبلىححى ال يحذخ جشحيث لحركيسه 

 

  

 

  



Table A-Minimum Clearance Distances   
لٌست هنان حاجة لمزٌد من االحتٌاطات إذا لررت أنه ال ٌمكن أن ٌمترب أي جزء من الرافعة أو الحمل أو 

لدم من خط الطالة 20خط التحمٌل من   

 Minimum clearance distance (feet)   Voltage (nominal, kV, alternating current)  
  

10  up to 50     

15 More than 50-200  

20 More than 200-350  

25  More than 350-500  

35 More than 500-750  

45 More than 750-1,000  

established by the utility owner and/or operator or 
registered professional engineer who is a qualified person 
  
 

More than 1,000  


