


THE PURPOSE OF THIS PRESENTATIONTHE PURPOSE OF THIS PRESENTATION

Is to provide you with an awareness of lifting operation, equipment 
and of its correct and safe usage.and of its correct and safe usage.
We will try to indicate how much is important to take the safety 
procedures and recommendations in consider , that any small 

i t k    i  h dli  th  lifti  ti  ld l d t   mistakes or errors in handling the lifting operation could lead to a 
great danger to personnel and equipments 
A few years ago the world began to realize the hazards and the y g g
problems resulting from the unsafe usage and handling of lifting 
equipment , and started to organize and regulate these operations 
in order to control and reduce or minimize the risk of injuryin order to control and reduce or minimize the risk of injury



ادث ال هذا شاهد هذا الحادثشاهد
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اإلجراءات الواجب اتخاذها قبل البدء في عملية الرفعاإلجراءات الواجب اتخاذها قبل البدء في عملية الرفع

لتفادى وقوع مثل هذه الحوادث البد من تحديد خطة منظمة لعملية الرفع تتضمن 
دات ل ا اختبا ن األ تخدا اإل ل لل بة طل ال يزات التجهيزات المطلوبة للعمل و اإلستخدام األمن واختبارا لمعداتالت



التجهيز لعملية الرفعالتجهيز لعملية الرفع

تجهيز مكان العمل - أ

عتحديد المعدات المستخدمة في عملية الرفع-ب ر ي ي ي

فرد-ج آل ومهمة العمل طاقم تحديد تحديد طاقم العمل ومهمة آل فرد ج

وضع خطة لعملية الرفع -د



التجهيز لعملية الرفعالتجهيز لعملية الرفع

تجهيز مكان العملأ-

خلو المكان من األفراد ووجود عالمات التحذير الخاصة بالعمل -1
بعد الرافعة عن أسالك الكهرباء -2
أخذ سرعة الرياح بعين االعتبار ومستوى صالبة األرض -3
توفر معدات الوقاية الشخصية -4



خلو المكان من األفراد ووجود عالمات التحذير الخاصة بالعمل -1
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بعد الرافعة عن أسالك الكهرباء -2



أخذ سرعة الرياح بعين االعتبار ومستوى صالبة االرض -3

© 2000 CIA, Inc.



توفر معدات الوقاية الشخصية  -4

خوذة1.

قفازات2.

أ حذاء أمان3.

نظارات4 نظارات4.

محزام سالمة5. ز



ف ال ة ل ف ة ت ال ا ال ت

التجهيز لعملية الرفعالتجهيز لعملية الرفع

ف1 ال

تحديد المعدات المستخدمة فى عملية الرفع-ب

معدة الرفع1.

التحميل2 آابالت آابالت التحميل2.

األقفال3.



تحديد المعدات المستخدمة فى عملية الرفع  - ب

:معدة الرفع  -1
لهناك أنواع عديدة من األوناش مثل ش و ن ي ع و

الونش النقالى
الونش المعلق  
ل ل ش الونش الهيكلىل
الونش البرجى



النقالى الونش النقالىالونش



ج ال نش الونش البرجىال



كل اله نش الونش الهيكلىال



المعلق قالونش ش  و



يل2 التح الكبل:آابالت ع ن نختار لة الح ع ن ب ح عل
تحديد المعدات المستخدمة فى عملية الرفع  - ب

على حسب نوع الحمولة نختار نوع الكبل   :آابالت التحميل–2

Chain

Wire Rope

Metal Mesh

Synthetic

Synthetic RopeSynthetic Rope



القفلاألقفال3 شكل ا ت اال ل الت قطة شكل ل
تحديد المعدات المستخدمة فى عملية الرفع  - ب

على حسب شكل نقطة التحميل ونوع االستخدام نحدد شكل القفل:األقفال-3



ف آل ة ل ال طاق ت

التجهيز لعملية الرفعالتجهيز لعملية الرفع

البد وان يتبع إشارات التحميل مع مراعاة عدم الخروج عن منطقة الحمل اآلمن : مشغل اآللية -
بيط الت نة:ل آ يقة بط ة اف بال ل ال ليق ت عن ل ئ ال ه

تحديد طاقم العمل ومهمة آل فرد -ج

وهو المسئول عن تعليق الحمل بالرافعة بطريقة آمنة  :رجل التربيط–
يقوم بإرسال هذه اإلشارات للمشغل على حسب الحاجة لكل منها: رجل اإلشارة -



الرفع-د لعملية خطة وضع
التجهيز لعملية الرفعالتجهيز لعملية الرفع

وضع خطة لعملية الرفع د

,  التخطيط لعملية الرفع يتم بمعرفة الغرض من رفع الحمولة هل لنقلها من مكان لمكان -
يل التثبيتالت أ ليق الت التعليق أو التثبيت    ,التحميل



االستخدام األمن واختبار المعدات المستخدمة فى عملية الرفعاالستخدام األمن واختبار المعدات المستخدمة فى عملية الرفع

:تتكون عملية الرفع من

الحمولة -1
ط2 ال أ ل الت ل آا آابل التحميل أو الربط -2
القفل-3
الرفع-4 معدة ع 4 ر  
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االستخدام األمن للمعدات المستخدمة فى عملية الرفعاالستخدام األمن للمعدات المستخدمة فى عملية الرفع

:الحمولة -1

وزن الحمولة 
الحمل أبعاد تحديد أبعاد الحملتحديد

تحديد مرآز الثقل 
عتنسيق ومنع تحرك الحمولة أثناء عملية الرفع ع

التأآد من نقاط التحميل 



ووزن الحمولة  وزن

وزن الحمولة يحدد قيمة الحمولة اآلمنة لكل معدات الرفع المستخدمة لذلك من  -
قة ال فة ا الضروري جدا معرفة الوزن بدقة ال

65°

10,000 Lbs.



الحمل أبعاد تحديد أبعاد الحمل تحديد
أبعاد الحمل تحدد طول الكبل المستخدم آما تحدد مساحة مكان تنزيل الحمل     -

t 

length

he
ig

ht

length



تحديد مرآز الثقل 

معرفة مرآز ثقل الحمل يساعد على رفع الحمولة باتزان دون أن تتعرض للسقوط      -



منع تحرك الحمولة أثناء عملية الرفع 
التحميل- آبل عن يختلف الحمل محاذاة بعدآبل عن الحمل حرآة في التحكم يتم يتم التحكم في حرآة الحمل عن بعد,آبل محاذاة الحمل يختلف عن آبل التحميل 

بطريقة آمنه        



تنسيق الحمولة قبل القيام بعملية الرفع 

التأآد من اإلغالق المحكم للحمولة بحيث ال يتعرض ما بداخلها للسقوط أثناء الرفع            -



التأآد من نقاط التحميل 

عندما يرفع الحمل من نقاط تحميل مثل هذه البد وان تفحص قبل االستخدام بإحدى   -
للتأآد من خلوها من الشروخ أو الكسور        ) الكشف المغناطيسي(خطوات الكشف أالإتالفية 



للتعليق2 المستخدمة )الكابالت(االدوات
االستخدام األمن واختبار المعدات المستخدمة فى عملية الرفعاالستخدام األمن واختبار المعدات المستخدمة فى عملية الرفع

)الكابالت(االدوات المستخدمة للتعليق-2
قبل استخدام الكابل البد من فحصه جيدا للتأآد من صالحيته للعمل-

ثل ب ي ال ن خال ن يك يث :بحيث يكون خالي من العيوب مثل:ب

الكابل- وانتفاخ وااللتواء األسالك بل  تقطع خ  و و ع  و

            



للتعليق2 المستخدمة )الكابالت(االدوات
االستخدام األمن واختبار المعدات المستخدمة فى عملية الرفعاالستخدام األمن واختبار المعدات المستخدمة فى عملية الرفع

)الكابالت(االدوات المستخدمة للتعليق-2
إذا آان الحمل طويال يراعى ربط الكابل على مسافات معينة لمراعاة اتزان الحمولة-

عدد أرجل الكابل تكون -
ل الت %25%25نقاط حسب عدد نقاط التحميل

             



للتعليق2 المستخدمة )الكابالت(االدوات

االستخدام األمن واختبار المعدات المستخدمة فى عملية الرفعاالستخدام األمن واختبار المعدات المستخدمة فى عملية الرفع

)الكابالت(االدوات المستخدمة للتعليق-2
مثاال آل آابل مصنع لتحمل وزن , لكل معدة من معدات الرفع حمولة تشغيل محددة -

يلين الت ية زا ل ال زن ب عل الكابل لة نختا ونختار حمولة الكابل على حسب وزن الحمل وزاوية التحميل ,معين

على- الكابل طول يحدد ى آما بل  ول   ي 
حسب أبعاد الحمل           

L L



للربط3 المستخدمة )االقفال(األدوات
االستخدام األمن واختبار المعدات المستخدمة فى عملية الرفعاالستخدام األمن واختبار المعدات المستخدمة فى عملية الرفع

)االقفال(األدوات المستخدمة للربط-3

تحدد حمولة التشغيل اآلمنة للقفل أيضا على حسب وزن الحمولة المراد رفعها-
ا آ ل ال قطة ا قا آذلك ا قا طة ة لة قفل لكل قفل حمولة معينة مرتبطة بمقاساته وآذلك بمقاسات نقطة التحميل آما هو موضح-لكل

               



للربط3 المستخدمة )االقفال(األدوات
االستخدام األمن واختبار المعدات المستخدمة فى عملية الرفعاالستخدام األمن واختبار المعدات المستخدمة فى عملية الرفع

)االقفال(األدوات المستخدمة للربط-3
:              الحظ أوضاع التحميل هذه -



للربط3 المستخدمة )االقفال(األدوات
االستخدام األمن واختبار المعدات المستخدمة فى عملية الرفعاالستخدام األمن واختبار المعدات المستخدمة فى عملية الرفع

)االقفال(األدوات المستخدمة للربط-3

:آما ذآرنا سابقا عملية الفحص واالختبار مهمة قبل التشغيل لكشف عيوب مثل هذه-

على جسم القفل لكشف العيوب الغير مرئية  أالإتالفىيجرى الفحص -

عال تستبدل مسمار القفل عند فقدانه ألنه يكون مصنع -
بقيمة شد محددة ومعالجات حرارية معينة                



ط3 لل ة تخ ال ات )االقفال(األ

االستخدام األمن واختبار المعدات المستخدمة فى عملية الرفعاالستخدام األمن واختبار المعدات المستخدمة فى عملية الرفع

)االقفال(األدوات المستخدمة للربط-3

للتلف- المعدات تتعرض ال حتى منظم بشكل التحميل نقطة مع القفل ربط طريقة مراعاة يجب مراعاة طريقة ربط القفل مع نقطة التحميل بشكل منظم حتى ال تتعرض المعدات للتلف  يجب



االستخدام األمن للمعدات المستخدمة فى عملية الرفعاالستخدام األمن للمعدات المستخدمة فى عملية الرفع

الرفع4 :معدة :معدة الرفع-4
هي أآثر المعدات تعرضا للخطر لذلك البد من فهم جدول أحمال الرافعة جيدا والذي يوضح  -

الرفع وزاوية البوم وطول الحمل عن البعد تغير مع تتغير والتي الرافعة حموالت الرافعة والتي تتغير مع تغير البعد عن الحمل وطول البوم وزاوية الرفع                حموالت



االستخدام األمن للمعدات المستخدمة فى عملية الرفعاالستخدام األمن للمعدات المستخدمة فى عملية الرفع
الرفع4 :معدة :معدة الرفع-4

لتفادى تحميل الرافعة أآثر من الحمولة اآلمنة المحددة لها يوجد في آابينة التشغيل مبين  -
لة ل ل ال عند آة لل ل ف إنذا از ب د ز ابقا ة ذآ ال اد األب ل للحمل مع األبعاد المذآورة سابقا  مزود بجهاز إنذار وفصل للحرآة عند الوصول لمرحلة لل

الخطر              



االستخدام األمن للمعدات المستخدمة فى عملية الرفعاالستخدام األمن للمعدات المستخدمة فى عملية الرفع

الرفع4 :معدة :معدة الرفع -4
آما ذآرنا سابقا البد من فحص واختبار معدات الرفع -

ادث ن يق ا ل دا اف ال ف ة خاصة فحص الروافع مهم جدا لما يقع من حوادث خا
نتيجة أي خطأ في العمل أو تلف بمكونات الرافعة 

:  هناك عدة اختبارات تطبق على للرافعة-
أ اختبار وظيفي واختبار التحميل,أدائىاختبار,االختبار النظري -

   
المهمة الفحص نقاط بعض رة مخت رة ب نذآر ف :لكن :ولكن سوف نذآر بصورة مختصرة بعض نقاط الفحص المهمة -

الدواليب*رآائز الرافعة              • ر ز يبر و

الخطاف* 

        



االستخدام األمن للمعدات المستخدمة فى عملية الرفعاالستخدام األمن للمعدات المستخدمة فى عملية الرفع

الرفع4 :معدة :معدة الرفع -4
آابل الرافعة-

ات البك البكرات -
تسريب الزيوت -

هناك الكثير من الفحوصات األخرى ولكن من خالل هذه الحوادث  -
يرسوف يتضح لنا الكثير ح ي و

        



الرافعات ونتائجها:حوادث أسبابها الرافعات ونتائجها:حوادث أسبابها

C  A id t  C  A id t  

أسبابها ونتائجها:حوادث الرافعات أسبابها ونتائجها:حوادث الرافعات

Crane Accidents: Causes and ResultsCrane Accidents: Causes and Results



خطأ باالستناد
األرض الثابتة مهمة جدًا الستناد الرافعة

60



خطأ باالستناد
يجب أن تكون الدعامات على مسافة 

الحفرة×1.5( )عمق ر1.5( )ق 

61



أ ل ًا قا ك أ ط ال
خطأ باالستناد

السطح يجب أن يكون قادرًا على أن 
يحمل آل من وزن الرافعة والحمل

62



مخطأ باستخدام الدعامات ب



.قبل أن يبدأ الرفع يجب أن تبسط الدعامات بدقة

خطأ باستخدام  
الدعاماتالدعامات



.قبل أن يبدأ الرفع يجب أن تبسط الدعامات بدقة

خطأ باستخدام  
الدعاماتالدعامات



أخطاء مشغل الرافعة



67 أخطاء مشغل الرافعة



68 أخطاء مشغل الرافعة



69 أخطاء مشغل الرافعة



ؤد ط التخط فقدان التخطيط يؤديفقدان
لنتائج آارثية 



فقدان التخطيط



بنية ف أو ميكانيكية أخطاء ميكانيكية أو في بنيةأخطاء
الرافعةالرافعة



أخطاء ميكانيكية 
الرافعة بنية في رأو ي  ي ب و 



أخطاء ميكانيكية 
الرافعة بنية في رأو ي  ي ب و 



أخطاء ميكانيكية 
الرافعة بنية في رأو ي  ي ب و 



أخطاء ميكانيكية 
الرافعة بنية في رأو ي  ي ب و 



أخطاء في بنية الرافعة

77



أخطاء ميكانيكية 
الرافعة بنية في رأو ي  ي ب و 

تحطم في بنية الرافعة بسبب عدم االلتزام بالفحص 
ة اف لل ال

78
.الدوري للرافعة



سريعة رياح سريعةرياح

اح ال د أثناء فع ال ات ل ع قف ن آ ل لعمل آمن يجب وقف عمليات الرفع أثناء وجود الرياحلع
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