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 J-1 رافعات متنقلة – Jسلسلة 

  مبادىء وقاية عامة-رافعات متنقلة 

 
ینبغي تشغيل الرافعة بواسطة عم ال قد تم تدریبهم وقد تلق وا 

 .ترخيص لمشغل ين مهنيين

الحظوا جدول البيانات . إفحصوا الرافعة على أساس یومي •
)INFOGRAM ( الوقایةJ01 .  قدموا تقریرا  عن آل

ات غير ال تقوموا بتشغيل رافع. تضرر للسلطة المهيمنة
 .وقائية

حدث لمدیر العمل /قدموا تقریرا  بال تأجيل عن آل حادثة •
 .بكيفية یمكن فحصها بشكل فوري

 .ال تتيحوا ألحد قيادة الرافعة •

تأآدوا من أن مقعد البطاریة، حاویة الوقود وأغطية الغاز  •
 .مأم نة قبل الشروع بتشغيل الرافعة

ح به الحظوا إن آانت الحمولة في نطاق الحد المسمو •
 .والمبي ن على الرافعة

شغ لوا البوق قبل الشروع بالتحرك بالرافعة أثناء وجود  •
وسائل نقل أخرى أو عم ال غير قادرین على رؤیة الرافعة 

 .أثناء تحر آها

. عي روا أذرع الرافعة عميقا  قدر المستطاع تحت الحمولة •
قودوا حينما تكون الحمولة متكئة على آعاب األذرع 

 .ائلة نحو الخلفوالساریة م

 .ال تحر آوا الحموالت المتراآمة بطریقة سيئة •

 .إحملوا الحمولة بارتفاع منخفض قدر اإلمكان •

الئموا السرعة لمسط ح القيادة، الحمولة وظروف مكان  •
 .العمل

 .قودوا نحو الخلف عندما تسد  الحمولة مجال الرؤیة •

 ال تقودوا في حين األذرع، الرأس، او األرجل خارج هيكل •
 .إفحصوا مجال العمل. الرافعة

الحظوا موانع التي تتواجد فوق مستوى الرأس طوال  •
 .الوقت، خاصة  عندما تكو مون او تحرآوا المواد

ال تقوموا بإجراء اقتحامات، توق فات فجائية، أو انعطافات  •
 .سریعة خاصة أثناء التكویم

شغ لوا البوق وأبطئوا حينما تقتربون من مشاة، مداخل،  •
 .ت عریضة، مصاعد ورافعات أخرىممرا

تفادوا من قيادة الرافعة بالقرب من . احترسوا على المشاة •
 .أحد یقف بالقرب من طاولة عمل الى جانب شيء ثابت

أبطئوا السرعة في حين مجال الرؤیة مسدودا  بواسطة  •
أثناء القيادة، حافظ على اليمين . أبواب، زوایا ومرتفعات

تشير ظروف العمل خالف فقط عدا في الحاالت التي 
 .األمر

ال تتجاوزوا رافعة تسير بنفس االتجاه في مفرق، مساحات  •
 .خاملة او أماآن خطيرة أخرى

 .ال تسيروا على أشياء غير ثابتة •

أعرفوا وضعية إطارات الرافعة بالنسبة الى أطراف  •
رصيف الشحن، شاحنات، سيارات نقليات او جر ارات 

 . القيادة الى الخلفآونوا على حظر لدى. للشاحنات

ال تقبضوا على عجلة القيادة إن آانت أیدیكم أو القفازات  •
 .التي ترتدوها ملطخة بالشحم او أنها ملساء

قوموا بوضع عالمات على مسارات القيادة وخطوط  •
 .صفراء

في فتحات خطيرة، " قف"أو الفتات /رآ بوا مرآئي و •
 .ابشغ لوا البوق أثناء االقتر. ممرات ومناطق للعمل

أوقف الرافعة في حال جميع مفاتيح التحك م في حالة  •
االنفصال، الفرامل مشغ لة واألذرع موضوعة على 

 .األرض والمحر ك مطفأ

ال تتيحوا ألحد الوقوف، المشي او العبور تحت أذرع  •
 .الرافعة المرفوعة 

استخدموا فقط سلة شخصية مصر ح بها، مؤم نة وموصولة  •
 .ي أنسانالى أذرع الرافعة لرفع أ

آونوا على استعداد للتوقف . حافظوا على مرآئي الزوایا •
 .شغ لوا البوق. دائما 

یسمح برفع إنسان فقط . ال ترفعوا أحد على أذرع الرافعة •
في سل ة مصر ح بها إلدخال أناس وموصولة  بشكل مؤمن 

 .الى الرافعة
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J-2  سلسلةJ – رافعات متنقلة 

  فحص يومي للمشغ ل-رافعات متنقلة 

 
 لة آل یومقوموا بفحوصات نظریة فع ا

 . دورة آاملة حول الرافعة لفحص مزعجاتنفذ وا •
 وضعية الرافعة العامة ووضع نظافتها قبل إفحصوا •

 .صعودآم على الرافعة

 :فيما تسيرون حول الرافعة، إفحصوا
 .أشياء موضوعة على األرض التي قد تتسبب بالحوادث •
 .معطالت فوق مستوى الرأس •
 .دةإزالة أشياء قریبة التي تزعج القيا •

 
 فحص نظري قبل التشغيل

 . تواجد وصالحية–حاویة إطفاء النار  •
 آهربائية بنزين، غاز وسوالر

   مستوى التحليل الكهربائي• .مستوى زیت المحر ك •
 . قابس البطاریة  وصلة• .مستوى الوقود •
 ).رادیاتور(مستوى الماء في المشعاع  •
 ألي أضرار، براغي ناقصة أو متحررة، عزقات، دالئل •

 .دروع، سالسل، او عجالت أنابيب هيدراولية
 . وضعية اإلطارات– إطارات/عجالت •
 مصاریع الموضع في حالة العمل، أسنان – أذرع الرافعة •

ر تثبيت مسامي. الجسر مكسورة، متصدعة او مهترئة
 . مهترئة، متحر رة او ملتویة–السلسلة 

 . بقع بلل او تند ف– تسر ب وقود •
 آوابل ، فحص الكوابل المعر اة، التحليل – بطارية •

الكهربائي، فحص مستوى في الخالیا وتسجيل آميات 
الماء التي تضاف أن آان مصر حا  لكم إجراء ذلك، فرامل، 

 .إفحصوا إن آانت تعمل
 في موضعها بشكل مؤم ن، غير متحررة،  ممسكة– أنابيب •

 .مهترئة او محتكة
 .البوق •
 ).إن آانت موجودة( الرئيسية والتنبيه – فوانيس •

 فحص العمل قبل الشروع باالستخدام
 إفحصوا عمل جميع القطع المتحر آة

 قوابض الدو اسات، تتوقف الرافعة بصورة – فرامل الرجل •
 .سهلة

 .تسارع البسيط هل تثبت أمام ال– فرامل التوقيف •
 من المفروض أن تبقى مشدودة – فرامل حمولة الكرسي •

 .عندما یقوم المشغ ل من الكرسي
 التوجد قفزات - تمریر سهل – القابض وأذرع الغيارات •

 .وارتجاجات
 .ضجيج •
 . تشغيلها بسالسة– عجلة القيادة •
 جميع األضواء والساعات – لوحة ساعات المتحكمات •

 .شغ الة
رفعوا أذرع الرافعة الى االرتفاع األقصى،  إ– آليات الرفع •

 .إفحصوا تشغيلها بسالسة. وأنزلوا األذرع تنزیال  آامال 
وج هوا الساریة .  التحرك السلس، القبض– آليات التوجيه •

إفحصوا تشغيلها . نحو األمام الى النهایة، ثم الى الخلف
 .بسالسة

  إفحصوا تسر بات في العجالت واألنابيب بعد– تسر بات •
 .إجراء الفحوصات المذآورة أعاله

 عن آل المشكالت التي بانت أثناء الفحص أعدوا تقريرا  •
 .اليومي
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 J-3 رافعات متنقلة – Jسلسلة 

  المشغ ل المهني-رافعات متنقلة 

 
 :إفعلوا

 . فقط رافعات مرخصة  ومناسبةشغ لوا •

إعلموا محدودی ات الحمولة التي ی نصح بها على الرافعة  •
 .وال تتعد وهم أبدا 

 .ج ه نحو الحمولة المرغوب حملهاإعلموا آيفية التو •

إجروا فحصا  نظریا  وتشغيلي للرافعة قبل الشروع  •
 .بقيادتها

إعلموا أن حمولة زائدة على الرافعة من شأنها التسب ب  •
 .بفقدان التوجيه

إفحصوا فراغا  آافيا  فوق الرأس قبل الشروع برفع  •
 .الحمولة

یة، الرفع شغ لوا الرافعة بطریقة سلسة أثناء التوقف، البدا •
 .والتوجيه

آل . أبعدوا المشاة وارفعوا ونز لوا الحمولة بشكل سلس •
 .حمولة مرفوعة هي خطيرة

 .إبقوا على الرافعة في حال إنقالبها •

حافظوا على اليدین، األذرع، الرأس واألرجل داخل إطار  •
 .األمان للرافعة المتحرآة

قدموا تقریرا  فوریا  للمدیر العمل على آل اصطدام،  •
 .ر ر او قرب حصول حادثتض

توقفوا طالما هنالك مجموعة أناس یسيرون على عرض  •
المسار الذي ابتدأتم السير به، أنزلوا الحمولة الى األرض 

 .وانتظروا الى أن یعبروا أو یستمروا

إعملوا بسرعة في األماآن المكتظة عندما تكون حالة  •
 .األمان تتيح ذلك

 . غير االعتيادیةآونوا متيقظين للظروف المتغيرة أو •

 :آونوا مستعدین لغير المتوق ع وافحصوا •
اليدین، المشغ ل یستخدم قف ازات جلدیة أثناء تحریك أو  

 .نقل حمولة أو فحص ألواح
 الجزمة، ینتعل المشغ ل جزمة وقائية ذات سيور  

للوقایة من اإلصابات أثناء تحریك الحموالت او 
عم المطلوب یكون الحذاء مربوطا  لمنح الد.  األلواح

 .للرآبة أثناء ترآيب وتنزیل عربة الحمل
 . عربة الحمل 
 .حمولة 
 . مسار 

عندما یحصل شيئا  ما من شأنه التأثير على المسار  •
 :.االعتيادي للرافعة

 أآتبوا لدیكم مالحظة بالنسبة الى الئحة الفحوصات  
 .قبل االستخدام

 . أبلغوا مدیر العمل فورا  

 :ال تفعلوا
 .يير أو زحزحة أي جزء من الحمولةال تحاولوا تع •

ال ترفعوا الحمولة البارزة من على مسند الحمولة ألنه قد  •
 .ینزلق جزء  من الحمولة الى الخلف نحو المشغ ل

 .ال تتيحوا ألحد ما قيادة الرافعة ما عدا المشغ ل •

ال تستخدموا منصات محمولة على الرافعات آمنصة عمل  •
 .مرتجلة

قوف او السير تحت الجزء المرفوع ال تتيحوا ألحد ما الو •
 .من اي رافعة، محمولة آانت أم ال
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J-4  سلسلةJ – رافعات متنقلة 

  مراقبة الصيانة-رافعات متنقلة 

 
 إدخال أذرع الرافعة داخل المنصة

 : من أن األذرعتأآدوا •
 .متوازنة 
 .مرتفعة ما یكفي، آيما تدخل داخل المنصة 
 .متباعدة إحداها عن األخرى قدر المستطاع 
 .المنصة حتى النهایةقد دخلت الى ما تحت  
 إمالة، وتكويم الحمولة/ رفع

 الحمولة بشكل مستقيم نحو األعلى حتى تكون إرفعوا •
 .منفصلة عن األرض ومن ثم  تمييلها نحو الخلف

 أن ال تعلق الحمولة بحموالت أخرى قریبة أو حافظوا •
 .بمعطالت

 او انزلوا أذرع الرافعة فقط عندما تتوقف الرافعة إرفعوا •
 .ن التحركتماما  ع

 من أن أذرع الرافعة قد تحر رت من الحمولة قبل تأآدوا •
 .التراجع منها

 القيادة
 . الحمولة نحو الخلفإميلوا •
 20-15 بينما األذرع تبعد عن األرض نحو سيروا •

 .سنتيمترا  ومائلة نحو الخلف

 
 السرعة لظروف القيادة، الحمولة وشروط مكان الئموا •

 .العمل
 . إلشارات المرورأنصاعوا •
 السرعة أثناء العبور في زوایا، شغ لوا البوق أبطئوا •

والحظوا دوران الجزء الخلفي للرافعة واحرصوا على 
 .الحمولة

 . على المشاةحافظوا •
 .ة عن التوق فات الفجائيامتنعوا •

 نحو الخلف عندما تكون الرؤیة مسدودة بواسطة سيروا •
 .حمولة وانظروا دائما  باتجاه السير

 فراغ الكافي فوق الرأس أثناء الدخول الى منطقة إفحصوا •
 .او أثناء رفع أذرع الرافعة

 القيادة نحو الخلف
 . بينما وجهكم مت جه  نحو الخلفسيروا •
 .ك البوق قبل الشروع بالتحر قوموا بتشغيل •
 . ببطءإعملوا •
 عندما تكون الرؤیة محدودة أو مسدودة، شغ لوا توقفوا •

 .البوق واعملوا ببطء
 القيادة نحو األعلى أو نحو األسفل

 . بدون حمولة بينما أذرع الرافعة متجهة نحو النزلةسيروا •
 . مع حمولة بينما أذرع الرافعة متجهة نحو الطلعةسيروا •
 .الى أرضية مستویة التفافا  الى أن تصلوا ال تجروا •

 أخطار الطريق
 آونوا متيقظين من األخطار التالية أثناء السير على • •

 :أرضية او شارع
 .بقع زیت 
 .بقع رطوبة 
 .أشياء مبعثرة او حفر 
 .مسط حات خشنة 
 .أناس 
 .وسائل نقل أخرى 

 .اقتربوا بزاویة أثناء عبور خط سكة الحدید •
 .ة العاليةحافظوا على شروط عمل وقائية من آوابل الطاق •

 توقف
 .في آل مرة تترآون الرافعة بدون رقابة، قوموا بتأمينها •
 . الرافعة في مكان مصر حأوقفوا •
 . الفراملشغ لوا •
 . أذرع الرافعة او الحمولة الى األرضأنزلوا •
 .إغلقوا مفتاح تشغيل المحر ك.  المتحكماتقوموا بفصل •
ك  البطاریة او قوموا بتفعيل مراحل إطفاء المحر إفصلوا •

 .الذي یعمل بالغاز
 وقاية المشغ ل

 . مع الرافعة في حال انقالبهاإبقوا •
 وقاية الحمولة

 . حموالت غير ثابتةال تعالجوا •
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 J-5 رافعات متنقلة – Jسلسلة 

  الحفاظ على الثبات-رافعات متنقلة 

 
 محدوديات الحمولة

 محدودیة الحمولة التي ی نصح بها للرافعة ال تتخط وا •
ة بكل هنالك محدودیة حمولة خاص. المتنقلة خاصتكم

 تظهر محدودیة الحمولة على لوحة البيانات للرافعة. رافعة

 
 مرآز الثقل

 الرافعة المتنقلة تعمل حسب قاعدة االرجوحة

. نصح به الحمولة بالتناسب مع مرآز الثقل الذي یعي نوا •
 .محدودیة حمولة الرافعة تقل عندما یرتفع مرآز الثقل

 
 وزنا  إضافيا  على ثقل الوزن المضاد في حال ال تضيفوا •

 .حمولة زائدة

 .ى النهایة أذرع الرافعة تحت المنصة حتأدخلوا •

 الحمولة قریبا  من اإلطارات األمامية للحفاظ على إمسكوا •
 .اتزان الرافعة

 . فراغا  آافيا  فوق الرأس قبل رفع الحمولةإفحصوا •

 رفع الحمولة
 .أثناء رفع الحمولة، یقل اتزان الرافعة

 : أثناء رفع الحمولة

 أو انزلوا أذرع الرافعة فقط عندما تتوقف الرافعة أرفعوا •
 .تنقلة عن الحرآة وتفرملالم

 الحمولة بشكل مستقيم نحو األعلى وأميلوها قليال  إرفعوا •
 .نحو الخلف

 حمولة بارزة عن مسند الحمولة بسبب آون جزء ال ترفعوا •
 .من الحمولة قد ینزلق الى الخلف نحو المشغ ل

 عجلة القيادة
وزن الحمولة ی حمل بواسطة اإلطارات األمامية، ویتم الدوران 

 .سطة اإلطارات الخلفيةبوا

 
 . عجلة قيادة الرافعة بحدة بسرعات عاليةال تديروا •
قد یسبب األمر فقدان .  على الرافعة وزنا  زائدا ال تحملوا •

 .المقدرة على التوجيه
 وزنا  إضافيا  على ثقل الوزن المضاد لتحسين ال تضيفوا •

 .مقدرة التوجيه
 نقل حمولة

 . سنتيمترا  فوق األرض20-15 األذرع حوالي إمسكوا •
 . أن مجال الرؤیة غير مسدود بواسطة الحمولةتأآدوا •
 . ببطءسيروا •
 . عن التوقف الفجائيامتنعوا •
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J-6  سلسلةJ – رافعات متنقلة 

  معالجة الحموالت-رافعات متنقلة 

 
 :إفحصوا الحمولة

تم تكویم الحمولة بالشكل الصحيح وبصورة هل  
 مؤم نة؟

 هل المنصة بحالة جي دة؟ 
هل الحمولة الموجودة على الرافعة مشمولة في  

 محدودیة الحمولة التي ینصح بها؟

تأآدوا من أن الساریة على الرافعة بوضعية عامودیة قبل  •
 .إدخال األذرع الى داخل المنصة

ا عن األخرى قدر تأآدوا من أن األذرع مفر قة إحداه •
 .اإلمكان آيما تتالئم مع الحمولة

 
إبعدوا األذرع إحداها عن األخرى قدر اإلمكان لقبول  •

 .توزیع أفضل للوزن

اللوح (ذرع بشكل متساوي من مرآز المنص ة ضعوا األ •
 .لموازنة الحمولة) المرآزي

 
تأآدوا من أن األذرع متوازنة قبل الشروع بإدخالها في  •

 .المنصة

نص ة أثناء التكویم في تأآدوا من أن األذرع تبرز من الم •
 .أماآن ضي قة

تأآدوا من أن الحمولة مؤم نة جي دا  قبل تحریكها، إن آانت  •
لم تكو م جيدا آوموها من جدید أو اربطوا الحمولة الى 

 .األلواح

 
تأآدوا من أن الحمولة الموضوعة على المنص ة ثابتة،  •

مرت بة، وإن أمكن مربوطة الى عرض وموز عة بشكل 
 .متساوي

 
 .أخرجوا منصات متضررة من الخدمة •

 :حافظوا على . إفحصوا مسار سيرآم قبل تمریر الحمولة
 .فسحات فوق ارتفاع الرأس وفي الفتحات •

 .ألواح الجسر مؤم نة •

 ...مقدرة حمل الوزن لألرضية، ألواح الجسر الخ •

 .الرفع الصحيح •

 .أرضية في حالة جي دة •

 .ات\معط ل •
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 J-7 رافعات متنقلة – Jسلسلة 

 ل وإفراغ وسائل نقل تحمي-رافعات متنقلة 

 
وسائل النقل تشمل الشاحنات، الجر ارات، قاطرات القطار 

 .ومصاعد
 .تأآدوا من أن فرامل السيارة مشغ لة وإطاراته مصدودة •
رآب وا مساند ثابتة لدعم الجر ارات لتقادي انقالب الجر ار  •

 .إن لم یكن مربوطا  الى شاحنة النقل               
 .لى عدم تحریك السيارةضعوا الفتات تشير ا •
إفحصوا أن ارتفاع فتحة الدخول الى السيارة تكفي، آي  •

 سنتيمترات على األقل من ارتفاع 5یكون أعلى ب 
افحصوا ارضية السيارة، لكي تروا أنها قادرة . الرافعة

 .على دعم مجموع الوزن للرافعة والحمولة
أثناء النزول من مصعد بال حمولة، سيروا بينما األذرع  •

 .موجهة نحو األسفل

 
أثناء الصعود الى مصعد مع حمولة، سيروا بينما األذرع  •

 .موجهة نحو األعلى

 
 .ال تجر وا أو تدفعوا قاطرات قطار بواسطة الرافعة •

ال تترآوا رافعة مشغ لة داخل وسيلة نقل لمدة طویلة دون  •
 .إمكانية للتهوئة

 :إفحصوا الحالة الداخلية للسيارة •
 . أشياء متفرقة ومعط التنفایات، 
 . إفحصوا عن وجود ثقوب أو أرضية ضعيفة 

 .تأآدوا من وجود إضائة جي دة 
 .إفحصوا فراغ فوق ارتفاع الرأس 

 الجسور والواح الجسر 
. تأآدوا من أن لوح الجسر مؤم نا  جيدا  قبل الصعود عليه •

. ال تفرآوا اإلطارات. سيروا ببطء وبحذر على اللوح
ینبغي أن . (للوح قادرا  أن یحمل الحمولةتأآدوا من أن ا

 ).یكون وزن الحمولة ظاهرا  بوضوح

ضعوا موادا  مضادة لالنزالق في آل المنطقة التي بها  •
 .یوجد خطر اإلنزالق أثر ظروف أحوال الطقس

تأآدوا من أن الجسور والواح الجسر خالية من المعطالت  •
 .وغير مزی تة او رطبة

 قاطرا      ت القطار 
 .منحرف فقط طعوا سكة الحدید بخطإق •

 
 أمتار من سكة 3ال توقفوا الرافعة في مسافة أقل ب  •

 .الحدید

 . الرافعةال تفتحوا أبواب القاطرة بواسطة أذرع •

 مصاعد
 قبل. بذلكال تدخلوا الى المصاعد إال إذا آان مصرحا  لكم  •

الدخول الى المصعد، تأآد من أن وزن الرافعة مع الحمولة 
توج هوا الى المصعد . ال یتعد ون مقدرة حمل المصعد

ببطء، قفوا على بعد آمن من باب المصعد وادخلوا بزاویة 
 .قائمة

فصلوا متحكمات الرافعة، أثناء وجودآم في المصعد، ا •
 .أطفئوا المحر ك وشغ لوا الفرامل
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J-8  سلسلةJ – رافعات متنقلة 

  بطاريات-رافعات متنقلة 

 
 تحذيرات وقائية

تحتوي البطاریات على        حامض الكبریتيك لذا فمعالجتها یتم 
تنتج البطاریات محاليل . بواسطة طاقم مدر ب ومصر ح

متفرقعة من الهيدروجين واألآسجين وینبغي شحنها في 
 . اطق مصر حة لشحن البطاریاتمن

أعدوا دشا  وقائيا  ومكانا  لغسل العينين في منطقة شحن  •
 .البطاریات

 معالجة الحوامض في البطارية
 .رآبوا نظارات ضد الرش ومالبس واقية •

اسكبوا الحامض المرآز داخل الماء، ليس الماء داخل  •
 .استخدموا أوعية ومساآب غير معدنية. الحامض

شدید لتفادي االنسكاب او رش االليكتروليت اسلكوا بحذر  •
من شأن االليكتروليت ). حامض الكبریتيك المخفف(

 .اإلضرار بالمالبس والتسبب بالحروق في العينين والبشرة

استعملوا محطة غسل العينين إن آان االليكتروليت قد ر ش   •
اجعلوا العيون مفتوحة واغمروا العين . داخل العينين
 . دقيقة15 لمدة بالمياه الباردة

أبطلوا فعالية االليكتروليت الذي ر ش  او انسكب بواسطة  •
واغسلوها بالماء ) صودا الشرب(بيكربونات الصودا 

 .النقي

ال تخزنوا الحامض في أماآن حارة او تحت أشعة الشمس  •
 .المباشرة

 خطر انفجار البطاريات
 .البطاریات تنتج غازات قابلة لالنفجار

عدوها عن الشرارات، سجائر مشتعلة في آل األحوال أب •
 .ومصادر اشتعال أخرى

 .حافظوا على العينين أثناء العمل بالبطاریات •
یتم انتاج الهيدروجين واألآسجين أثناء العمل اإلعتيادي 

هذه الغازات تنبعث عبر فتحات التهوئة في البطاریة . للبطاریة
إن آانت ومن شأنها إیجاد أجواء قابلة لالنفجار حول البطاریة 

 .التهوئة سيئة

 .في أقطاب البطاریة" حية"ال توقفوا دوائر  •

 شحن البطاريات
إفصلوا أو أطفئوا الشاحن قبل وصل أو فصل آالبات  •

اوصلوا العالقات بحذر الى البطاریة في . االیصال
واألسود (+) عادة األحمر موجب (األقطاب الصحيحة 

 )).-(سالب 

 .ریات التي یتم شحنهاقوموا بتهوئة األجواء حول البطا •

 معالجة البطاريات
إفحصوا تضررات في الكوابل، وصالت مرتخية،  •

جنزرة، صنادیق أو أغطية متصدعة، آالبات مرتخية 
 .وأقطاب معوجة أو متحررة

 .أبدلوا أجزاء  متهترئة وغير قابلة لالستعمال •

شدوا عزقات آالبات الكوابل بواسطة مفتاح براغي  •
دوا آشف أقطاب البطاریة الملتویة تفا. بالقياس المناسب

 .بسبب الشد 

أستخدموا مفك آوابل إلزالة آالبة الكابل من قطب  •
 .البطاریة

 .أزیلوا الجنزرة من أقطاب البطاریة، المقعد وأجزاء الربط •

استخدموا فرشاة مشمعة لتنظيف أقطاب البطاریة وآالبات  •
 .البطاریة

شربة نظفوا اوساخا  من البطاریة بواسطة خرقة مت •
 ).صودا للشرب(باألمونياك او محلول بيكربونات الصودا 

استخدموا عربة بطاریات لرفع البطاریة، ضعوا األیدي  •
 .في الزاویة المضادة

استخدموا وعاء تعبئة ذات مستوى ذاتي الذي یمأل  •
 .البطاریة تلقائيا  الى المستوى المقر ر مسبقا 

 .لمستوىال تمأل أبدا  خالیا البطاریة فوق عالمة ا •

ال تضغط الحاقن أبدا  ليضغط الماء بقوة ألال یرش  •
 .الحامض من فتحات الخلية
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 J-9 رافعات متنقلة – Jسلسلة 

 )LPGهيدروآربون ( معالجة وقائية للبروفين السائلي -رافعات متنقلة 

 
 :إعملوا

ضعوا الحاویة بحيثية فيها السائل ال یتالمس مع صمام  •
 .مزیل الضغط

 
 .أفحصوا إن آان مسمار اإلقفال مقفال  داخل الحاویة •

خزنوا الحاویات في الخارج، في وضعية عامودیة وفي  •
تذآروا أن . منطقة یمكن فيها تأمينها وحمایتها من الضرر

 .الصمام ینبغي أن یكون مغلقا  بإحكام

 .وال توقعوها. یة بلطفضعوا الحاو •

إمنعوا التالمس مع البروفين، التبخ ر السریع من شأنه  •
 .التسبب بضربة برد

 .رآبوا نظارات شمسية أثناء ایصال او تفكيك وصالت •

تأآدوا من أن تصليح المؤید او جهاز توفير الوقود یتم  •
 .تنفيذه بواسطة عامل الخدمات المؤهل

و في مناطق مهوئة أبدلوا حاویات متنقلة في الخارج ا •
 .جيدا ، بعيدا  عن مصادر اشعال

 .أغلقوا الصمام أثناء فصل الوصلة •

 :ال تعملوا
 .ال تستخدموا أواني معدنية أثناء تبدیل عبو ات الغاز •

 .ال تتيحوا تسخين الحاویة أآثر من الالزم •

. ال تستخدموا أعواد الثقاب او الشعالت لفحص التسر ب •
 .جهاز البحث عن التسر باستخدموا ماء الصابون او 

 .ال ترآبوا أآثر من حاویتي غاز على أي رافعة متحرآة •

 تبديل حاويات وقود
 )LPG(مراحل تبدیل حاویات الغاز بروفين 

 .رآبوا واقي للعينين والبسوا قفازات جلدیة .1
 .إغلقوا صمام الحاویة .2
األمر من . دعوا المحر ك یعمل الى أن یتوقف عن عمله .3

 .مين آون األنبوب الموصل فارغا  شأنه تأ
 .أطفئوا المحر ك .4
ال ). إفحصوا تسرب ات الصمام(أفتحوا عزقة االیصال  .5

 .تستخدموا أواني معدنية
 .إفصلوا األنبوبة .6
 .نظفوا حزام الربط .7
 .أزیلوا الحاویة الفارغة .8
 .أبدلوها بحاویة مليئة موضوعة بالشكل الصحيح .9

 .لربطاربطوا حزام ا .10
 ).أنبوبة قابلة للطي(شد وا عزقة اإلیصال  .11
أستخدموا . إفتحوا صم ام الحاویة ببطء، إفحصوا تسر بات .12

 . الحظوا- أصغوا –اشتم وا . محلول الماء والصابون
 :إن آان الصمام یتسر ب .13

 . أعيدوا المراحل-بالمرة األولى  
 . أبدلوا الحاویة–بالمرة الثانية  
  . أبدلوا األنبوب–لثالثة بالمرة ا 

 ).ببطء(إفتحوا الصمام بأآمله  .14
 .إفحصوا أن األنبوب قد  تبرغى الى الداخل .15
 .أمن وها نحو األسفل .16
 .أمن وا الحاویة .17
 .شغ لوا المحر ك، واصلوا تشغيل الرافعة .18
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J-10  سلسلةJ – رافعات متنقلة 

  صيانة-رافعات متنقلة 

 
 :إعملوا

جة وصيانة إسمحوا فقط ألشخاص مصر ح لهم بمعال •
 .االجهزة

إفصلوا جميع البطاریات والغاز قبل الشروع بتنفيذ أي  •
 .عمل ما

 .حافظوا على منطقة العمل نظيفة، ومضاءة حسنا  •
 .نظ فوا فورا  أي انسكاب زیت أو سائل هيدراولي •
الحظوا جدول . إفحصوا جميع األدوات قبل استخدامها •

قم إلبسو طا. G و  Fالوقایة) INFOGRAM(البيانات 
. ضعوا نظارات أثناء الشحذ. الوقایة الشخصي المناسب

ضعوا قناع الوقایة، مآزر وأحذیة مطاطية أثناء العمل في 
ألبسوا قفازات أثناء تبدیل . منطقة شحن البطاریات

 .حاویات الغاز
 .صدوا الرافعة جي دا  قبل تبدیل اإلطارات •
تأآدوا من أن األدوات والقطع قد أزیلت قبل تشغيل  •

 .حر كالم
إدعموا غطاء محر ك الرافعة بشكل عامودي أو أزیلوه،  •

 .قبل تنفيذ العمل
 الحظوا جدول البيانات . عالجوا البطاریات بحذر •

)INFOGRAM ( الوقایةJ08. 
 :في رافعات ذات محرك غازي •

 .إغلقوا صمام الوقود في الحاویة .1
 .شغ لوا المحرك حتى یتوقف عن العمل .2
الحظوا جدول . ن األنبوبإفصلوا الحاویة م .3

 .J09الوقایة ) INFOGRAM(البيانات 
إمنعوا تماس بين أقطاب البطاریة مع سلسلة الرفع، أدوات  •

 .او أشياء معدنية
 .غطوا الجزء العلوي من البطاریة بمادة عازلة •
أوصلوا سلسلة الرفع الى الوزن المضاد قبل إزالته من  •

 .الرافعة
زن المضاد الى هيكل إفحصوا البراغي التي تمسك الو •

 .الرافعة وبد لوا براغي مهترئة أو ناقصة
تأآدوا ما هو سبب وجود الرافعة بالتصليح قبل الشروع  •

 .بالقيادة

إفحصوا الئحة فحوصات المشغ ل اليومية قبل تنفيذ  •
 .التصليحات

أفحصوا بواسطة فحص جزیئات مغناطيسية اللحام  •
 .تصد عاتاألساسي في ساریة الرافعة أو عندما تظهر 

أفحصوا بواسطة فحص جزیئات مغناطيسية جميع  •
األنابيب، الوصالت، المثبتات والوصالت األساسية لعجلة 
 .الرفع الخاصة بساریة الرافعة ولعجلة متحكمات التوجيه

إفحصوا أن آانت أذرع الرافعة غير معوجة، ملتویة أو  •
 الحظوا جدول البيانات , عليها مقاطع معوجة

)INFOGRAM (وقایة الJ011 . أي تغييرات في اجهزة
الرفع في الرافعة تستلزم فحصا  وتصریح فاحص أجهزة 

 .رفع مرخص

 : ال تعملوا
ال تترآوا قطعا ، مصدات، أوعية، أدوات أو أشياء أخرى  •

 .حول الرافعة
استخدموا . ال ترفعوا أآثر من مقدرتكم على الرفع •

 .ثقيلةعالقة او أداة تعليق لتحریك أشياء وعدة /رافعة
ال تدخنوا وال تلحموا وا تشعلوا أعواد ثقاب في منطقة  •

 .التزوید بالوقود وشحن البطاریات
ال تشغلوا محرك الرافعة حينما تكون مرفوعة على  •

 .عالقات او مسنودة وإطاراتها في الهواء
ال تعملوا على أجزاء من الرافعة أن لم تكونوا مهيمنين في  •

 .تشغيلها
عة أو أذراعها المرفوعة إال إذا آانت ال تعملوا تحت الراف •

 .مدعومة بشكل مؤم ن  بواسطة ألواح خشبية مناسبة

 
في مناطق خالية ال تشغ لوا رافعات غازیة، بنزین او دیزل  •

 .التهوئة
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 J-11 رافعات متنقلة – Jسلسلة 

  وقاية األذرع-رافعات متنقلة 

 
 مواعيد فحص األذرع

 .في ظروف العمل االعتيادیة، ینبغي فحص أذرع الرافعة آل یوم وآل ستة شهور
یتم الفحص قبل التشغيل، مع ). بواسطة المشغ ل(فحص نظري لألذرع  :فحص یومي

 .االهتمام الخاص بتشوهات دائمة وصدوع
قد یتطلب فحص . فحص أساسي لألذرع یتم بالبحث عن صدوع وتشو هات : ستة شهورفحص آل

 . آهذا في أحایين متقاربة، وذلك یتعلق باستخدام األجهزة
 الئحة فحوصات

 :إعملوا
األذرع عر ضة في آل آن . إفحصوا اهتراء أذرع الرافعة •

هذا . لالحتكاك، من أرضية األسمنت، رفوف معدنية الخ
 شأنه تصغير سمك األذرع حتى ال یمكنها االحتكاك من

 . أآثر حمل الثقل المبرمج
األذرع قد تنحني وتفقد صورتها . إفحصوا تشوهات •

بعض األذرع من الممكن تسویتها من جدید وذلك . األصلية
منتج األذرع هو أآثر األشخاص . یتعلق بشكل االلتواء

بإمكان مزو د . المصر حين إلجراء تصليح من هذا النوع
 .الرافعات المحل ي إجراء الترتيبات المطلوبة

قد تظهر . إفحصوا تصدعات في األآعاب وفي العالقات •
 . بها تم لحام أجهزة) 1: (التصدعات في األماآن التالية

باإلمكان اآتشاف .  داخل نصف قطر لمنطقة األلتواء) 2(
التصدعات خالل الفحوصات الدوریة بواسطة فحص 

باألمكان إزالة هذه .  إدخال أصباغالجزیئات الممغنطة او
التضررات بواسطة بعض أساليب الشحذ المصرحة، 

أتصلوا بمزو د الرافعة . وذلك یتعلق بعمق التصدع
 .خاصتكم

عندما تقوموا بتوصية أذرع للرافعة، . أبدلوها بأذرع جي دة •
تأآدوا من أنكم تحصلون على أذرع جي دة التي من شأنها 

. الت خاصتكم بصورة وقائية وآمنة القيام بعمل رفع الحمو
 .تمسكوا بأن تكون األذرع مفلطحة

تم تصميم األذرع تبعا  . استخدموا األذرع المناسبة •
 :للمتطل بات

 .ظروف رفع غير اعتيادیة 
 .مناطق یمنع وجود الشرار بها 
 .مناطق قریبة من أفران 
 .رفع أشياء خاصة 

 .أتصلوا بمزو د الرافعة لتلقي المعونة •

 

 ال تعملوا
یتحتم على المشغ لين أن یكونوا على . ال تحم لوا حمال  زائدا  •

قد یتسبب . علم بمقدرة الرفع للرافعة ومقدرة الرفع لألذرع
ینبغي إجراء . الوزن الزائد في إلتواء أو آسر األذرع

فحوصات دوریة للكشف عن أماآن محتكة وإلتوائات في 
 .األذرع

ال تقوموا بتصليح األذرع بأنفسكم تاآدوا من أن التصليح  •
 .یتم  بواسطة المنتج ال غير

 .ال تبد لوا األذرع دون استشارة مزو د الرافعة •
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J-12  سلسلةJ – رافعات متنقلة 

  بيئيات-رافعات متنقلة 

 
 مقدرة التنفيذ للرافعة

 ة معالجة حجم الحمولة ؟هل تستطيع الرافع
 هل تم بناء الرافعة للعمل في ظروف العمل المؤاتية ؟

 هل الرافعة متوازنة في آل أوضاع العمل ؟
 هل مقدرة الرفع مشار اليها بوضوح على الرافعة ؟
 هل تستطيع األرضية حمل الرافعة أثناء الحمل ؟

 هل تستطيع الرافعة التحر ك بسهولة داخل منطقة العمل ؟
 هنالك عرض وفسحة للرأس آافية للعبور داخل مباني هل

 وممر ات ؟
أو مقدرة الوصول الى مكان /هل للرافعة االرتفاع المطلوب و

 الحمولة ؟

 مجال رؤية المشغ ل
 :هل یوجد للمشغ ل مجال رؤیة جي د

 .نحو األعلى •

 مثاال ، إنسان یجلس القرفصاء على بعد (على األرض  •
 ؟)  أمتار5

ل والسير دون االنحناء او التواجد في في اتجاه العم •
 وضعية غير مریحة ؟

هل باالمكان إزالة حواجز الرؤیة أو التغل ب على ذلك بواسطة 
 المرآئي، نوافذ خارجية، تلفزیون، آاميرا فيدیو، وما شابه ؟ 

 إضائة
 هل الضوء آافي في آل نواحي العمل ؟ 

 هل إضائة خلية المحر ك تكفي لفحص بسيط وآمن ؟
إشارات، فوانيس الفرملة، والتوقف، ( إضائة الرافعة آافية هل

 ؟) الفوانيس الرئيسية، مصباح تنبيه یدور على السقف
 هل اإلضائة جي دة للتوج ه ولترك الرافعة ؟

 الجلوس
 هل للكرسي نظام یمتص الصدمات؟

هل الكرسي منج د مضاد لالهتراء ولدیه تهوئة وعازل 
 اإلشعاعات الحراریة ؟

 جد للكرسي مسند للظهر لدعم الظهر السفلي؟ هل یو

 
 ترتيبات الوقاية

 :تأآدوا من أن الرافعة مزو دة بأجهزة الوقایة التالية

 .إنذار احتياطي •

 .مرآه للنظر الى الخلف •

الجزء الخلفي للرافعة معل م بخطوط . هان بارزمدهونة بد •
 .صفراء او بشرائط مرددة للضوء

 .مطفاة للحریق •

وسائل قابلة للوصول لتوقيف العمل فورا  في حالة  •
 ).قابس تحت آرسي المشغ ل(الطوارىء 

 .حمایة من اإلنقالب وحزام أمان •

من (أنابيب هوائية، أنابيب هيدراولية وأنابيب وقود محمية  •
حمایة من مجمل ). رة، من االحتكاك بأشياءالحرا

 .االنبعاثات، ومنصة للخدمات وما شابه

 ).مریحة، مع قابلية للدفع(إطارات خاصة  •
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 J-13 رافعات متنقلة – Jسلسلة 

  عوامل شائعة في مخاطر الرافعة ذات الذراع-رافعات متنقلة 

 
العناصر التالية من شأنها التسبب في حوادث للرافعة 

 المتحرآة

 عة مميزات لعمل الراف–أجهزة 
عدم ثقة أو ثقة غير آافية من العاملين في أجزاء من  •

 .عملهم التي یتخل لها مشارآة رافعة متحرآة

 . سرعة، ضغط–وسائط اإلنتاج  •

 .عدم إمكانية عمل عدة وأدوات موصولة •

 .إقران غير صحيح بين الرافعة والمشغ ل •

 .صيانة خاطئة للرافعات •

 .عمر الرافعة •

 التشغيل/وسائط التصر ف
 . صحيحدعم غير •

 .استدارة غير صحيحة •

 .تنبيهات غير صحيحة لآلخرین عن وجود رافعة •

 .تصریح للقيادة على الرافعة او الحمولة/طلب •

 .المشي والعمل في المنطقة العامة لعمل الرافعة •

اتصال سيء أثناء عمليات مشترآة، او في مناطق  •
 .مشترآة

 .توقيف الرافعة •

 وقاطرات صد  غير صحيح إلطارات الجر ار المدعوم •
 .القطار، فحص المصد ات ومسطح ات األرضية

 قيادة جامحة، قيادة إلظهار الذات، –تصر ف غير مقبول  •
 .قيادة متقف زة

 .عالج غير آاف للرافعة •

 ميزات مختبرة لمكان العمل
 .ممر ات ضيقة •

 .ممر ات مكتظة وغير مرت بة •

 .تقاطع أبواب •

 .ترآيز الحرآة •

 .وضعية مسط ح القيادة •

 ضجيج، روائح، غازات سام ة، غبار، –رى ظروف أخ •
 .إضائة

 .آثرة الجسور، أوجه المسط حات مختلفة •

 .وضعية رصيف الشحن •

 ممي زات الحمولة
 .ترتيب سي ء للمنصة •

 .مسطحات مرآبة بطریقة سي ئة •

 .حمولة أثقل من الالزم •

 .حمولة غير ثابتة او تسد مجال الرؤیة •

 ممي زات في تحريك الرافعة
 .ل خلل في الفرام •

 .خلل في عجلة القيادة •

 .خلل في التروس، رابط النقل او الفصل •

 .تسر بات في األنظمة الهيدراولية او الفاصل •

 .نقص في أجهزة الوقایة، غير آافية او متضررة •

 .إنبعاثات من الرافعات ذات األذرع  •

 .مجاالت الرؤیة مسدودة للسائق •

 .نظام سيء للمتحكمات والعروض •


