
המכונות מונחי
הרמה כלי א.

הרמה, מכעיר
- : • - :T  T

הרמה כלי

הרמה אבזרי

lifting device,
1. appliance 

appareil de levage 
Hebevorrichtung, 

Hubwerk, Hebezeug

hoisting tackle

העמסה עמיסה,
T T ־ : -  T ־ •  :

 עמיסת־יתר,

תר העמסת-י

loading
chargement
Belastung

overloading
surcharge
Überlastung

טען  הנטען[; ]החומר מ

המטען[ ]משקל עמס

נציל עמם

קבע עמס

לל עמס כו

מתר עמם
T  \

מבחן עמס

הרמה כ^זר

העמיס עמם,

load
charge
Last

useful load 
charge utile, 

c. de travail 
Nutzlast

dead load 
charge permanente, 

poids propre 
ständige Last

total load 
charge totale 
Gesamtbelastung

safe working load 
charge nominale 
Höchstlast

test load 
charge d’essai 
Prüflast

carrying capacity 
charge admissible 
Belastungsfähigkeit
to load 
charger 
belasten

to overload (עמס),העמיס
surcharger, surmener "u u *
überlasten ^ למת ל ??

העליון המצב
V ־ - T  T: י

ל האנקל ע
T : \  T *

height of lift 
limite supérieure du 

crochet, guindant 
höchste Hakenstel

lung über Flur

 התחתון המצב

האנקל על
T :  \  T י

ההרמה גבה
T T ־ : -

מרוח

lowest position of 
hook 

limite inférieure du 
crochet

tiefste Hakenstellung über Flur

range of lift 
hauteur de levage 
Hubhöhe

height under girder 
hauteur sous poutre 
lichte Höhe bis Träger
range of luffing 
course de relevage 
Lastwegkurve

ההרמה מסלול

to lower ;הנמיך
(faire) descendre : *
senken, herablassen ( עללןיק )עד הוריד

 to put downהמטען( )את הגיח
mettre au repos 
stillsetzen

 ס״ז בישיבה האקדמיה במליאת ואושר נדון וחלקיהן מכונות למונחי המילון מן זה פרק *
 ב׳׳רשומות״, באה כך על והודעה י״ב(, כרך האקדמיה, )זיכרונות תשכ״ה בניסן ו׳ מיום

 במונחים שדנה הוועדה, חברי — תשכ״ז. במרחשוון י״ג מיום 1312 מם׳ הפרסומים ילקוט
 מ׳ קריב, א׳ נווט, ק׳ זיפר, ד׳ גולדפרב, א׳ ארנסט, ג. אורדיאן, ג׳ האדונים היו אלו,

 זו מונחים רשימת של הראשונה ההצעה את אסטרחן. הא׳ שימש הוועדה וכמזכיר שטרן,
 בכתב העירו קביעותיה, את הוועדה בהם שהציעה החוזרים, ועל ועליה סגל, ז׳ הא׳ הכין

 מ׳ הנמן, ג׳ בן־־נון, י׳ ברחיים, ז׳ בורלא, י׳ ארנסט, ז׳ איתן, ע׳ אירמאי, ש׳ האדונים
 פרידמן א׳ סגל, ז׳ נווט, ק׳ מלצר, ש׳ מורג, ש׳ לסקוב, ח׳ לייבל, ד׳ זיידל, מ׳ ולנשטיין,

 האישורים בוועדת ואושרו נדונו המליאה לאישור המונחים הבאת לפני ז״ל. שונמן ום׳
 ועדת חברי ולטכניון. לאקדמיה המשותפת הטכניקה, למונחי המרכזית הוועדה מטעם

אסטרחן. א׳ הא׳ ומזכירה בן־נון, י׳ איתן, ע׳ אירמאי, ש׳ האדונים הם האישורים
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המטען( )את תפס

המטען( )את הרים

 הורדה; משך

הרמה מעך

הרמה כלי א. :המכונות מונחי

to pick up 
recevoir 
aufnehmen

to hoist, to raise, to 
lift

monter, lever 
heben, hissen
lowering time, 

lifting t. 
période de descente, 

p. de levage 
Senkdauer; Hebedauer

העגורן סיבוב
 של סיבובית ]תנועה

 להעברת העגורן
המטען[

נדנוד

slewing motion 
mouvement 

d’orientation, 
m. de giration 

Drehbewegung

swinging
branlement
Schaukeln

 ,to raise the jibהזרוע את הגביה
to luff (,to derrick) 
the crane 

relever la flèche 
den Ausleger einziehen

 to lower the jibהזרוע את הנמיך
abaisser la flèche, 

incliner, pencher 
den Ausleger auslegen

luffing (motion) of הזרוע נטית
the jib, derricking (m.) “ 5 “ :

mouvement de relevage de flèche 
Einziehen des Auslegers

מט העגורן

ממיט עמס

עגותאי

מענב

ענבן

the crane tips, tilts 
la grue se renverse 
der Kran kippt

tipping load 
charge renversante 
Kipplast

crane driver, 
c. attendant 

conducteur de grue 
Kranführer

sling
élingue
Stropp

slinger
élingueur
Anbinder, Anschlager

.דויק

עלי עגורן

 עער׳ עגורן
מסגרת עגורן

 ניר עגורן

עגורן( )שלקרונית

derrick 
derrick 
Derrickkran

overhead crane, 
travelling c. 

pont roulant 
Laufkran

travelling bridge 
crane 

portique (roulant)
Portalkran

low truck crane 
grue sur truck 
Mobilkran

crab
chariot treuil 
Laufkatze
lift (UK), elevator (US) מעלית
ascenseur, monte-charge 
Aufzug, Fahrstuhl

jib זרוע
flèche
Ausleger

driver’s cab 
cabine de manoeuvres 
Führerhaus

mast 
mât 
Pylon

winding drum 
tambour 
Seiltrommel

crane girder 
poutre de grue 
Kranträger

steel wire 
câble acier 
Drahtseil

guy rope 
câble d’ancrage 
Abspannseil

העגורנאי תא
T T  T -

תרן

תף

 העגורן קורת

ל ב ורל פ

 F?* ??ל

ל ב derricking ropeהזרוע פ

־תr־
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swivel סביבול
maillon tournant, émerillon * :
Wirbel

mcrane
grue
Kran

winchתפב?
treuil
Trommelwinde
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side of winch, cheek ]ST
joue de treuil " v
Seitenteil der Winde, Schild

drum flange ftK
bride du tambour, joue “ v
Trommelflansch

core (o f rope) [b tt bv] D1?
âme
Seele

strand *?Hä
toron 's
Litze

spin of the rope *lîttfô
toronnage du câble T 5 *
Seilschlag

מקביל משזר

נגדי משזר

Lang’s lay
câblage Lang, c. parallèle 
Lângsschlag, Gleichschlag

ordinary lay, cross 1. 
câblage croisé 
Kreuzschlag

 )אחוי־(קליעה
אחה )הפועל:

T •

בקליעה(

צנפה

צנפה סתר
T •• S -  T

splicing
épissure
Spleissung, Splissung

to coil, to wind up 
enrouler
aufrollen, aufwickeln
coil
glène
Tauwerkrolle

to uncoil, to unwind 
dérouler, délover 
abwickeln, abrollen

non-rotating, pre- ( פבל חבל, )
formed without twist , v v V־' 

preforme, non tordu , מתפתל לא
draiifrei / בעצוב-קדם כ׳( ח )

torsion התפתלות
torsion, tendance giratoire : “ : 
Drill

פתלתלת

 את התיר
הפתלתלת

twist
torsion
Drall
to untwine, to untwist
détordre
aufdrehen

to coil on the drum, , תף על כבן
wind up . , “ ” '

enrouler sur le tambour ף תף על לפ
auf die Trommel auf- 

wickeln
slack רפוי
lâche T
schlaff, schlapp
chain
chaîne vv
Kette
chain guide (device) השרשרת כמת
guide de chaîne w : - ־
Kettenführung
whipping of chain השרשרת צליפת
flottement de la vv :

chaîne, fouettement 
Peitschen der Kette, Schlagen
lifting tongs 
pince 
Zange
rope pulley 
poulie, réa 
Seilrolle
groove (o f pulley) 
rainure, gorge 
Seilrille
block 
poulie 
Flasche
hook block 
poulie à croc 
Hakenblock
pulley casing 
caisse de pulie, 

chape de p.
Rollengehäuse
reeving 
mouflage
Flaschenzug, Rollenzug
hook 
crochet 
Lasthaken
safety hook 
crochet de sécurité 
Sicherheitshaken
grooved winding drum 
tambour rainuré 
Rillentrommel
shackle 
manile
Kettenschloss

מלקחיים

גלגל

רהט

מגלה

באנקל מגלה
T :  \  S T  \  Î

הגלגל תיק

גלגלת

אנקל

בטיחות אנקל

רהטים תף

סגיר

יה
דמ

אח
עה
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הךמה אזן

הרמה כלי א. :המכונות מונחי64

eye hook 
crochet fermé 
Lastôse

 חבל, מהדק

ל מהזיק ב פ

wire clamp, 
bulldog grip 

serre-câble 
Seilklemme
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