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 سلت رفع األفراد بىاسطت األوناش

Crane Suspended Personnel Platforms  

 

 

 

 

 

 

 

 المقدمت:
ر٘ضخ ٕزٓ اىَ٘اففبد ٍزطيجبد األٗؽب اى٘اجت ػيٚ أفذبة اىؼَو اىقيبً ثٖب فٚ دبىخ ضشٗسح 

إعزخذاً عيخ سفغ األفشاد ث٘اعطخ األّٗبػ ٗإجشاءاد اىغالٍخ اى٘اجت إرجبػٖب ث٘اعطخ اىؼبٍييِ 

 َغزخذٍيِ ىٖزٓ اىغيخ.اى

 

 المتطلباث العامت:
o  رؾذد ٍ٘اففبد األٗؽب ػيٚ ػذً اىيج٘ء إلعزخذاً اىغيخ اىزٚ يشفؼٖب اىّ٘ؼ ىذَو ٗسفغ

 ....( ىيقيبً ثبىؼَو. -عيٌ  –األفشاد إال فٚ دبىخ ػذً ر٘فش أيخ طشيقخ أخشٙ آٍْخ )عقبىخ 

o غ اىؼبٍييِ ث٘اعطخ األّٗبػ ّظشا ىيخط٘سح اىنجيشح اىزٚ رزشرت ػيٚ إعزخذاً اىغيخ ىشف

 رْـ ٍ٘اففبد األٗؽب ػيٚ ضشٗسح ر٘فش اىؾشٗط األريخ فٚ األّٗبػ:

 أُ ينُ٘ اىّ٘ؼ ٗاقفب ػيٚ أسضيخ فيجخ ٍٗزَبعنخ. .1

 %.1أال رضيذ ّغجخ ٍيالُ اىّ٘ؼ ػِ اى٘ضغ األفقٚ ػِ  .2

فٚ دبىخ إعزخذاً  1إىٚ  7أُ ينُ٘ ٍؼبٍو األٍبُ فٚ ٗيشاد اىّ٘ؼ ال يقو ػِ  .3

فٚ دبىخ  1إىٚ  11ال رقبًٗ اإلىزفبف ٗينُ٘ ٍؼبٍو األٍبُ ال يقو ػِ  ٗايشاد

 إعزخذاً ٗايشاد رقبًٗ اإلىزفبف.

أُ يزٌ رذشيل اىغيخ اىَ٘ج٘د ثٖب اىؼبٍييِ ثجظء ٗثذزس ؽذيذ ٍغ رذبؽٚ اإليقبف  .4

 اىَفبجٚء ىيّ٘ؼ.

خذاً ثؼذ سفغ اىغيخ ٗثٖب اىؼبٍييِ ىجذء اىؼَو اىَطي٘ة ٌٍْٖ اىقيبً ثٔ ، يزٌ إعز .5

 فشاٍو اىّ٘ؼ ٗجَيغ أجٖضح األٍبُ ثٔ دزٚ ال يزذشك اىّ٘ؼ.

% ٍِ دَ٘ىخ اىّ٘ؼ )دغت صاٗيخ  51أال يضيذ ٗصُ اىغيخ ٍٗذز٘يبرٖب ػِ  .6

 ٗإسرفبع اىجً٘ ٗدغت جذٗه األدَبه اىخبؿ ثبىّ٘ؼ(

ضشٗسح أُ يز٘اجذ ٍؾغو اىّ٘ؼ داخو غشفخ اىزذنٌ )اىنبثيْخ( اىخبفخ ثبىّ٘ؼ  .7

اىّ٘ؼ ٗط٘اه اىفزشح اىزٚ رنُ٘ اىغيخ ٍشف٘ػخ ٗثٖب  ٗرىل ط٘اه فزشح ػَو

 اىؼبٍييِ.

 

o :المعداث المطلىب تىافرها بالىنص 

 (Boom Angle Indicator)ضشٗسح ٗج٘د جٖبص يجيِ صاٗيخ ٍيالُ اىجً٘  .1

 ٗينُ٘ ٕزا اىجٖبص فٚ ٍنبُ ٗاضخ ىَؾغو اىّ٘ؼ.

زقف ضشٗسح ر٘فش جٖبص يجيِ ط٘ه إٍزذاد اىجً٘ ٗاىَغبفخ ثيْٖب ٗثيِ ٍْ .2

 . (Load Radius)اىَغبفخ ثيِ ػجالد اىّ٘ؼ 

اىزٙ  (Anti-Two Limit Switch)ضشٗسح ر٘فش ٍفزبح إيقبف ىؼَييخ اىشفغ  .3

 يقً٘ ثئيقبف ػَييخ اىشفغ ٗيَْغ إفطذاً اىجنشح ثذبفخ اىجً٘.
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 مىاصفاث سلت رفع األفراد:

o فغ األفشاد ، ضشٗسح أُ يقً٘ ٍْٖذط ٍؼزَذ ٍٗؤٕو ثزقَيٌ اىغيخ اىَضٍغ إعزخذاٍٖب ىش

 ٍغ األخز ثبإلػزجبس ٍب يأرٚ:

يَنْٖب رذَو ٗصّٖب ثبإلضبفخ ىخَظ أضؼبف اىذَ٘ىخ اىَشاد سفؼٖب )األفشاد +  .1

 اىَؼذاد(

ضشٗسح ر٘فش دساثضيِ ٍنُ٘ ٍِ جضء ػي٘ٙ ٗجضء أٗعظ ٗجضء ىذَبيخ اىقذً  .2

ٍغ ضشٗسح رثجيذ ؽجنخ رجذأ ٍِ ٗاقٚ اىقذً دزٚ اىجضء األٗعظ ثذيث ال يضيذ 

ث٘فخ( ث٘فخ ٗرىل ىَْغ عق٘ط اىؼذد ٗاىَ٘اد ٍِ  ½فزذبرٖب ػِ ّقف ) قطش

 اىغيخ.

ضشٗسح ٗج٘د ٍبع٘سح داخييخ ثج٘اس اىجضء اىؼي٘ٙ ىيذساثضيِ دزٚ يزٌ اإلٍغبك  .3

 ثٖب ث٘اعطخ اىؼبٍييِ أثْبء فؼ٘د ّٗضٗه اىغيخ.

 ٗج٘د ى٘دخ رثجذ ػيٚ اىغيخ رجيِ ٗصُ اىغيخ ٗدَ٘ىزٖب اىقق٘ٙ. .4

ذيث ينُ٘ ٍؤٍْب ٗال يفزخ ىيخبسج فٚ دبىخ سفغ األفشاد ٗينُ٘ ر٘فش ثبة ىيغيخ ث .5

 ٍضٗدا ثجٖبص إلدنبً إغالقٔ ٗيَْغ فزخ اىجبة أثبء إسرفبع اىغيخ.

ضشٗسح ر٘فش جضء ػي٘ٙ ىيغيخ )عقف( ىذَبيخ اىؼبٍييِ ٍِ ٍخبطش اىَ٘اد  .6

 اىَزغبقطخ، ٍغ ضشٗسح أُ ينُ٘ إسرفبع ٕزا اىغقف ٍْبعجب ىط٘ه األفشاد.

 ضشٗسح أُ يقً٘ اىؼبٍييِ اىَ٘ج٘ديِ ثبىغيخ ثئعزخذاً ٗاقٚ اىشأط. .7

ضشٗسح اىزأمذ ٍِ ػذً ٗج٘د أيخ أجضاء ٍذثجخ أٗ دبدح فٚ ٍ٘اد رقْيغ اىغيخ  .8

 دزٚ ال رزغجت فٚ إفبثخ اىؼبٍييِ.

 ضشٗسح أُ رنُ٘ جَيغ أػَبه اىيذبً ثبىغيخ قذ قبً ثٖب فْٚ ىذبً ٍؼزَذ. .9

 رضيذ ػِ دَ٘ىزٖب اىَقشسح. ضشٗسح ػذً رذَيو اىغيخ ثذَ٘ىخ .11

 

 فحص وإختبار السلت:

 ضشٗسح فذـ عيخ سفغ األفشاد قجو فؼ٘د األفشاد إىيٖب ٗرىل ػيٚ اىْذ٘ األرٚ:

 رذَيو اىغيخ ثذَ٘ىخ رقبسة دَ٘ىزٖب اىفؼييخ خاله ػَييخ اىزجشثخ .1

اىجذء ثبىشفغ ٍِ ٍغز٘ٙ األسك أٗ فٚ ّفظ اىَغز٘ٙ اىزٙ ع٘ف يذخو ٍْٔ اىؼبٍييِ إىٚ  .2

 غيخ ٗاى٘ف٘ه ىجَيغ اىَ٘اقغ اىزٚ ٍِ اىَز٘قغ ٗف٘ه اىغيخ ىٖب.اى

 فذـ جَيغ أجٖضح اىزؾغيو ٗاألٍبُ ثبىّ٘ؼ ٗاىغيخ ىيزأمذ ٍِ فالديزٖب. .3

اىزأمذ ٍِ أُ اىذَ٘ىخ فٚ ٗضغ اىجً٘ اىَضٍغ إعزخذاٍٖب ثٔ )صاٗيخ ٗإسرفبع اىجً٘( ال يضيذ  .4

 % ٍِ دَ٘ىخ اىّ٘ؼ فٚ ٕزا اى٘ضغ. 51ػِ 

ديخ ٗايشاد اىشفغ ٗخيٕ٘ب ٍِ أيخ ػي٘ة أٗ ريفيبد ٗأّٖب ريف فٚ ٍنبّٖب اىزأمذ ٍِ فال .5

 . Drumاىغييٌ فٚ اىذساً 

فذـ ظبٕشٙ )خبسجٚ( ىيّ٘ؼ ٗاىغيخ ث٘اعطخ ؽخـ ٍؼزَذ ٗرٗ خجشح  .6

Competent Person . 

% ٍِ  125ضشٗسح أُ يزأمذ فبدت اىؼَو ٍِ فذـ اىغيخ ٗٗعبئو اىشفغ ثْغجخ  .7

 ٚ اىذبالد األريخ:اىذَ٘ىخ اىَقشسح ٗرىل ف

o .ٚػْذ إعزخذاً اىغيخ ىيَشح األٗى 

o .ثؼذ إجشاء أيخ إفالدبد أٗ رؼذيالد ػييٖب 

o .قجو إعزخذاٍٖب ىشفغ األفشاد 

 

% من حمىلتها ورفعها وتركها مرفىعت  521وتتم عمليت الفحص بتحميل السلت بحمىلت تبلغ 

 دقائق. 1لمدة 
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o ٗسٙ أُ يقً٘ فبدت اىؼَو ثؼقذ إجزَبػبد ٍغ األفشاد اىزيِ ع٘ف مزىل ٍِ اىضش

يغزخذٍُ٘ اىغيخ ، ٍؾغو اىّ٘ؼ ٗاىؾخـ اىَغئ٘ه ػِ إػطبء اإلؽبساد ىَؾغو اىّ٘ؼ 

ٗرىل ىَشاجؼخ مبفخ رؼييَبد اىغالٍخ ٍٗزطيجبد األٗؽب ثٖزا اىخق٘ؿ ٗرىل قجو 

 إعزخذاً اىغيخ ث٘اعطخ األفشاد.

 

 :تعليماث السالمت المطلىب
 ىزذشيل اىغيخ أثْبء سفؼٖب. (Tag Line)يزٌ إعزخذاً دجو خبؿ  .1

اىزأمذ ٍِ اىذفبظ ػيٚ جَيغ أجضاء اىجغٌ داخو اىغي٘ خاله ػَييبد سفغ اىغيخ  .2

 ٗإّضاىٖب.

 اىزأمذ ٍِ أُ اىغيخ قذ رٌ رثجيزٖب قجو اىْضٗه أٗ اىقؼ٘د ٍْٖب ٗإىيٖب. .3

ٍبد خطش ثَب فيٖب يزٌ إيقبف ػَييبد اىزذَيو ف٘سا فٚ دبىخ ٗج٘د أيخ ػال .4

 ٍيو ثبىغبػخ(. 25اىؼ٘اٍو اىج٘يخ  )اىشيبح اىزٚ رضيذ عشػزٖب ػِ 

اىّ٘ؼ ثأٙ دبه ٍِ األد٘اه ط٘اه فزشح سفغ ػذً قيبً ٍؾغو اىّ٘ؼ ثزشك  .5

 ٗإّضاه اىغيخ ٗط٘اه فزشح اىؼَو.

ضشٗسح أُ ينُ٘ األفشاد اىزيِ يغزخذٍُ٘ اىغيخ فٚ ٗضغ ظبٕش ىَؾغو اىّ٘ؼ  .6

 ه ػِ إػطبء اإلؽبساد.أٗ ىيؾخـ اىَغئ٘

 

 

ضشٗسح أُ يغزخذً األفشاد اىَغزخذٍيِ ىيغيخ ٗعبئو اىذَبيخ ٍِ خطش اىغق٘ط  .7

 )دجو + ثشاؽ٘د( ٍغ ضشٗسح سثظ اىذجو ثبىنشح اىخبفخ ثبىّ٘ؼ.
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