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 »بسمه تعالی «

 آشنایی با مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
 

 است که عهده دار    مرجع رسمی کشور   تحقیقات صنعتی ایران به موجب قانون، تنها       و مؤسسه استاندارد 

 .میباشد) رسمی ( استانداردهای ملی  نشر عیین، تدوین ووظیفه ت

تدوین استاندارد در رشته های مختلف توسط کمیسیون های فنی مرکب از کارشناسان مؤسسه، صاحبنظران 
سعی بر این   .  مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی واقتصادی آگاه ومرتبط با موضوع صورت میگیرد            

 در جهت مطلوبیت ها و مصالح ملی وبا توجه به شرایط تولیدی، فنی و فن                  است که استانداردهای ملی،   
تولیدکنندگان ،مصرف کنندگان،   :  آوری حاصل از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع شامل              

پیش نویس استانداردهای ملی جهت     .بازرگانان، مراکز علمی و تخصصی و نهادها و سازمانهای دولتی باشد          
رای مراجع ذینفع واعضای کمیسیون های فنی مربوط ارسال میشود و پس از دریافت نظرات                 نظرخواهی ب 

) رسمی(  وپیشنهادها در کمیته ملی مرتبط با آن رشته طرح ودر صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی                   
 .چاپ و منتشر می شود

و با رعایت ضوابط تعیین     پیش نویس استانداردهایی که توسط مؤسسات و سازمانهای عالقمند و ذیصالح            
شده تهیه می شود نیز پس از طرح و بـررسی در کمیته ملی مربوط و در صورت تصویب، به عنوان                           

بدین ترتیب استانداردهایی ملی تلقی می شود که بر اساس مفاد              .  استاندارد ملی چاپ ومنتشرمی گردد     
وط که توسط مؤسسه تشکیل میگردد به       تدوین و در کمیته ملی مرب     ))  5((مندرج در استاندارد ملی شماره      

 .تصویب رسیده باشد

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از اعضای اصلی سازمان بین المللی استاندارد میباشد که در                    
تدوین استانداردهای ملی ضمن تـوجه به شرایط کلی ونیازمندیهای خاص کشور، از آخرین پیشرفتهای                 

 . استانداردهـای بین المـللی استفـاده می نمایدعلمی، فنی و صنعتی جهان و

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می تواند با رعایت موازین پیش بینی شده در قانون به منظور                    
حمایت از مصرف کنندگان، حفظ سالمت و ایمنی فردی وعمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصوالت و 

اجرای بعضی از استانداردها را با تصویب شورای عالی استاندارد            مالحظات زیست محیطی و اقتصادی،       
مؤسسه می تواند به منظور حفظ بازارهای بین المللی برای محصوالت کشور، اجرای                   .  اجباری نماید 

 .استاندارد کاالهای صادراتی و درجه بندی آنرا اجباری نماید

مات سازمانها و مؤسسات فعال در زمینه         همچنین بمنظور اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خد           
مشاوره، آموزش، بازرسی، ممیزی و گواهی کنندکان سیستم های مدیریت کیفیت ومدیریت زیست                     
محیطی، آزمایشگاهها و کالیبره کنندگان وسایل سنجش، مؤسسه استاندارد اینگونه سازمانها و مؤسسات را               

زیابی قرار داده و در صورت احراز شرایط الزم،            بر اساس ضوابط نظام تأیید صالحیت ایران مورد ار           
ترویج سیستم بین المللی    .  گواهینامه تأیید صالحیت به آنها اعطا نموده و بر عملکرد آنها نظارت می نماید              

یکاها ، کالیبراسیون وسایل سنجش تعیین عیار فلزات گرانبها و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح                
 .ز دیگر وظایف این مؤسسه می باشداستانداردهای ملی ا
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 پیش گفتار 1

 که پیش نویس آن     "بازرسی حین بهره برداری  :   قسمت سوم    - وسایل و  سواری های تفریحی      "استاندارد  
د ایران در کمیــــسیون های مربوط تهیه و تدوین شده و           اســـــــتاندار توسط شرکت بازرسی کیفیت و    

 مورد تصویب قرار    17/8/85خ  موردردویست و شصتمین جلسه کمیته ملی استاندارد مکانیک و فلزشناسی            
 قانون اصالح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات            3گرفته است، اینک به استناد بند یک ماده           

 . به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می گردد 1371همن ماه صـــنعتی ایران مصوب ب

برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحوالت و پیشرفت های ملی و جهانی در زمینه صنایع، علوم و خدمات،                   
استانداردهای ملی ایران در مواقع لزوم تجدید نظر خواهد شد و هر گونه پیشنهادی که برای اصالح یا                       

دارد ارائه شود، در هنگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خواهد                    تکمیل این استان  
 .بنابراین برای مراجعه به استانداردهای ایران باید همواره از آخرین تجدید نظر آنها استفاده کرد. گرفت

در حد   معه، این استاندارد سعی شده است که ضمن توجه به شرایط موجود و نیازهای جا               ندر تهیه و تدوی   
 . امکان  بین این استاندارد و استاندارد ملی کشورهای صنعتی و پیشرفته هماهنگی ایجاد شود

 :منبع و ماخذی که برای تهیه این استاندارد به کار رفته به شرح زیر است
  
 

1- AS 3533.3: 2003, Amusement rides and devices – Part 3 – In-service inspection. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 – وسایل و سواری  های تفریحی

 بازرسی حین بهره برداری: قسمت سوم 

   هدف1

 هدف از اين استاندارد پايه گذارى الگو  هاى مشخصى براى بازرسى حين بهره بردارى منظم وسايل و سوارى هاى
بازرسان مى باشد تا  ايمنى  ، سرپرستان واران يا بهره بردتفريحى مورداستفاده توسط گروه هاى ذينفع شامل مالکان

 .وسايل و سوارى ها ارتقا يابد

  دامنه کاربرد   2

فعاليت  هاى مورد . را مشخص مى کنداين استاندارد اصول بازرسى حين بهره بردارى وسايل و سوارى هاى تفريحى 
وسيله يا سوارى، بازرسى  هاى منظم ) روزانه(بحث اين استاندارد شامل فعاليت  هاى بازرسى و کنترل عملکردى

مربوط به نگهدارى پيشگيرانه و بازرسى دوره اى تجهيزات به همراه مستندسازى هاى مربوط به  اين فعاليت ها 
 .  مى  باشد

درمورد الزامات مربوط . اين استاندارد درمورد بازرسى حين بهره بردارى تله کابين ها و تله سيژها به کار نمى رود
 .  را ببيند... کابين ها و تله سيژها استانداردبه تله

    مراجع الزامی 3

بدين ترتيب آن مقررات جزئى . مدارک زير حاوى مقرراتى است که در متن اين استاندارد به آنها ارجاع داده شده است
ها  و تجديد نظرهاى يا تجديد نظر،  اصالحيه /در مورد مراجع داراى تاريخ چاپ و. از اين استاندارد محسوب مى شوند
معهذا بهتر است کاربران ذينفع اين استاندارد،  امکان کاربرد آخرين اصالحيه ها و . بعدى اين مدارک مورد نظر نيست

يا تجديد نظر، / در مورد مراجع بدون تاريخ چاپ و. تجديد نظرهاى مدارک الزامى زير را مورد بررسى قرار دهند
 .مدارک الزامى ارجاع داده شده مورد نظر استيا تجديد نظر آن / آخرين چاپ و

 :استفاده از مراجع زير براى کاربرد اين استاندارد الزامى است 
 طراحى و ساخت-وسايل و سوارى هاى تفريحى.... استاندارد ملى  ١-٣
  بهره بردارى، نگهدارى و تعميرات-وسايل و سوارى هاى تفريحى....  استاندارد ملى ٢-٣

3.3 AS 1171 
Non-destractive testing-Magnetic particle testing of ferromagnetic 
products, components and structures  

 
2  

  
 

3.4 AS 1851 Maintenance of fire protection equipment 
3.5 AS 1851.1 Part 1:  Portable fire extinguishers and fire blankets 
3.6 AS 2062 Non-destractive testing-Penetrant testing of products and copmponents 
3.7 AS 2177 Non-destractive testing-Radiography of welded butt joints in metal (series) 

3.8 AS 2207 Non-destractive testing-Ultrasonic testing of fusion welded joints in carbon 
and low alloy steel 

3.9 AS 2550 Cranes, hoists and winches-Safe use(series) 

3.10 AS 3978 Non-destractive testing-Visual inspection of metal products and 
copmonents 

3.11 AS 3998 Non-destractive testing-Qualification and certification of perssonel 
3.12 AS 4100 Steel structures 

3.13 AS 4544 Non-destractive testing-Eddy current testing for the detection of surface 
flaws 

3.14 AS 4544.1 Part1: In non-ferromagnetic metallic products 
3.15 AS/NZS 1554 Structural steel welding 



 

3.16 AS/NZS 1554.1 Part1: Welding of steel structures 
3.17 AS/NZS 1554.2 Part2: Stud welding(steel studs to steel) 
3.18 AS/NZS 1554.3 Part3: Welding of reinforcing steel 
3.19 AS/NZS 1891 Industrial  fall-arrest system and devices(series) 
3.20 AS/NZS 3002 Electrical installation-Shows and carnivals 
3.21 AS/NZS 3760 In-service safety inspection and testing of  electrical equipment 
3.22 AS/NZS 3788 Pressure equipment—In-service inspection 

 
 

 تعاریف   اصطالحات و 4

تاندارد اصطالحات و        ن اس رده مى شوند           / در اي ار ب ه ک ر ب ا تعاريف زي ا ب ا واژه ه يا واژه ها با /، همچنين اصطالحات وي
  .براى اين استاندارد نيز به کار برده مى شود... تعاريف تعيين شده در استاندارد ملى ايران 

    تجهیزات کمکی 4-1

 .  را تشکيل مى دهنديستم مکمل عملکرد يک وسيله يا سوارى تفريحى تجهيزاتى که قسمت  س
يا مالحظات قانونى ويژه   … ملى ايران استانداردبه دليل ويژگى يا هدف خاص خود الزم است الزامات  اين تجهيزات

 .را برآورده نموده يا با استانداردها يا الزامات ديگر کامل شوند

    مونتاژ4-2

ه فرآيند تبديل يک سوارى يا وسيله از حالت مناسب براى حمل ونقل  به حالتى مناسب براى عملکرد به فرآيند مونتاژ ب
بر ) منظور از فرآيند مونتاژ(در مورد يک وسيله يا سوارى ثابت . صورت يک سوارى يا  وسيله سيار اطالق مى شود
 . روى هم سوار کردن قطعات و اجزاى آماده مى باشد

 صالحیت    شخص واجد 4-3

الزم را براى انجام ، تجربه يا ترکيبى از آنها دانش و مهارت هاى  ها، تخصص هاآموزشبواسطه شخصى است که 
 . استکسب کردهکار هاى خاص 

 .است ارائه داده  ها و تجارب موردنياز براى افراد موردنظر اىن استاندارد را ، تخصص ها آموزش  پيوست الفیادآوری

     خرابی4-4

 .تست از به پايان رسيدن ظرفيت يک قطعه، سازه يا مجموعه جهت ايفاى نقش واگذارشده به آن در طراحىعبار

    نقص4-5

 :نقص بيانگرشرايط زير مى باشد
 :مشاهده عوامل مقدم بر خرابى که مى توانند شامل موارد زير باشند) الف
 خوردگى -١
 سايش -٢
 ترک -٣
 عدم پايدارى -٤
 صدا يا ارتعاش غيرعادى -٥
يافته ديگرى که نشان دهد قطعه بيش از اين براى يک منظور مناسب نيست يا احتمال مى رود که هر گونه  -٦

 . تبديل به قطعه نامناسب شود
مشاهده مواردى که براى سالمتى و ايمنى ايجاد خطر مى کند مانند لبه هاى تيز، خطر لغزش يا بروز جرقه در ) ب

 .تاسيسات الکتريکى



 

 11)ماکارن(   کتابچه سوابق 4-6

وسيله اى براى ثبت دائمى داده ها در داخل آن که مى تواند به صورت فايل هاى الکترونيکى، جداول کاغذى يا دفتر سوابق 
 . باشد و بر اساس قواعد خاصى تنظيم شده اند

   کتابچه راهنما 4-7

يله با توجه به جنبه هاى آن کتابچه اى مختص و ويژه وسيله يا سوارى است که شامل اطالعات مديريت صحيح و ايمن وس
 . از قبيل حمل ونقل مونتاژ، بهره بردارى، نگهدارى، عمر وسيله و محدوديت هاى عملکردى مى باشد

   بهره برداری 4-8

منظور کليه جنبه هاى اداره و کنترل وسيله يا سوارى در زمان حمل افراد است به نحوى که افراد حرکات  يا تکان هاى 
 . احى وسيله يا سوارى را تجربه کنندمنظور شده در طر

   تنظیم4-9

 . وسيله يا سوارى جهت بهره بردارى در يک مکان و در دوره زمانى مشخص مى باشديک  مونتاژ و آماده سازى

    مدیر سایت 4-10

 .  شخص يا سازمانى که کنترل قانونى محل مونتاژ وسيله تفريحى را برعهده دارد

    سرپرست4-11

ز جانب مالک يا بهره بردار وسيله يا سوارى تفريحى جهت سرپرستى و مديريت ايمنى و بهره بردارى شخصى که ا
 .روزانه وسيله تفريحى تعيين مى شود

    انواع بازرسی های حین بهره برداری 5

 :محدوده فعاليت هاى بازرسى زير تحت پوشش اين استاندارد قرار دارند
  ٢پس از مونتاژ و نصببازرسى و آزمون راه اندازى ) الف

هدف از انجام اين فعاليت شناسايى شرايطى ناشى از مسايل خاص سايت و مسايل مربوط به مونتاژ وسايل وسوارى هاى 
 .  سيار يا قابل حمل است که ممکن است بر ايمنى اين  وسايل در طول يک دوره مونتاژ اثر سوء داشته باشد

با اىن وجود تحت شراىط . برعهده مالک ىا بهره بردار  وسيله تفرىحى مى باشد مسئوليت انجام اىن بازرسى یاد آوری 
خاص ممکن است مسئوليت انجام اىن بازرسى در محدوده شرح وظاىف کارى ىک وسيله تفرىحى بر عهده سرپرست 

 . نهاده شده باشد
 .  مراجعه شود١-١١به بند 

   ٣بازرسى تنظيم کلى) ب
 .  در صورت درخواست مدير سايت مى  باشدنصبتاييد بازرسى پس از  ، هدف از انجام اين فعاليت

 . بازرسى تنظيم کلى بايد توسط شخص واجدصالحيتى مستقل از تيم مونتاژ وسيله صورت گيرد  ياد آورى
 . مراجعه شود٢-١١به بند 
 ٤بازرسى و آزمون راه اندازى روزانه) پ

طى است که ممکن است بر ايمنى وسيله يا سوارى حين عملکرد در هدف از انجام اين فعاليت،  شناسايى زودرس شراي
 . مدت زمان يک روز،  اثر سوء  داشته باشد

با اىن وجود تحت شراىط .   مسئوليت انجام اىن بازرسى برعهده مالک ىا بهره بردار  وسيله تفرىحى مى باشدیاد آوری
مسئوليت انجام اىن بازرسى بر عهده سرپرست خاص به عنوان مثال در محدوده شرح وظاىف کارى، ممکن است 

  نهاده شده باشد
 . مراجعه شود٣-١١ به بند 

                                                 
1-Log 
 
2- Post-assembly inspection and test run 
1-  Formal set-up inspection 
2 - Daily inspection and test run 



 

  
 ١بازرسى ساالنه) ت

اين فعاليت شامل بازرسى هاى منظمى مى باشد که ممکن است به طور قانونى الزام شده باشند يا در موارد عدم نيـاز 
 . معين مى گردند.... الزامات بازرسى ساالنه استاندارد ملى ايرانقانونى، شــامل بازرســـى هايى مى باشد که مطــــابق

اين بازرسى بايد توسط فرد متخصص صالحيت . سيستم ها و اجزاى الکتريکى بايد مورد بازرسى ساالنه قرار گيرند
 .دارى به شکل  مستقل يا به نمايندگى بازرس اصلى انجام شود

 .  وسيله ىا سوارى باىد معادل ىک  بازرسى ساالنه اجرا شود با تغيير مالک ىا بهره بردار 1یادآوری 

 . در برخى از حوزه هاى قضاىى صالحيت پرسنل بازرسى بوسيله قانون محقق مى شود 2یادآوری 
 .  رجوع شود٤-١١ به بند 

  ٢ بازرسى اصلى)ث
له يا سوارى تفريحى تحت  هدف از اين فعاليت فراهم آوردن مبنايى کامل جهت ارزيابى عمر مورد انتظار يک وسي

 ).رجوع شود.. .٣به استاندارد ملى ايران.(شرايط خاص  است
اين بازرسى بايد توسط فرد متخصص صالحيت . سيستم ها و اجزاى الکتريکى بايد مورد بازرسى ساالنه قرار گيرند

 .دارى به شکل  مستقل يا به نمايندگى بازرس اصلى انجام شود
 .وزه هاى قضاىى صالحيت پرسنل بازرسى بوسيله قانون محقق مى شود   در برخى از حیادآوری
 .  رجوع شود۵-١١ به بند

 : بازرسى هاى اجبارى شده از سوى طراح وسازنده )ج
اين فعاليت شامل هرگونه بازرسى جهت نگهدارى و تعميرات، آزمون يا فرايندى است که يا درکتابچه راهنماى اصلى و 

ن تهيه وسيله ارائه مى شود، به عنوان امر الزم االجرا مشخص شده است يا  به مالک يا يا سند ديگرى که در زما
بهره بردار توصيه مى شوند يا در غير اين صورت،  هر چند وقت يکبار به وسيله طراح،  سازنده،  وارد کننده يا تأمين 

 .کننده دستگاه منتشر مى گردند
ى زمان تناوب بازرسى، آزمون ىا فراىند را تعيين نکرده باشد،  الزم است   در صورتى که طراح ىا سازنده اصلیادآوری

 . اىن زمان توسط شخص صالحيتدارى تعيين شود
  . رجوع شود۶-١١ به بند 

 : بازرسى تجهيزات کمکى )چ
ى اين فعاليت شامل بازرسى حين بهره بردارى تجهيزات کمکى است تا اطمينان حاصل شود که اين تجهيزات در حالت

 .         مناسب کنترل مى شوند
  . رجوع شود٧-١١ به بند 

 بازرسی های چند منظوره   6

در برخى از بازرسى ها،  يک نفر بازرس ممکن است به تنهايى در تمامى زمينه هاى بازرسى، کليه صالحيت هاى مورد 
گرى در زمينه هاى خارج از تخصصش در اينگونه موارد بازرس بايد از اشخاص صالحيت دار دي. نياز را نداشته باشد

به عنوان مثال يک بازرس ممکن است در زمينه مهندسى سازه صالحيت داشته باشد در حاليکه در زمينه . استفاده کند
 .بازرسى تجهيزات الکتريکى يا مخازن تحت فشار نياز است به اشخاص صالحيت دار ديگرى رجوع شود

   بازرسی توسط افراد درون سازمان  7
درهر زمان،  هرگونه بازرسى مى تواند توسط مالک يا بهره بردار يک وسيله يا افراد صالحيت دارى که توسط مالک يا 

مالک يا بهره بردار ممکن است اين قبيل بازرسى ها را به ويژه در مواقعى که . بهره بردار مشخص مى شوند،  انجام گيرد
 : شرايط زير اتفاق بيفتد انجام دهد

 امدى مربوط به وسيله يا سوارى تفريحى يا تجهيزات مشابه آن پيش) الف
 دريافت اطالعات از جانب ) ب
 کارمندان يا اشخاص ديگر )١   
 )  سازنده٤خبرنامه  هاى(  طراح يا سازنده )٢   
 ) به طور شفاهى،  انتشارات،  اينترنت يا ساير منابع( به طور کلى از سوى صنعت )٣   
 ه از جانب متخصص مهندس يا به صورت توصي)٤   
 مرجع معتبر قانونى ) ٥   

                                                 
3- Annual inspection 
2- Major inspection 

 
1- Bulletins 

 



 

 موارد ت، ٥در جايى که مالک يا بهره بردار تعيين مى کند از پرسنل خود در اجراى بازرسى هاى مشخص شده در بند 
 ث،  ج، چ استفاده کند بايد يک سيستم کيفيت درون سازمان وجود داشته باشد که 

  شده باشد و به طور منظم مميزى گردند يا مطابق با استاندارهاى مشخص)الف
 
بازرسى هايى که توسط پرسنل درون سازمان انجام مى پذيرد، توسط شخص مستقل صالحيت دارى جهت تأييد ) ب

 .عملکرد آنها به صورت منظم مورد کنترل و بازنگرى قرار گيرد
 . اجرا گردند١١ين شده در بند بازرسى هاى انجام شده توسط افراد درون سازمان بايد مطابق موارد تعي

    دسته بندی سواری ها 8
درصورتى که دسته بندى سوارى در کتابچه سوابق ثبت نشده باشد،  شخص صالحيتدارى بايد قبل از انجام بازرسى،  

 .ثبت گرددکتابچه سوابق  دسته بندى کند واين دسته بندى در  …سوارى را  مطابق استاندارد ملى ايران 
 

 سی طرح    برر9
در مواقعى که يک شخص هر کدام از انواع بازرسى حين  بهره بردارى که در اين استاندارد معين شده است را به عهده 

بازرس بايد با . مى گيرد، نبايد انتظار داشت که آن شخص ارزيابى دقيقى از طرح وسيله يا سوارى تفريحى ارائه دهد
يله به درک کافى و قابل قبولى از طرح، جهت تسهيل در امر بازرسى توجه به مشخصات قابل درک در سوارى يا وس

 :درک عميقتر از طرح وسيله يا سوارى زمانى الزم است که. دست يابد
  مشخصات طرح از طريق طراح يا سازنده در دسترس نباشد)الف
ا موارد تعيين شده توسط ي...   بعضى از مشخصه  هاى محوطه نصب خارج از الزامات طراحى استاندارد ملى ايران)ب

به عنوان مثال سرعت باد در محل نصب از سرعتى که جهت استفاده ايمن معين شده بيشتر باشد و . طراح يا سازنده باشد
 .يا ميزان مقاومت زمين خارج از موارد توصيه شده باشد

 بازرس متوجه تغييراتى در طرح يا مدارکى دال براين موضوع شود يا ) پ
 .شود) شامل طراح، سازنده و يا نماينده آنها ( جه توصيه، دستور و يا تذکرى از سوى نمايندگان معتبر بازرس متو)ت

هنگامى که هر کدام از موارد ذکر شده يا شرايط مهم ديگرى رخ دهد،  بازرس بايد ميزان مشارکت اين شرايط در 
اين . در دسترس نباشد را،   ارزيابى کندراستاى اهداف طرح اصلى يا  اهداف آشکار،  در صورتى که طرح اصلى 

ارزيابى بايد با توجه به اصول منطقى و مهندسى و يا با استدالل  و اتکا به هر گونه منبع قابل دسترسى وسيله انجام 
بازرس بايد با معايب ناشى از اين شرايط، خصوصاً  در موارد مرتبط با ايمنى،  مشابه ساير عيوب مشخص شده،  . شود
 .  کندرفتار

در صورتى که در طى بازرسى يک وسيله يا سوارى بازرس به اين نتيجه برسد که در طرح  نقصى در ارتباط با ايمنى 
وجود دارد بايد موضوع  را به اطالع مالک يا بهره بردار برساند و بازرسى را تا زمان رسيدن به توافق با همه ذينفعان 

 سوارى با توجه به فعاليت بازرسى مجاز نمى باشد،  مگر آن که داليل هيچ تغييرى در طرح وسيله يا. معلق سازد
در نظر گرفته شود  و همچنين در صورتى که ) در صورت دسترسى(محکمى ارايه گردد،  توصيه طراح يا سازنده 

 . قانع کننده و قابل اعمال باشد در نظر گرفته شود) يا تذکرات(فرايند تأييد طرح 
 . مالحظه کنيد.......الح يا جايگزينى طرح ها را در استاندارداطالعات مربوط به اص

 
 

     ارائه گزارش فعالیت بازرسی 10
بازرسى هايى که در . هر فعاليت بازرسى که در اين استاندارد مشخص شده است بايد به نحو مطلوبى گزارش گردد

دند که توسط آنها تعيين شده و الزامات حيطه طراح، سازنده يا مالک يا بهره بردار است بايد به نحوى ثبت گر
به عنوان مثال فرم هاى  کتابچه راهنما يا (وتوصيه هايى که براى بازرسى هاى خاص در اين استاندارد ارائه شده است، 

 .را لحاظ کنند) چک ليست ها
انجام مى شود بايد به بازرسى که  از سوى افراد صالحيت دار و نه  از سوى طراح يا سازنده يا مالک يا بهره بردار 

 :صورت زير ثبت گردند 
 بازرسى بايد تنها بعد از تهيه دفترچه سوابق مربوط به وسيله يا سوارى توسط مالک يا بهره بردار يا سرپرست، )الف

 . آغاز گردد
 دو سال    دفترچه سوابق باىد به روز باشد و سوابق حين کارکرد وسيله ىا سوارى را در بازه زمانى حداقلیادآوری

قبل از تارىخ بازرسى الزامى نشان دهد ىا درصورتى که عمر دستگاه کمتر از دو سال باشد،  دفترچه باىد طوالنى ترىن 
 .زمان ممکن را نشان دهد

 .شروع يک بازرسى بايد دردفترچه سوابق ثبت گردد) ب
 . شده باشد و گواهى آماده صدور باشدثبت در دفترچه سوابق تنها زمانى کامل مى شود که بازرسى کامالً  انجام)  پ



 

  در صورتى که موارد مشخصى از نظر اىمنى وجود داشته باشد که مانع صدور گواهى  نامه گردد، آغاز یادآوری
 .بازرسى در دفترچه سوابق ثبت مى گردد

 و رسيدگى در در صورتى که قيد و شرطى براى گواهينامه وجود داشته باشد آن موارد کيفى که نياز به توجه)  ت
دوران اعتبار گواهينامه دارند،  بايستى بوسيله بازرس آن موضوع يا توصيه با شرايط مربوط به آن بصورت جزء به 

جزء  براى مالک يا بهره بردار يا سرپرست دستگاه بيان گردد مثالً  چه اقدامى مورد نياز است و الزم است چه کارهايى 
 .در دفترچه سوابق ثبت گردنداين قبيل موارد بايد . انجام شود
 .  بازرس باىد وضعيت رىسک پذىرى،  حق تقدم نظم و سرعت مود نياز انجام هر اقدامى  را معين کندیادآوری 

بازرس بايد توصيه هاى ارائه شده به مالک يا بهره بردار يا سرپرست را در گواهينامه و دفترچه سوابق خود ثبت )  ث
 .کند

 مميزى تجهيزات انجام شود،  مرجع معتبر قانونى ممکن است نياز به گزارش پاىان کار   در صورتى کهیادآوری
 . ونحوه تأىيد آن داشته باشند

 . مالک يا بهره بردار يا سرپرست بايد هنگام انجام  اقدامات بازرس را مطلع نمايند)ج
 

      الزامات بازرسی 11
    بازرسی پس از مونتاژ و نصب11-1

 .ايد تنها بعد از تکميل تنظيم و نصب وسيله يا سوارى انجام شوداين بازرسى ب
در صورت امکان اين شخص نبايد .  آشنا با وسيله يا سوارى انجام شود اين بازرسى بايد توسط فرد صالحيت دار

وشن به هر حال ممکن است جهت کسب اطالعات بيشتر و يا ر. مستقيماً  در فرايند تنظيم و نصب دخالت داشته باشد
 .ساختن سواالت بازرس در انجام اين وظيفه، از اشخاصى که در مونتاژ فعاليت دارند،  استفاده شود

 :بازرس بايد موارد زير را کنترل کند
تنظيم وسيله يا سوارى  بر اساس دانش ناشى از تـــجربيات قبلى بازرس و مطابق با تمامى  دستور العمل ها، نقشه ها ) الف

 .ما تکميل شده استيا  کتابچه راهن
 . تکيه گاه هاى موقت يا طناب هايى که براى کمک درنصب استفاده شده اند،  برداشته شده باشند)ب
 .نصب شده باشند)  شامل حفاظ هاى محفاظت کننده(همه حصارها،  موانع يا ساير حفاظ ها )  پ
 استقرار يافته باشد و اتصاالت، توالى فاز و اتصال ...١منبع توان الکتريکى مورد نياز مطابق با استاندارد ملى ايران)  ت

 .زمين مطلوب و رضايتبخش باشند
 . تمام روشنايى ها و روشنايى هاى اضطرارى نصب شده و عمل مى کنند)ث
    بازرسی تنظیم کلی 11-2

وسيله يا . ر گيردوسيله يا سوارى اى که براى آن بازرسى تنظيم کلى الزامى شده بايد در محل نصب مورد بازبينى قرا
که براى يک نمايش خاص،  کارناوال،  قرارداد يا هر منظور ديگرى ايجاد شده و ) يا ساختمانى(سوارى بايد در محل 

وسيله يا سوارى بايد قابل بهره بردارى باشد و کامًال با الزامات بازرسى . وسيله در آن محل کار خواهد کرد،  تنظيم گردد
 .زانه وآزمون قبل از بازرسى تنظيم کلى مطابقت داشته باشدبعد از نصب و بازرسى رو

 :بازرسى بايد موارد زير را مورد ارزيابى قرار دهد
و هر روش مناسب شناخته شده يا مطابق نظر بازرس به ..آيا وسيله يا سوارى مطابق الزامات استاندارد ملى ايران)  الف

 .درستى تنظيم ونصب شده است
ارى بواسطه خطرموجود و يا شرايط نسبتاً  قابل پيش بينى که ممکن است در محل و در طول کارکرد آيا وسيله يا سو)  ب

 .وسيله ايجاد شود،  در معرض احتمال بروز خطر قرار دارد
در غير اين صورت و عدم احتمال خطر قابل پيش بينى،  آيا وسيله يا سوارى براى سالمتى و ايمنى استفاده کنندگان، )  پ

 .ورها و اشخاص غير درگير با کارکرد وسيله در محل،  هيچ گونه خطرى ايجاد نمى کند اپرات
 :بازرسى بايد شامل جنبه هاى زير باشد

 . مناسب بودن توپوگرافى محل )١
 . مناسب بودن خاک )٢
 .٢و١مناسب بودن توزيع بار و وسايل تراز کننده مربوط به  موارد  )٣
لکردى کامل وسيله يا سوارى و مناسب بودن فاصله مجاز ايجاد وجود هر گونه تداخل يا مانعى در حرکت عم )٤

 . شده
 .محل و مناسب بودن حصارها،  موانع  و ساير حفاظ هاى محل دربرگيرنده وسيله يا سوارى )٥
چيدمان محل هاى ورودى و خروجى استفاده کنندگان وسيله يا سوارى،  شامل تمهيدات خروجى اضطرارى که  )٦

 .داردبا خروجى معمولى تفاوت 
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 .کامل بودن نصب اتصاالت سوارى يا وسيله پس از مرحله حمل ونقل )٧
عملکرد درست ومناسب کنترل هاى وسيله يا سوارى در ارتباط با شروع به کار،  توقف  و عکس العمل هاى  )٨

 ).توقف(اضطرارى
    بازرسی روزانه و آزمون راه اندازی11-3

ون راه اندازى تهيه گردد که درآن موارد مربوط به هر سوارى يا چک ليستى بايد براى انجام بازرسى روزانه وآزم
نتايج بازرسى هر وسيله يا سوارى بايد در چک ليست ها يادداشت شود و بايد شرايط . وسيله خاص، مشخص شده باشد

 . رضايت بخش اجزاى تحت بازبينى يا شرايط غير از اين را نشان دهد
 .يى در زمينه تهيه چک ليست استپيوست ب شامل راهنمايى هايادآورى   

هر گونه ژنراتور اضطرارى که بخشى از يک وسيله و مورد نياز آن است بايد به صورت روزانه مورد آزمون قرار 
هر سيستم اضطرارى مبتنى بر تقويت کننده انرژى ذخيره شده را بايد به طور روزانه مورد آزمون قرار داد يا . گيرد

يت شارژ يا ابزار معادلى که سطح انرژى ذخيره شده را نشان مى دهد، کنترل شود تا در در صورت وجود، بايد وضع
 .محدوده مناسب قرار داشته باشد

اگر يکى از موارد نتيجه رضايت بخشى را نشان ندهد مسأ له بايد قبل از سرويس دستگاه به شخص صالحيت دارى 
 .جهت اظهار نظر يا اصالح ارجاع داده شود

 )حین بهره برداری(ازرسی ساالنه      ب11-4

     کلیات 11-4-1
 :زمانى که يک وسيله يا سوارى نياز به بازرسى ساالنه دارد،  موارد زير بايد اعمال گردد

 .مالک يا بهره بردار دستگاه بايد درخواست کننده انجام بازرسى باشند )الف
 .بازرسى بايد توسط فرد يا افراد صالحيت دارى انجام شود ) ب
 :به يکى ا زدو شکل زير انجام شود.. . بازرسى ساالنه ممکن است مطابق با استاندارد ملى ايران)پ
 بازرسى تک نوبتى يا ) ١
فراهم آوردن مدارک يا شواهد کمکى که نشان دهد بازرسى تمام موارد مربوطه مشخص شده توسط طراح يا سازنده ) ٢

 ، در  به آنها اشاره شده است٣-۴-١١ و٢-۴-١١مواردى که در بندهاى  ) و نه منحصرًا(و يا ساير موارد مربوطه شامل 
طول سال گذشته، از طريق يک برنامه بازرسى و تعمير ونگهدارى پيش گيرانه تدريجى و سازماندهى شده،  انجام شده 

 ). رجوع کنيد٧همچنين به بند (است 
 :الزامات بازرسى ساالنه بايد مطابق زير باشد 

 ٣-۴-١١ و ٢-۴-١١ى ساالنه بايد به نحوى انجام شود که بازرس بتواند تا آن حـد که براى الزامات بندهاى بازرس) الف
 .ضرورى است، وسيله يا سوارى را مورد بازديد قرار دهد

  جهت حصول به اىن منظور ممکن است نياز باشد که وسيله ىا سوارى در وضعيت هاى مختلف مورد مشاهده یادآوری
 بطور کامل مونتاژ شده و ىا مثالً  هنگامى که براى حمل ونقل بسته بندى شده است،  بخشى از آن نصب شده،. قرار گيرد

اىن الزامات ممکن است باعث شوند که بازرسى درتناوب هاى زمانى انجام شود و اگر . بخشى از آن پياده شده است
 . پذىردسوارى متحرک ىا قابل حمل است بازرسى در بيش از ىک محل صورت

بازرس بايد مطلوب بودن بازديد وسيله يا سوارى را در هر وضعيت خاص مشخص کند و مالک يا بهره بردار بايد در 
 .مورد محل و نيروى کار جهت تسهيل در امر بازرسى همکارى الزم را انجام دهند

ر حالت کارکرد کامل باشد،  هرچند  بازرسى ساالنه بايد شامل بازديد وسيله يا سوارى بعد از نصب کامل در محل و د)ب
 .که نياز نيست در اين حالت بار گذارى انجام شود

مالک يا بهره بردار بايد اطمينان حاصل نمايند که بازرس به کليه مدارک وسيله يا سوارى شامل گواهى  هاى جارى )  پ
انونى مربوط و اوراق ثبت جارى،  نشان دهنده انجام تست هاى غير مخرب الزم،  دفترچه سوابق،  هرگونه تذکرات ق

همچنين مالک يا بهره بردار بايد مطمئن شوند که درهر محلى که بخشى  يا تمام بازرسى در آنجا انجام . دسترسى دارد
 ، دفترچه راهنماى مربوط به عملکرد وتعميرات و نگهدارى وسيله يا سوارى قابل دسترسى است و بايد در مى شود

 .ت هاى روزانه و بازرسى بعد از نصب مربوط به سال جارى را ارائه دهندصورت درخواست چک ليس
 .   بازرس نباىد درگير بهره بردارى روزانه وسيله ىا سوارى شودیادآوری

    جنبه  های  مکانیکی و سازه ای 11-4-2
 :ابق با الزامات زير باشد جنبه هاى مکانيکى و سازه يک بازرسى ساالنه بايد مط١-۴-١١به همراه الزامات بيان شده در 

 تمام جزئيات وسيله يا سوارى بايد به صورت چشمى  و در صورت نياز با روش هاى ديگر مورد آزمون قرار )الف
زمانى که مجموعه اى از اجزا در يک طرح مشترک قرار دارند، هر کدام از اجزاء  بايد در يک سطح مورد . گيرند

ن داشته باشد تمامى ارجاع ها به اجزاء يک طرح مشترک بايد از طريق شماره هاى هر جايى که امکا. آزمون قرار گيرند
 .درصورتى که نتوان اين شماره ها را يافت،  شناسايى بايد از طريق عالمت گذارى انجام شود. شناسايى اصلى انجام شود

ش خودش مشخص نمايد به نحوى هنگامى که هيچ شناساگر خاصى در عمل استفاده نمى شود، بازرس بايد اجزا را به رو
 .که در طول دوره الزم بازرسى، ماندگار باشد



 

اين اعالم نظر بايد هر گونه . بازرس بايد درمورد ايمنى در بهره بردارى وسيله وسوارى نظر خود را اعالم کند) ب
ها با ايمنى  توسط بازرس،  شناسايى شده است و همچنين ارتباط آن)بازرسى ها  (نقصى را که در طى بازرسى

هر نقص تشخيص داده شده توسط .  ، پرسنل بهره بردارى،  رهگذران و ساير افراد را در نظر بگيرداستفاده کنندگان
بازرس که در نظر او براى سالمتى و ايمنى هر شخص درگير با وسيله يا سوارى خطرى فورى محسوب مى شود يا 

د که  سالمتى را به خطر بيندازد مى تواند دليلى براى رد کردن مى تواند در طول يک سال تا آن حد گسترش پيدا کن
 .تأييديه باشد

بازرس بايستى به روشى که از نظر او و با توجه به شرايط مناسب است،  مالک يا بهره بردار يا نمايندگان آنها را از 
مشخص شده بايد به هر نقص . محل  و نوع هر گونه نقصى که در طول دوره بازرسى مشخص شده،  مطلع سازد

 .صورت کتبى تذکر داده شده يا تأييد شود
  نقاىصى که از نظر  بازرس در ىک دوره کوتاه مدت ىا در طول مدت بازرسى به عنوان خطر تشخيص داده یادآوری

 .ودنشده اند باىد به ترتيب اهميت درجه بندى شده و پيشنهاد ىک زمان معقول و منطقى براى تعمير ىا تصحيح  داده ش
اگر در طول يک دوره بازرسى در حين بهره بردارى ساالنه،  بازرس متوجه نقصى شود که اين نقص را نمى توان به )پ

روشى به جز از هم باز کردن يک سازه يا مجموعه اى از اجزاء که به شکل دائم مونتاژ شده اند و يا با استفاده از يکى از 
 شناسايى کرد، بايد بازرسى را به حالت تعليق در آورده و به مالک يا  به شکل قاطع و مقبولروش هاى غير مخرب،

بهره بردار پيشنهاد از هم باز کردن وسيله يا سوارى به شکلى که براى تشخيص مقدار و ماهيت عيب الزم است را 
 .بدهد

 :جوانب زير در صورت ارتباط داشتن بايد مورد ارزيابى قرار گيرند 
 حل هاى نشستن استفاده  کنندگان و پيرامون  آن   شرايط و وضعيت تمام م)١
 .شرايط و موثر بودن وسايل مهار)٢
شرايط و بى عيب بودن هر ماشين،  کپسول، غالف، آويز يا قابى که حفاظت سازه ايى اوليه را براى استفاده کنندگان )٣

 .فراهم مى کند
 ، غالف  يا قاب به راحتى برروى آن حرکت سولشرايط وبدون عيب بودن هر جزء  يا مجموعه اى که ماشين، کپ)۴

 .مى کند  يا بوسيله آن حرکت داده  مى شود
شرايط و بدون عيب بودن هر سيستم محرک يا ترمز که به تنهايى يا در ارتباط با سازه يا قسمت ساکن يا متحرک ) ۵

 . ديگرى به کنترل حرکت يک ماشين،  کپسول،  غالف، آويز يا قاب مربوط مى شود
 ، کپسول،  غالف، شرايط و بدون عيب بودن هر جزء سازه ايى حامل بار  در مسير بارگذارى مربوط به هر ماشين) ۶

 .آويز يا قاب که از چنين اجزايى در مقابل سازه ثابت يا متحرک اصلى وسيله يا  سوارى حفاظت مى کند
تعيين مسير هاى بارگذارى اصلى درگير در : وارد باشد ارزىابى باىد شامل اىن م۶ و۵ و۴   در ارتباط با موارد دآورییا

هنگام بهره بردارى و کنترل اىن که  اىن مسيرها در اثر سختى ناخواسته آسيب نمى بينند، کمبود ىا بيش از حد بودن 
 .فاصله  مجاز و لقى ىا شراىط دىگر که احتماالً  در طراحى در نظر گرفته نشده  است

ن تمامى اجزاى سازه ايى و مکانيکى تشکيل دهنده سيستم هاى متحرک و ثابت حامل بار شرايط و بدون عيب بود) ٧
 .اصلى که بارهاى مرده يا زنده يا بارهاى گسترده در وسيله يا سوارى را بر روى فونداسيون منتقل مى کنند

اط جک گذارى، پايدارسازهاى ، شاسى هاى اصلى يا ساير سازه ها شامل نق)بدنه  ها(شرايط و بدون عيب بودن قاب ها ) ٨
وسيله و سيستم هاى لنگر اندازى که باعث پايدارى وسيله يا سوارى درمقابل هر حرکتى  که در درون وسيله ايجاد شده يا 

 . ، مى گرددبه آن اعمال مى شود
تم هاى شرايط و بدون عيب بودن سيستم هاى الحاق شده براى ايجاد حرکت نظير موتور ها، گير بکس ها، سيس) ٩

در چنين ارزيابى هايى بايد عمل هاى شتاب گيرى، سرعت گيرى و ترمز توسط اين سيستم ها در .هيدروليک و پنوماتيک
 .نظر گرفته شود

عملکرد مناسب و صحيح کنترل هاى وسيله يا سوارى در رابطه با راه اندازى،  در هم قفل شدن،  توقف  و عکس ) ١٠
 .العمل هاى اضطرارى

بدون عيب بودن و موثر بودن نرده  ها و حصار هاى مربوط به سوارى ها و چيدمان ورودى  ها و شرايط، )١١
 .خروجى هاى براى استفاده کنندگان

   جنبه  های الکتریکی و الکترونیکی 11-4-3
زات الکتريکى و الکترونيکى باشد                  ا و تجهي تم  ه د سيس د شامل بازدي ، ١-۴-١١د عالوه بر الزامات بن. بازرسى ساالنه باي
 : جنبه  هاى الکتريکى و الکترونيکى يک بازرسى ساالنه بايد از الزامات زير تبعيت کند 

همه مدار هاى منطقى کنترل شامل سيستم  هاى پشتيبان اضطرارى بايد بررسى گردند تا اطمينان حاصل شود که اين             ) الف  
بودن ا     ا در صورت ن وده و ي ر اساس مشخصات سازنده ب ا ب تم  ه ه از نظر   سيس ر اساس مشخصاتى ک ن مشخصات، ب ي

 . شخصى با صالحيت مناسب است کار مى کند
ر مسئله ايمنى احتمال خرابى دستگاه هم وجود دارد،               ) ب   ه غي ه ب واردى ک ى، در م ه ايمن ربوط ب تم  هاى م ايص در سيس نق

 . بايد دليلى بر رد گواهينامه باشد
ى م          ) پ توجه نقص احتمال ازرس م ه ب واردى ک دون استفاده از يک بررسى دقيق و مفصل از نرم افزار    در م ه ب ى شود ک

رآيند آزمون دقيق يا ساير کار هاى طوالنى مدت نمى توان آن نقص را شناسايى کرد، بايد                    ا يک ف طراحى و نصب شده ي



 

ره بردار را از وجود اين عيب مطلع ساخته و پيشنهاد                             ا به يق درآورده و مالک ي ه حالت تعل مجموعه اى از   بازرسى را ب
 .فعاليت هاى مناسب را به او بدهد

 : جنبه هاى زير در صورت قابل اجرا بودن، بايستى مورد ارزيابى قرار گيرند
ا، شامل کابل بندى ها موقت انعطاف پذير، دو شاخه ها، سوکت ها و خروجى سوکت ها                        ) ١ ل ه وسايل و  . شرايط تمامى کاب

 . اتصاالت آنهاتسهيالت سازه اى روشنايى، پايه ها و 
يدهاى قطع و وصل             ) ٢ رل و کل رق و محفظه هاى کنت و هاى ب يت دسترسى،     ١ساختار تابل ويه، قابل ندى، ته  از نظر آب ب

 . ورودى کابل، تخليه آب و قفل شدن
رل و      ) ٣ در ارتباط با امنيت، آسيب ناشى از گرما يا قوس، خوردگى، بدون عيب بودن اتصاالت    . ١شبکه کليد شرايط کنت
 . پايانه ها، عالمت گذارى، بست هاى سيم کشى، عايق بندى و موانع تامين کننده ايمنىو 
ار،     ) ۴ افظ ب يوزهاى مح يمانده، ف ريان باق ل ج ى در مقاب ايل حفاظت نده، وس دود کن ايل مح ريان وس رفيت ج رايط و ظ ش

  .ترانسفورماتورهاى جريان وشنت ها
ى               ) ۵ ه ايمن ربوط ب راى عملکردهاى م ه ب ر محدودسازى سرعت، نظارت، فشار، دما،             شرايطى ک نده نظي وسايل حس کن

دارک ديده شده اند         ا عملکردهاى شمارش ت تاژ و جريان ي در حالتى که اين وسايل درست کار نمى کنند توصيه مى شود . ول
 . ايجاد شود) ها(روشى جهت درک سالم بودن و وضعيت خرابى سيستم

 . ر، اجزاى مربوط به فعال سازى آنها و محل و تنظيم مناسب آنهاشرايط کليدهاى محدود، کليدهاى مجاو ) ۶
شرايط وسايل نظارت کننده الکتريکى و اجزاى کنترل در ارتباط با سيستم هاى مکانيکى مانند سيستم هاى هيدروليک                    ) ٧

 . و سيستم هاى پنو ماتيک و چند راهه
 . ، صفحات عاليم و کارآيى عمومى چرخ دنده هاشرايط صفحه کليد و وسايل واسط شامل وسايل عالمت دهنده) ٨
 مانند گرما، (شرايط وسايل کنترل الکترونيکى، تکيه گاه ها، محفظه، حفاظت در برابر شرايط محيطى ) ٩

بار   ردو غ وبت و گ ا و          ) رط ونده ه ا، ج بوت ه ند عنک وذى مان ودات م رات و موج ه حش ر حمل ا در براب ت آنه و حفاظ
ا    زون ه ارت هاى    . حل  مدار چاپى و اجزاى الکتريکى محصور شده يا قرار گرفته در محفظه داراى تهويه بايد به  شرايط ک

 منظور بدون عيب بودن اتصاالت واقع در لبه  و ديگر پايانه ها مورد ارزيابى
 . قرار گيرند

واردى که هر گونه وسيله قابل برنامه ريزى از طريق يک سيستم مراقب تحت نظارت قرار مى گي  ) ١٠ رد يا داراى در م
رد                          رار گي ورد آزمون ق د م ا باي تم ه نگونه سيس تيبانى اضافى است، عملکرد اي تم پش رى هاى     . سيس ه از بات واردى ک در م

تيبان   ا بايد تاييد شود       ٢رمپش ودن آنه ر ب تفاده مى شود، موث در صورت لزوم در رابطه با سيستم هاى مربوط به ايمنى، . اس
نده هاى م          رل کن دارهاى منطقى قابل برنامه ريزى، على الخصوص تحت يک دستور اضطرارى،           ورودى و خروجى کنت

د بررسى و تاييد شود         ز باي تنظيمات وسايل الکترونيکى قابل تنظيم که سرعت، فشار يا ديگر پارامترهاى مهم مربوط           . ني
 . راحى قرارداشته باشندبه ايمنى وسايل و سوارى ها را ثابت نگه مى دارد کنترل شود تا در محدوده روادارى مقادير ط

نده،             ) ١١ نک کن اى خ واکش ه ا و ه ن ه افظ، ف اى مح ش ه ا، پوش ل ه ندى کاب ا، آب ب يم آنه به تقس ورها، جع رايط موت ش
 . ٤ و خازن هاى مربوطه، مقاومت ها، وسايل سرعت سنج و بازخورد٣جاروبک ها

   بازرسی اصلی 11-5 
 : وجه کردبراى انجام يک بازرسى اصلى بايد به الزمات زير ت

 .ايراد هاى سازه اى، مکانيکى، الکتريکى، ابزارى، کنترلى و عملکردى) الف
 . آزمون هاى غير مخرب بر اساس استاندارد مناسب) ب 
 . کنترل ها و توقف اضطرارى) پ 
 . سيستم هاى ترمز) ت 
 . توصيه ها و بهسازى هاى ايمنى سازنده) ث 
 . ا هاى مربوط به ايمنىمناسب بودن دستورالعمل ها و راهنم) ج 
 . امکان بهسازى بر اساس الزامات آخرين استاندارد) چ

 : در يک بازرسى اصلى الزامات زير بايد مد نظر باشد 
م وسايل تفريحى و زدودن رنگ، چربى و عاليم خوردگى براى انجام يک                      )١ يار مه از کردن اجزاى بس م ب از ه

 . بازرسى کامل و سراسرى
 . و کنترل روا دارى تمامى اجزاى تحت ساييدگى) با در نظر گرفتن تمام جزئيات ( بازرسى چشمى کامل  )٢
 . آزمون ضخامت، در صورت نياز جهت بررسى سايش و خوردگى )٣
راى تشخيص نشانه هاى ترک خوردگى يا پوسته شدن ناشى از                            )٤ م ب يار مه ر مخرب تمامى نواحى بس آزمون غي

 .خستگى يا تنش بيش از حد
تم هاى        )٥ د سيس نو ماتيکى، و در صورت کاربرد، اين بازرسى              بازدي رل، الکتريکى، هيدروليکى و پ درت، کنت ق

 .نبايد کمتر از بازرسى ساالنه باشد

                                                 
1- switch gear 
2- RAM back up batterie  
3- brush gear  
4 - feedback 
 



 

 .  بازرس نباىد درگير عملکرد روزانه وسيله ىا سوارى شودیادآوری

    بازرسی های الزام شده طراح یا سازنده 11-6
رآيند بازرسى و آزمون در فوا              ه ف واردى ک صل زمانى منظمى الزام شده باشد، اين گونه دستورالعمل ها بايد به طور     در م

ا يک مرجع مطمئن اسناد منبع وارد شده و به طور مکرر ثبت شوند         تابچه سوابق ي در صورت تداخل دوره . کامل در ک
 بازرسى براى يک بازرسى خاص با بازرسى ساالنه، مالک يا بهره بردار مى تواند با شخص صالحيت دار مسئول انجام            

 . انجام بازرسى ضرورى هماهنگ کند
ا سازنده تنها يک بازرسى يا آزمون نوبت اول را الزام کند، يک مرجع بايد در بخش مربوطه کتابچه                  ه طراح ي ى ک زمان

 . به دنبال تکميل الزامات، تاييدات بايد در کتابچه سوابق ثبت شود. سوابق بر روى رسيد گزارش درج شود
ام مو     ارد مربوط به يک بازرسى الزام شده، اسناد و مدارک مربوط به بازرسى يا کپى هاى مربوطه بايد در کتابچه           در تم

 . سوابق باقى بماند
   بازرسی تجهیزات کمکی11-7

ا الزامات قانونى انجام شود                        ق ب رد صالحيت دار و مطاب د توسط ف زات کمکى باي در صورت عدم وجود  . بازرسى تجهي
 .  مشخصات مورد نظر طراح يا سازنده بايد در کنار الزامات مربوطه زير اعمال شودالزامات قانونى،

ف  د داراى        ) ال ته و باي رار داش ا صحيح ق ب ي ل مناس وده و در مح تفاده ب ل اس ترس و قاب د در دس ى باي زات کمک تجهي
 . اتصالت مورد نياز باشند

زامات                   ) ب   زات کمکى ال نکه تجهي ر اي ى ب د شواهد کافى مبن بازرسى حين بهره بردارى مناسب با نوع تجهيزات را          باي
 . برآورده است، وجود داشته باشد

  بازرسى تجهيزات کمکى که تحت اىن استاندارد انجام مى شوند، عمدتًا کنترل هاىى هستند براى اثبات اىن امر                    یـادآوری 
 . که ساىر بازرسى ها توسط بازرسين دىگر انجام شده اند

 : الزامات مربوطه عبارتند از مثال هايى از ديگر 
 . تجهيزات اطفاء حريق در وضعيت کاربردى هستند )١

اء حرىق داراى برچسب راىج مطابق با استاندارد ملى اىران                    یـادآوری  زات اطف ه تجهي ن ک نان از اى وًال اطمي  ..... ١معم
 . هستند کافى مى باشد

ه تجهيزات اطفاى حريق داراى صفحه مد         واردى ک رج مربوط به فشار يا مقدار مواد باشند، اين صفحه در هر حال در م
 . بايد براى حصول اطمينان از عدم خالى شــدن تجهيزات مورد بازديد قرار گيرد) شاخص ( 
ارى           )٢ اى ج نامه ه ر گواهي ين براب طح زم ر از س داد باالت يات ام ام عمل راى انج ت شخصى ب زات حفاظ ( تجهي

 . مى باشد.........) ٢استاندارد ملى ايران
  . )مراجعه شود... ٣به استاندارد ملى ايران.( سکوهاى باالبر يا جرثقيل داراى کتابچه سوابق قابل قبول هستند )٣
 .) مراجعه شود... ٤به استاندارد ملى ايران. ( گيرنده هاى هواى فشرده داراى گواهينامه رايج هستند) ۴
 . موردآزمون قرار گرفته و برچسب خورده اند.. ٥د ملى ايرانسيم هاى انعطاف پذير آسيب نديده اند و مطابق استاندار) ۵

در مواردى که هيچ استاندارد ملى براى نوعى از تجهيزات مانند دستگاه مولد اضطرارى، دستگاه تهويه مطبوع، 
دمنده هاى وسايل بادکردنى وجودنداشته باشد، بايد مدارک مناسب بر اساس مديريت خطر و اصول عملکرد مناسب 

 . ين شوندتعي

  ) NDT(     آزمون های غیر مخرب 12
  کلیات  12-1

آزمون غير مخرب نشان مى دهد که آيا اجزاء بسيار مهم مکانيکى يا سازه اى تشکيل دهنده قسمت هايى از يک وسيله يا 
 همچنين ممکن است که يک بازرس، آزمون غير مخرب را به عنوان. سوارى عارى از عيب و نقص هستند يا خير

آزمون غير مخرب در صورت لزوم مى تواند قسمتى از کنترل کيفيت . آزمونى اضافه بر هر گونه بازرسى عنوان نمايد
 . تعميرات انجام شده در هر زمانى را تشکيل دهد

 .ممکن است از آزمون هاى غير مخرب در تشخيص موارد زير کمک گرفته شود
 .ات جوشکارى شدهسالم بودن جوش ها و فلز پايه جوش در قطع) الف
ضخامت ورق ها و صفحات آهنى و غير آهنى در معرض خوردگى به خصوص در حالتى که ارزيابى چشمى يا به ) ب

 .وسيله ابزارهاى اندازه گيرى رايج ممکن نباشد

                                                 
 . مراجعه شود AS/NZS 1851/1 انداردتا زمان تدوین استاندارد ملی به است - ١
  . مراجعه شود AS/NZS 1891 تا زمان تدوين استاندارد ملى به استاندارد -٢
 .مراجعه شود  AS 2550 تا زمان تدوين استاندارد ملى به استاندارد - ٣
 .مراجعه شود  AS/NZS 3788تا زمان تدوین استاندارد ملی به استاندارد  -4

  مراجعه شود AS/NZS 3760استاندارد ملی به استاندارد  تا زمان تدوین -5



 

 .ضخامت جداره اجزاى مکانيکى يا سازه اى توخالى در معرض ساييدگى يا خوردگى) پ
 توخالى و پين ها به خصوص آنهايى که در معرض بارهاى خستگى بوده و در طراحى سالم بودن محورهاى توپر و) ت 

 .آنها ويژگى هايى وجود دارد که باعث افزايش تنش مى گردد
   تکنیک ها و استانداردها 12-2

 در آزمون غير مخرب بايد در برگيرنده تمامى فرآيندهاى موجود در زمان بازرسى باشد و مى تواند احتمال وجود نقص
تکنيک هايى که در زمان تدوين استاندارد . جزء سازه اى يا قطعه مکانيکى را بدون نياز به وارد آوردن آسيب تعيين کند

 ) : اين تکنيک ها محدود به موارد زير نمى شوند ( متداول و قابل استفاده اند به صورت زير مى باشد 
 VT( 1( بازرسى چشمى  ) الف 

  ٢  )PT( آزمون مايع نافذ ) ب 
 ٣ )MT( آزمون ذرات مغناطيسى ) پ
 ٤ )ET( آزمون جريان گردابى ) ت 

 ٥ ) UT( آزمون اولتراسونيک ) ث 

  ٦  ( RT )راديوگرافى) ج
 تکنيک هاى تخصصى مانند آزمون غير مخرب کابل ها ) چ

عملکردى که توسط گروه تمام تکنيک ها بايد مطابق با مراحل مشخص شده در استاندارد ملى مناسب يا مطابق بهترين 
 . بازرسى معتبر قانونى مشخص شده، انجام شوند

يادآورى  در صورت امکان، بازرسى از طريق آزمون غير مخرب بايد قبل از هرگونه دوباره رنگ کارى يا شروع 
 .کار مجدد وسيله يا سوارى تفريحى انجام شود

  کاردان فنی  12-3
حيت دارى که در زمينه کاربرد روش هاى مورد استفاده آموزش ديده است آزمون غير مخرب فقط بايد توسط فرد صال

جايى که انجام آزمون غير مخرب توسط طراح يا سازنده وسيله يا سوارى تفريحى مشخص شده يا بر اساس . انجام شود
واهينامه مناسب اين اين استاندارد به کاربرده شود، آزمون بايد به وسيله فرد صالحيت دارى انجام شود که صالحيت و گ

 .تکنيک را داشته باشد

 . دستور العمل مربوط به اراىه گواهينامه به پرسنل را بيان مى کند.. ٧  استاندارد ملى اىرانیادآوری

 قواعد بازرسی آزمون غیر مخرب  12-4
ص نکرده است در مواردى که کتابچه راهنما هيچ گونه الزاماتى را براى آزمون غير مخرب حين بهره بردارى مشخ

والزامات ديگرى نيز توسط فرد صالحيت دارى ارايه يا درخواست نشده، بازرسى مناسب تعيين شده در پيوست پ بايد 
 .به کار برده شود

  در پيوست ت اطالعات مربوط به اصول مورد استفاده در تعيين نحوه بازرسى آزمون غير مخرب از جدول یادآوری
گونگى تعيين مسير بار و قطعات بسيار مهم سوارى تفرىحى را تشرىح مى کند، ارائه  آورده شده وىک مثال که چ١پ

 . شده است
  معیارهای پذیرش 12-5

معيارهاى پذيرش براى آزمون غير مخرب در حين بهره بردارى بايد به طور واضح و به شکل مکتوب يا در کتابچه 
صادر شده از جانب يک شخص صالحيت دار، ثبت گردد و دستورالعمل های راهنماى وسيله يا سوارى تفريحى يا در 

 .قبل از شروع آزمون در اختيار کاردان فنى قرار داده شود
 :در مواردی که هيچ معيار پذيرشى مشخص نشده است، موارد زير بايد گزارش شوند

 .شواهد ايجاد ترک) الف

 .ر سوء داشته باشدبه شکلی که بر ايمنی اث) ناشی از سايش يا خوردگی(کاهش ضخامت ) ب

                                                 
١ -VT: Visual Inspection تا زمان تدوین استاندارد ملی به استاندارد AS 3978مراجعه گردد . 

٢ -PT: Penetrant Testing تا زمان تدوین استاندارد ملی به استاندارد AS 2062مراجعه گردد . 
٣ -MT: Magnetic Particle Testing تا زمان تدوین استاندارد ملی به استاندارد AS 1171مراجعه گردد . 
٤ -ET: Eddy Current Testing تازمان تدوین استاندارد ملی به استاندارد AS 4544/1 مراجعه گردد. 
٥- UT: Ultrasonic Testing تازمان تدوين استاندارد ملى به استاندارد AS 2207مراجعه گردد . 

٦-RT: Radiography تا زمان تدوین استاندارد ملی به استاندارد AS 2177 مراجعه گردد. 

 .مراجعه گردد AS 3998 تا زمان تدوین استاندارد ملی به استاندارد - ١



 

در مورد تشخيص عالمت سطحی ترک يا کاهش ضخامت، بررسی های مناسب بيشتر بايد به وسيله شخص صالحيت 

 .داری انجام شود تا مشخص گردد که ايا اين نشانه ها واقعًا نقص هستند يا خير

ىابی اىن که آىا ىک قسمت   معموال انتظار نمی رود که آزمون غير مخرب حين بهره برداری، برای ارزیادآوری

مگر اىن که آن . سازه ای از قطعه مکانيکی از استاندارد ساخت و توليد پيروی مى کند ىا نه، مورد استفاده قرار گيرد

قسمت ىا قطعه جدىد باشد و اىن بدىن معنی است که انتظار نمى رود که آزمون غير مخرب حين بهره برداری به عنوان 

مشخص شده ... ١.١جداول انواع محدوده های قابل پذىرش عيوب توسط استاندارد ملی. ر رودىک معيار پذىرش به کا

 .به کار بردن چنين معياری، در حالت کلی، باعث ميشود قطعات موجود بدون دليل مناسبی برگشت داده شوند. است

  ارایه گزارش 12-6

سازنده يا براساس اين استاندارد انجام شده، بايد هر آزمون غير مخربی که براساس مشخصات بيان شده توسط طراح يا 

گزارش ها يا بايد در فرمى ثبت شوند که معموًال توسط مرجع قانونی بازرسی به کار . به صورت کتبی گزارش شود

مى رود و توسط سازمان معتبر مربوط تاييد شده است يا بايد به صورتی باشد که تمام داده های فهرست شده در پيوست 

گزارش ها بايد توسط کاردان فنى اى که آزمون غير مخرب را انجام داده امضا و تاريخ گذاری شود و .  در برگيرندث را

در مواقع لزوم، رونوشت گزارشات مى تواند در دسترس مالک يا . بعداز اتمام آزمون يا آزمون ها بالفاصله تحويل شود

 .بهره بردار قرار گيرد

ن است با استثنائاتی ارائه شود بدين معنی که در مواردی که در يک گروه از گزارشات آزمون غيرمخرب ممک

بازرسی های همانند از قطعات مشابه مانند بازوهای شعاعی يکسان، هيچ گونه نقصی ديده نشده، کافی است به اين نکته 

 .اشاره شده و حداقل يکی از قسمت هايی که آزمون غيرمخرب بر آن انجام شده مشخص شود

.  مواردی که يکی از قسمت ها نقصى را نشان مى دهد، گزارش بايد قسمت مربوطه و محل نقص را مشخص کنددر

 .گزارشات بايد به صورت واضح محل هر عيبی را با استفاده از توضيحات دقيق، تصوير يا هر دو مشخص کند

 اين مسئله بايد در گزارش ذکر در موارديکه محدوديت های يک آزمون غير مخرب باعث عدم قطعيت نتيجه ميشود،

 .شود

   تفسیر 12-7

نتايج هر آزمون غيرمخرب بايد توسط شخص صالحيت دارى به منظور ارزيابی نتايج آزمون، تفسير شود و مجموعه 

 .فعاليت های الزم برای حفظ ايمنی وسيله يا سواری تفريحی بايد به شکل گزارش مکتوب پيشنهاد شود

     خرابی سطح13

                                                 
 . رجوع شودAS/NZS 1554  تا زمان تدوین استاندارد ملی ایران به استاندارد-١



 

نه خرابی سطح که در طی هر کدام از انواع بازرسی ها مشاهده شود بايد به طور کامل مورد بررسی قرار گيرد هر گو

و در مواردی که احتمال دارد ايمنی وسيله تحت تاثير قرار بگيرد، وسيله بايد تا کامل شدن بازرسی از سرويس خارج 

يل بايد تا زمان تعيين ميزان اهميت خرابی و انجام وسا. در صورت نياز مى توان نظر متخصصين را جويا شد. شود

در مواردی که وسيله در طول دوره ای که کار نميکند، ممکن است برای . تعميرات الزم، خارج از سرويس باقی بماند

عموم خطرناک باشد به طور مثال خطر فروپاشی وجود دارد، وسيله بايد محکم شده يا هر گونه مسائل ايمنی ديگر به 

 .ان صورت که مورد نياز است ارائه شودهم

زمانی که وساىل تفرىحی بازرسی مى شوند، از آنجاىی که بسياری از اجزاء اتصاالت با در نظر گرفتن با یادآوری  

ساىيدگی و پارگی در استفاده معمول طراحی شده اند، اىن مسئله باىد در نظر گرفته شود که خرابی سطح و ساىيدگی در 

 .ست نشانه کاستی و ضعف جدی نباشدمواد ممکن ا

 

 

 

 پیوست الف

 آموزش، صالحیت و تجربه پیشنهاد شده برای افراد صالحیت دار

 )اطالعاتی( 

بند ( اين پيوست شامل راهنمايی درمورد حداقل آموزش، صالحيت و تجربه مورد انتظار در يک شخص واجد صالحيت

 نقش ها، مسئوليت ها و شرح وظايف ذکر شده در اين استاندارد به او که) را ببينيد....  از استاندارد ملى ايران ٩-٣

 .واگذار مى شود

  راهنمای حداقل آموزش، صالحیت و تجربه-1-جدول الف



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وظيفه/ مسئوليت / نقش  تجربه/ صالحيت / آموزش 

 شخصی که آموزش و تجربه او توسط مالک يا بهره بردار مورد ارزيابی قرار گرفته تا برای 

 .شخص بايد در ارتباط با وسيله يا سواری خاص دارای تجربه باشد. فه محوله مناسب باشدوظي

بازرسی پس از مونتاژ و 

 نصب

 شخصی که توسط مدير سايت مورد ارزيابی قرار گرفته تا صالحيت موردنياز برای برآوردن 

 .ترتيباتى مطابق شرح وظيفه را داشته باشد
 بازرسی تنظيم کلى

 ى تجربه در زمينه راندن وسيله  و قابليت شناسايی و ارزيابی خطر باشد و صالحيتی شخصی که دارا

 .مشابه طراح وسيله دارد

آماده سازی چک 

ليست های بازرسی 

 روزانه

 شخصى که توسط مالک يا بهره بردار در ارتباط با بهره برداری وسيله و بازرسی مناسب 

 .ديده باشدوسيله مطابق با چک ليست و خطرات کلی آموزش 

آزمون راه اندازی و 

 بازرسی روزانه

 شخصی که يک وسيله تفريحی را بازرسی ميکند بايد دارای صالحيت  ها و تجارب مهندسی

 و با توجه به نقايص ) مراجعه شود... به استاندارد ملی ملى ايران( مرتبط مشابه طراح باشد 

 وتعميرات الزم  در جايگاه تصميم گيری شناخته شده از طريق بازرسی  ها، دوره هاى بازرسی ها 

 .و قضاوت های مهندسی قرار داشته باشد

بازرسی ساالنه و 

 بازرسى اصلی



 

  راهنمای حداقل آموزش، صالحیت و تجربه-1-ادامه جدول الف

 وظيفه/ مسئوليت / نقش  تجربه/ صالحيت / آموزش 

الحيت مرتبط و شخصی که در زمينه کارهای الکتريکی يا مهندسی برق دارای ص

تجربه ارزيابى وضعيت کارکرد تجهيزات الکتريکی بوده و در صورت لزوم در 

زمينه مهندسی برق برای ارزيابی شرايط کارکرد و تمام عملکردهای ايمنی 

 .سيستم های کنترل الکتريکی قابل برنامه ريزی دارای معلومات کافی باشد

 بازرسی ساالنه و اصلی اجزا الکتريکی 

به (که بايد دارای صالحيت مهندسی مرتبط و تجارب مشابه با طراح باشد شخصی 

و بايد در جايگاهى باشد که بتواند مفهوم ) مراجعه شود... استاندارد ملی ايران

 .خبرنامه ها و ساير توصيه ها يا يافته های حاصل از حوادث را ارزيابی کند

تنظيم دوره تناوب بازرسی های الزام شده از جانب 

ازنده يا طراح وقتی که برنامه اى از جانب آنها تعيين س

 .نشده باشد

شخصى که جزء پرسنل مالک يا بهره بردار است و توسط او مورد ارزيابی قرار 

گرفته، تا صالحيت کافی يا صالحيتی معادل آنچه که برای انجام يک بازرسی 

 برداری يا بازرسی شخص نبايد در بهره. اصلی يا ساالنه الزم است، را دارا باشد

 .روزانه وسيله مشارکت داشته باشد

 بازرسی توسط افراد درون سازمان

شخص که دارای صالحيت مهندسی يا علمی کافی بوده تا مقدار پارامترهای تعيين 

کننده دسته بندى وسيله و مفاهيم شروط ايمنی ذاتی بيان شده در استاندارد ملی ملى 

 .زيابى کند را درک نموده و ار١...ايران

 دسته بندی سواری ها

به (شخص بايد صالحيت هاى مرتبط مهندسی و تجارب مشابه طراح را داشته باشد 

و در جايگاهى باشد که بتواند در مورد شدت .) مراجعه شود١...استاندارد ملی ايران

نقص هايی که ممکن است به علت عملکرد نامناسب سيستم کنترل  اتفاق مى افتد، 

 .ندسی انجام دهدقضاوت مه

بازرسی نصب برای سيستم کنترل /مشخصات آزمون

 .زمانيکه مستنداتى وجود ندارد

 اجرا و ارايه گزارش آزمون غير مخرب . مراجعه شود٣-١٢به بند 

 

 

 

 

 

 



 

  راهنمای حداقل آموزش، صالحیت و تجربه-1-ادامه جدول الف

 وظيفه/ مسئوليت / نقش  تجربه/ صالحيت / آموزش

ارای صالحيت مهندسی مرتبط و تجربه يک طراح وسيله بوده و در شخص بايد د

جايگاهى باشد که بتواند در مورد شدت هر گونه نقص گزارش شده و بازه های 

يا تعميرات قادر به انجام قضاوت های مهندسی /زمانی مناسب برای بازرسی ها و

 .باشد

 تفسير نتايج آزمون غير مخرب/ ارزيابی 

الحيت مهندسی مرتبط و تجربه مشابه طراح وسيله بوده و در شخص بايد دارای ص

 و فواصل زمانی NDTجايگاهى باشد که بتواند در مورد سودمندى روش های 

 .مناسب بازرسی قادر به انجام قضاوت های مهندسی باشد

دوره تناوب آزمون  تنظيم برنامه يا روش تغيير

 غيرمخرب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 پیوست ب

  در مورد چک لیست های بازرسی روزانهراهنمایی هایی

 )اطالعاتی ( 
    هدف 1-ب

اين پيوست راهنمايى هايى را در مورد تهيه چک ليست هاى بازرسى هاى روزانه وسايل و سوارى هاى تفريحى ارايه 
 . مى دهد

   موارد ذکر شده در چک لیست 2-ب
سر فصل هاى زير، موارد مورد . وزانه تهيه شوندچک ليست هايى با ذکر جزييات مختص سوارى بايد براى بازرسى ر

 . توجه در کنترل روزانه به همراه شرايطى که اپراتور همواره بايد براى آن آماده باشد، را تعيين مى کند
 . چک ليست هاى هر وسيله يا سوارى بايد بر اساس اين موارد نوشته شود

سب و مطابق کتابچه راهنما و عملکرد خوب در محل نصب فرض شده است که وسيله يا سوارى به شکل منايادآورى  
همچنين فرض شده است که تمامى کنترل هاى مناسب براى تنظيم و کنترل هاى قبل از بهره بردارى . و تنظيم شده است

  .در طى چند مرحله قبل از کنترل هاى هر روزه ذکر شده در اين جا انجام شده است
 ) هيزاتى که به صورت موقت نصب شده اند در مورد تج( شرايط زمين ) الف 

زمينى که وسيله يا سوارى بر آن قرار دارد بايد از نظر هر گونه خرابى مانند شسته شدن خاک در اثر باران سنگين يا 
 . تخريب لوله هاى فاضالب در اثر وزن وسيله و از نظر مناسب بودن اقدامات اصالحى کنترل شود

 رى، سالم بودن مهارها بلوک گذارى و اليه گذا) ب 

تعادل اليه گذارى ها و در صورت عدم وجود تعادل توزيع نامناسب بارهاى زنده و مرده مربوط به سوارى، خروج از 

 .حالت تراز يا کجى يا حرکت ممکنه بايد کنترل شده و اصالح شود

 

 محدوده های عمومی پيرامون محل وسيله) پ

 خارج ١ن و سقوط بايد کنــترل شود، به عـــنوان مثال پله ها يا شيب راهه هاىاحتمال بروز خطرات لغزش، ســــرخورد

. شده از محل خود، پوشش های کف لق شده، کابل های روی زمين يا کابل هايی که در ارتفاع بسيار پايين آويزان شده اند

 . انجام پذيرداقدامات اصالحى بايد به منظور پيشگيرى از هر گونه خطر احتمالی تشخيص داده شده،

 سطوح عبوری سرنشينان وسيله يا سواری) ت

شرايط ممکنه لغزش و سرخوردن که ميتواند ناشی از عواملی مانند باران، شبنم، خرابه کارى عمدى يا فرو ريختن 

باشد، بايد برای تمامی سطوح کنترل شود که شامل شرايط باال رفتن و راه رفتن برای سوار شدن در کابين  ها و 

 .دلى ها بوده و اقدامات اصالحى برای پيشگيرى از هرگونه خطر احتمالی تشخيص داده شده، بايد انجام شودصن

 وسايل اوليه ايمنی استفاده کنندگان) ث

مهارهای سرنشينان مانند ميله های روی ران، کمربندهاى ايمنى يا مهارهای روی شانه ای هر کدام بايد به صورت 

عملکرد درست کنترل شده و در صورت خرابی و نقص يا اصالح شده و يا تا زمان اصالح يا جداگانه و کامل از نظر 

 .تعمير کامل و مناسب، حتى االمکان در آن روز، به آن برچسب خارج از سرويس زده شود

                                                 
1-Ramps 



 

 شرايط کلی کپسول و کابين) ج

چفت و .  نظر صدمه ديدگی کنترل شوندروکش صندلی ها، صندلی ها، تکيه گاه ها، پشت صندلی ها، و زير سری ها بايد از

در صورت . بست ها، قفل ها، درها، محل های ورود و خروج بايد از نظر ايجاد لبه های تيز يا عيب و نقص کنترل شوند

وجود هرگونه مشکل، بايد اصالحات الزم انجام شود و يا حتى االمکان در آن روز تا زمان اصالح کامل و مناسب به 

 . برچسب خارج از سرويس زده شودصندلی يا کابين

 بازرسی قطعه مکانيکی يا سازه ای خاص) چ

هر جزء سازنده، اتصاالت، اعضای سازه ای، محور های محرک يا ساير خصوصيات وسيله يا سواری مشخص شده 

 روزانه توسط دستورالعمل های بهره برداری و نگهداری سازنده يا توسط ديگر افراد صالحيت دار که به بررسی منظم

چک ليست بايد شامل بازرسی چشمی . براساس معيارهای مشخص شده نياز دارند بايد در چک ليست ذکر شوند

هر گونه انحرافی از معيارها يا هر گونه تغييرات مشاهده . اتصاالت، شلنگ ها، سطح آب و روغن در تجهيزات باشد

 .اظر يا مقام مافوق گزارش شودشده ديگر به منظور انجام تحقيقات و فعاليت اصالحی توسط ن

 تجهيزات اضطراری و ايمنی عمومی) ح

در دسترس بودن و جايگذاری صحيح تمامی تجهيزات قابل کاربرد مانند تجهيزات اطفای حريق، ابزار تميز کردن 

مربوط مانندکمربندهای ايمنی، مهارها، ريسمان ها و تجهيزات (سرريزها، پوشش های ضد آتش، تجهيزات قابل دسترس 

، سيستم های ورود و خروج حصار ها و ورودی و خروجی، موانع، حفاظ  های ماشين، )به پايين آمدن با طناب

يا تجهيزات برق ) مثًال وينچ (تشکچه  های منطقه سقوط، وسايل آزاد کردن مهارها، تجهيزات بازگرداندن کابين 

 .اضطراری بايد تاييد شوند

 )روزانه( برداریکنترل هاى پيش از شروع بهره) خ

سواری بايد حداقل در کمترين تعداد دورهای موردنياز، کار کند تا اطمينان حاصل شود سرعت، شتاب گيری، 

راه اندازى، توقف، توقف اضطراری، سيستم های قفل و جدا کردن و ساير ويژگى های ليست شده به درستی و مطابق 

 . يا ديگر پارامترهای ساده و شاخص های وضعيت را ارائه کندچک ليست بايد زمان ها، تعداد. مشخصات کار ميکند

 تجهيزات الکتريکی ) د

جريان تجهيزات داراى برچسب مشخصات، چراغ های تزيينی غيرفعال، کابل های انعطاف پذير و آسيب ديده، پريز و 

دکمه  هاى فشارى و وسايل ( ديدهدو شاخه شل يا آب ديده، سيم کشی  های جابجا شده، کابين های باز و وسايل کنترل آسيب

هر گونه انحرافی از معيار ها يا ساير تغييرات مشاهده شده بايد به منظور تحقيق گزارش شوند و . بايد کنترل شود) مشابه

 .اقدامات اصالحى توسط ناظر يا مقام مافوق، تعيين گردد

 روشناِيی) ذ



 

 .نترل شودقابليت استفاده از روشنايی عمومی و روشنايی اضطراری ک

   مثال3 -ب
 . مثالی از يک چک ليست نمونه را نشان مى دهد١ -چک ليست ب

سواری يا وسيله  ها انواع گوناگونى داشته و ترکيب چک ليست  های روزانه بايد براساس وسيله واقعی تعيين يادآوری 

هره بردار و تجارب صنعتى در و تجربه مالک يا ب) در صورت وجود(شود و بايد بازتاب پيشنهادات طراح و سازنده 

 .حالت کلی در ارتباط با نوع وسيله يا سواری باشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 چک ليست روزانه:   ١-چک ليست ب
 :نام سواری     :                              نام مالک يا بهره بردار

 :ساعت                    :     /     /            تاريخ:                                                              مکان

 مورد شرح مورد )اوليه(نام کنترل کننده  توضيحات

 ١ )و اليه گذارى ها(پايه های سواری   

 ٢ تميزى محوطه/ نگهداری مجموعه  

 ٣ تجهيزات ايمنی در برابر آتش  

ماشين و ميزان موثر بودن خروجی، موانع، حصار ها، حفاظ  هاى / چيدمان ورودی   

 آنها

۴ 

 ۵ )زمينى يا هوايى(کابل های منبع تغذيه  

 ۶ )در صورت کار در شب(روشنايی عمومی   

 ٧ عاليم توصيه ايمنى، نشانگرهای ارتفاع  

 ٨ پله ها/ گذرگاه ها / سکوها   

 ٩ صندلی های استفاده کنندگان/ موقعيت ها   

 ١٠ مهارها  

 ١١  و وسايل ايمنی پشتيبانیآويزهای ماشين  

 ١٢ سازه های عمومی/ ريل ها / مسيرهای دايره وار   

 ١٣ وسايل کنترل  

 ١۴ توقف اضطراری  

 ١۵ روشنايی اضطراری  

 ١۶ آزمون راه اندازی  

 :مالحظات

 :نام مسئول کنترل

 امضا      

 

 



 

 

 پیوست پ

 

 قواعد آزمون غیر مخرب

  )الزامی( 

   هدف 1-پ

ت برای مواردی که آزمون غيرمخرب قطعات حساس از نظر ايمنی وسيله يا سواری توسط طراح يا سازنده اين پيوس

در کتابچه راهنمای وسيله يا سواری يا توسط يک شخص صالحيت دار مشخص نشده است، قاعده اى را جهت انجام 

 .آزمون مشخص مى کند

  قواعد بازرسی2-پ

نظم درمورد قطعات حساس از نظر ايمنی، در مواردی که بازرسی اينگونه  بايد برای آزمون غيرمخرب م١-جدول پ

 .قطعات توسط طراح، سازنده، کتابچه راهنما يا فرد صالحيت دار مشخص نشده است، به کاربرده شود

در مواردى که مشخصات آزمون در مدارک و اسناد يک سواری يا وسيله خاصی وجود دارد، چنين الزاماتی بايد در 

 .ت قرار گيرداولوي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آزمون غیر مخرب قطعات بسیار مهم-1 -جدول پ



 

  هدف از اىن جدول اىن نيست که طراح ىا سازنده در مشخص کردن قواعد بازرسی قابل اعمال در ىک طرح 1یادآوری

 .خاص و دىگر فواصل زمانی بازرسی، محدود شود

 .ن آنها ميتوان مناسب ترىن را انتخاب کرد  نوع آزمون های ليست شده، پيشنهادی است واز بي2یادآوری

  به غير از دوره تناوب بازرسی چشمی، زمانی که ىک مورد ثبت شده عملکردى خوب و بدون عالىم وجود 3یادآوری

. ترک ىا خستگی را نشان مى دهد، فواصل بازرسی ممکن است براساس تصميم گيری فرد صالحيت دار افزاىش ىابد

شده عملکردی ضعيف با تعداد زىادى از عالىم ترک ىا اىجاد خستگی دىده شود، بازرسی ها جاىی که ىک مورد ثبت 

  )بر حسب سال(دوره تناوب آزمون،

 دسته وسيله

۵ ۴ ١ ٢ ٣ 

نوع آزمون  نام قطعه

١ ١ ١ ١ ١ VT 
تمامى قطعات مربوط به ايمنى استفاده کنندگان که در معرض سايش يا تنش 

 هستند

١ ١ ١ ۴ NR UT,MT صلىمحور محرک ا 

١ ١ ١ ۴ NR UT,MT محور محرک حامل بار 

١ ١ ١ ۴ NR UT,MT پين محرک حامل بار اصلى 

٢ ١ ١ ۴ NR UT,MT غير محرک(محور حامل بار( 

٢ ١ ١ ۴ NR UT,MT,PT پين هاى اتصال کابين/بست ها 

٢ ١ ١ ۴ NR UT,MT,PT پين هاى اتصال بازوهاى شعاعى 

٢ ١ ١ ۴ NR UT,MT,PT اده شدهقالب هاى جوش د 

٢ ١ ١ ۴ NR UT,MT,PT اتصاالت،بازو هاى شعاعى به مرکز برج 

٢ ١ ١ ۴ ۴ UT,MT,PT پيچ هاى مونتاژ 

٢ ٢ ٢ ۴ NR MT,S کابل ها و سيم ها 

٢ ٢ ٢ ۴ NR MT,PT زنجير 

  :عاليم
VT: بازرسى چشمى              PT:آزمون مايع نافذ                     NR:غيرضرورى 
UT: ولتراسونيک آزمون ا          MT:آزمون ذرات مغناطيسى            S:خاص 



 

ممکن است آناليز بيشتر طرح نيز به عنوان آخرىن راه حل ضروری . ممکن است در تعداد دفعات بيشتری انجام شوند

 .باشد
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 پیوست ت

 آزمون غیر مخرب قطعات بسیار مهم 

 )اتی اطالع( 
   هدف 1-ت

ی تفریحی که اصطالحات و واژگان مورد          این پیوست شرحی است از آزمون غیر مخرب برای وسایل و سواری ها              
 . استفاده و همچنین هدف در انجام آزمون غیر مخرب برای یک وسیله یا سواری تفریحی را توضیح می دهد

   مقدمه 2-ت

 سواری ها، به همراه تشابه تعداد زیادی از طرح های مورد استفاده که در                به علت گوناگونی بسیار زیاد انواع وسایل و        
این پیوست  .  عملکردهای مشابه، ضروری است که اجزاء در این پیوست عمومی با اصطالحات نسبتاً ساده مشخص شوند              

 . دهد را توضیح 1با مثالی از یک سواری شناخته شده می کوشد تا اصول زیر بنایی مشخص شده در جدول پ 

   توضیح3 -ت

   مسیر بار و قطعات بسیار مهم از نظر ایمنی 1-3-ت 

حرکت غیرعادی حرکتی است    .  کارکرد اصلی یک سواری تفریحی تحمیل یک حرکت غیرعادی بر استفاده کننده است             
 هایی با  بعضی اوقات چنین حرکاتی  می توانند مشابهت      .در فضا که به صورت معمول در زندگی روزمره تجربه نمی شود           

حرکت هایی که در فعالیت های دیگر تجربه می شوند داشته باشند، نظیر هواپیمای نمایشی، سقوط آزاد، موتورسواری                   
تمامی مکانیزم هایی که در سواری ها     .  روی تپه های زیگزاگ یا امکانات آموزشی که توسط فضا نوردان به کار می رود                

ستند که این ویژگی همان ایجاد حرکت کنترل شده و قابل پیش بینی است             استفاده می شوند، دارای یک ویژگی مشترک ه      
که در نتیجه جابجایی ها، سرعت ها و شتاب های تولید شده در کپسول، کرجی، صندلی یا دیگر مکان های مورد استفاده                     

هاو ساختارهای وابسته و     که الزاماً توسط مکانیزم     )  عمل هایی  (   قابل اندازه گیری بوده و بدین گونه نیروهایی            کاربر،
در تعیین مسیری که یک سواری در آن . مربوط تحمل می شوند قابل محاسبه بوده و به صورت ایمن قابل پشتیبانی هستند

شروع کرده وسیستم پشتیبان آن بار      )  اشخاص سوارشده   (   این امر منطقی است که با بار مجاز         بار خود را حمل می کند،    
معموالً یک  .  این مسأله به عنوان مسیر بار شناخته می شود        .  انیزم ها تا فونداسیون دنبال شوند    مجاز از طریق سازه و مک      

به عنوان مثال، برای یک      .  مسیر بار اصلی وجود دارد اگر چه ممکن است بارهای انشعابی درامتداد مسیر ایجاد شوند                 
 . نجیره ای زیر توضیح داد مسیر بار را می توان با استفاده از قسمت های زصندلی پرنده معمولی،

 صندلی ) الف 

 زنجیر یا سیم های آویز) ب

 ) میله ی آویز ( بار پخش کن ) پ

 قالب، لوال و یا موارد مشابه ) ت 

 . انشعاب بار از صندلی دیگر را تحمل کند) یا سومین ( بازوهای چرخان کمکی که ممکن است دومین ) ث 

 . مین بار انشعابی از دومین بازوی چرخان کمکی را تحمل کندبازوهای چرخشی اصلی که ممکن است دو) ج

 . چر خ محور که بارهای انشعابی از تمام بازوهای چرخشی راتحمل می کند) چ 

 اکسل ) ح 

 تکیه گاه ) خ 

 . پایه، که ممکن است بار را در یک سیستم در تماس با فونداسیون و زمین توزیع کند) د 

 .  نمایش داده شده است1در شکل ت این مسأله به صورت نمودار 



 

دراین مثال می توان دید که قطعات مختلف در مسیر بار، بارهای کلی مختلفی را بسته به عملکرد، تعداد، بزرگی و جهات                  
دراین مثال، حرکت صندلی و کاربر دریک مسیر دایره ای، اساساً در یک سرعت              .  بارهای انشعابی آنها، پشتیبانی می کنند    

یعنی  بازوی چرخان   (  به علت معلق بودن صندلی در فاصله ی زیر چرخ متحرک            .  فضایی باالی زمین می باشد   ثابت در   
، نیروی گریز از مرکز حاصل از دوران ثابت قطعات            )کمکی، بازوی چرخشی اصلی، چرخ محور و قطعات مربوطه            

لگوی تنش پیچیده تر در بازوی چرخان       وتنش هایی در قطعات معلق، یک ا       همراه با نیروی وزنی ثقلی وارد عمل شده        
بر سواری  )  تعادل  (  در سازه چرخ، به دلیل توزیع سرنشینان          .  و تنشی در قالب ایجاد می کنند      )  میله آویز  (کمکی  

 . الگوهای مختلف بار گذاری می توانند ایجاد شوند

چگونه ساخته شده اند، در نهایت       در هر حال، بسته به این که توزیع کننده ها، بازوهای چرخشی اصلی و چرخ محور                  
از آن جایی که در بعضی روش ها حرکت سیستم توسط انتقال دهنده             .  تمام بارها به چرخ محور و اکسل منتقل می شوند        

قدرت بر روی چرخ محور اعمال می شود، ممکن است به یک نیروی محرک ویژه اضافی که بر روی چرخ محور عمل                      
یعنی، اکسل ثابت   (  ه چرخ محور و اکسل برای تحمل گشتاور به یکدیگر متصل نباشند              در صورتی ک  .  می کند نیاز باشد  

، عمل ایجاد شده توسط محرک بر روی چرخ          )بوده و چرخ محور بر روی یاتاقان های بین دو قسمت حرکت می کند             
نها بر اکسل اعمال    اگر اکسل و چرخ محور یک مجموعه باشند، احتمال دارد که نیروهای محرک ت             .  محور اعمال می شود  

مفصل چرخان اصلی به هر روشی ساخته شده باشد، در این مثال، یک اکسل یا شفت انتقال نیروی منفرد اصلی                      .  شوند
همچنین در این مثال، قالب به عنوان وسیله اتصال کابین مورد توجه قرار می گیرد و احتمال                .  برای تحمل بار وجود دارد    

می توان آن را به عنوان یک عضو منفرد در مسیر            ش خورده رانیز شامل شود، از این رو        که گیره ها و اتصاالت جو     دارد
بیشتر از  (   هستند و ممکن است بعضی از آنها به علت اندازه شان               طرح ها دراین محدوده مختلف   .  بار دسته بندی کرد   

 حال آنچه که طرح یا پایه برای آن         در هر .  و دیگر مشخصات ایمن در برابر خرابی در نظر گرفته شوند           )  اندازه طراحی   
و در نتیجه کاهش وابستگی به یک       )  پشتیبانی  (  معموالً نصب مسیر بار دوم      .  طراحی شده است باید اتصال لوالیی باشد      

در حالتی که عضو منفرد پشتیبانی نشود و نیاز باشد تا بدون عیب باقی بماند، الزم                  .  امکان پذیر است  )  عضو  (  قسمت  
 .  های مناسب آن قسمت تحت بازرسی منظم و دقیقی شامل آزمون غیر مخرب قرار گیرداست در زمان

 
 
 



 

 
  نمادی از مسیر  بار تاب گردان-1-شکل ت

 
 

   شفت اصلی انتقال قدرت، شفت یا پین حامل بار2 -3-ت

  شفت انتقال قدرت1-2-3-ت
سوارى حرکت مى کند و ) مکانيزم هاى ( زم يک شفت که به صورت مستقيم يا غير مستقيم، توسط منبع قدرت و مکاني

. در صورت خراب شدن، سازه متحرک بدون پشتيبان مانده و بدون کنترل مى شود. سازه متحرک را پشتيبانى مى کند
انتظار مى رود چنين شفت انتقال قدرتى، بتواند در معرض خمش، کشش يا فشار و يا هر دو تنش عرضى و قطبى قرار 

ظار مى رود اين شفت به شدت مستعد به شکست خستگى باشد، بخصوص اگر از فوالد آلياژى ساخته همچنين انت. گيرد
 . شده باشد و اگر داراى پيچيدگى در شکل بوده يا هرگونه جوشکارى بر آن انجام شده باشد

  پین یا شفت حامل بار2-2-3-ت 



 

ه متحرک را پشتیبانی می کند و در صورت خرابی،          پین یا شفتی است که اگرچه از طریق منبع قدرت  حرکت نمی کند، ساز               
 . سازه متحرک بدون محافظ و خارج از کنترل خواهدماند

انتظار می رود  .  شفت یا پین ممکن است نسبت به فونداسیون ثابت بوده و یا ممکن است در فضا حرکت کرده و یا بچرخد                       
 گیردو بسته به نوسان بار از لحاظ مقدار و جهت            چنین شفت یا پینی در معرض خمش، کشش یا فشار و برش عرضی قرار              

همچنین در بعضی موارد، چنین شفت یا پینی ممکن است در معرض احتمال خطر بیشتری  .  ممکن است مستعد خستگی باشد    
یک شفت یا پین حامل بار ممکن است یک         .  ناشی از نوع ماده، جوشکاری انجام شده  برآن و پیچیدگی شکل قرارداشته باشد             

 .زائده دار مشابه نوع مورد استفاده در ترن هوایی باشد) میله ( ر ساده محو

   پین  ها و تجهیزات اتصال کابین 3-3-ت

کابین ها مانند ماشین ها،  صندلی  ها، محفظه ها، کپسول ها و دیگر وسایل مختلف که به منظور حفاظت و نگهداری                             
چنین اتصاالتی می تواند به صورت اتصال       .  ه اتصال به سازه متحرک دارند      استفاده کنندگان استفاده می شوند، معموالً نیاز ب      

مفصلی یک المان بدور المان دیگر باشد و به همین دلیل بارگذاری روی المان ثابت ممکن است از لحاظ بزرگی و جهت                          
حتی .   می شودرا می کند، قابل تغییر بوده که این مسئله باعث ایجاد کشش، فشار، خمش و برش که ایجاد حساسیت به خستگی                  

به جز مواردی که . اگر یک مسیر بار اضافی ایجاد شود، خرابی تجهیزات اتصال کابین می تواند عواقب جدی در بر داشته باشد       
 تجهیزات اتصال کابین معموالً بعضی از انواع یاتاقان هارا به منظور ایجاد چرخش نسبی               از طرح های قدیمی مانند تاب گردان،    

ثابت )  1غالباً یک شفت زائده دار   (  یاتاقان ممکن است در ارتباط با کابین بوده و در نتیجه بر روی یک شفت                 .  می برندبه کار   
شده به بازو یا بازوی چرخشی اصلی کار کند و یا یاتاقان درارتباط با بازوی چرخشی اصلی یا بازوی فرعی بوده و شفت                           

 که شامل جوش هایی است که آن را ثابت نگه می دارد، قطعه ای             ر کلی المان شفت،   به طو .  زائده دار در ارتباط با کابین  باشد      
جایی که المان یاتاقان به یک یا چند سازه جوش  یا پیچ            .  است که توسط آزمون غیر مخرب مورد سنجش کیفیت قرار می گیرد          

، چنین قطعات جوشکاری شده باید      )فتمگر با ابعاد بزرگ نسبت به المان ش       (شده یا در یک بدنه جوشکاری شده قرار گیرد          
 دراتصاالت، نظیر متصل    2یک پین کابین ممکن است یک قالب یدک کش یا پین متقاطع           .  تحت آزمون غیر مخرب قرار گیرند     

 .  کننده ها در ترن هوایی یا قطار بی ریل،  باشد

   بازوهای شعاعی 4 – 3-ت

 )بازوهای چرخش اصلی (   بازوهای شعاعی 1-4 -3-ت

حرکت یا حرکت کنترلی را از مرکز چرخش منتقل          )  بازوهای شعاعی چرخشی    (  موالً سواری ها توسط بازوهای شعاعی      مع
شرایط مشابه که در اتصاالت لوالیی در کابین ها توضیح داده شد، معموالً در اتصاالت چنین بازوهایی با چرخ محور                    .  می کنند

ا پین  های دارای المان های یاتاقان اجازه آزادی برای حرکت مناسب را                 شفت ها ی .  یا حلقه گردنده به کاربرده می شود        
 .آزمون غیر مخرب باید بر اساس دالیل مشابه اعمال شود.می دهند

  گیره جوشکاری شده و اتصاالت روی بازوهای شعاعی و اعضای اصلی مشابه2 -4 -3-ت

 فلز پایه یکنواخت در سرتاسر بازو نبوده و شامل             دارای)  بازوهای چرخشی اصلی     (  در بسیاری مواقع بازوهای شعاعی     
  و تقویت کردن است که همگی مستلزم 4، خرپا3ویژگی هایی مانند فرم مخروطی

اتصاالت داخل یا روی بازوی چرخش اصلی می تواند سالم بودن سازه را از طریق تنش                .  اتصال از طریق جوشکاری می باشد    
به ویژه،  .ت شیار ناشی از تغییرات سطح مقطع و انجام جوشکاری تحت تأثیر قرار دهد              ایجاد شده به علت بلند کردن و تأثیرا       

. تنش های اصلی و وجود مناطق حرارت دیده تمایل به خستگی ایجاد کند            این امر می تواند به دلیل جهت گیری آنها نسبت به         
ر گرفته و به منظور وجود گرایش و تمایل به        در مورد چنین اتصاالتی، تمامی جزئیات باید تحت آزمون غیر مخرب مناسبی قرا           

                                                 
1 - Stub shaft 
2 - cross-pin 
3 - taper 
4- trussing  



 

اتصاالت وگیره های مورد استفاده درالمان هایی که به منظور تحمل بار           .  خستگی، در صورت وجود، یک تاریخچه تهیه شود        
ای کاربرد دارند والمان هایی که بار را تحمل نمی کنند مانند میله  های رابط و اتصاالت سبک به صورت معمول برای بازوه                       

و می تواند باعث ایجاد مناطق مشخص و متمایز تنش باال و           )  بعضی اوقات بدون توجه زیاد به تأثیر      (  شعاعی به کار می روند،     
آزمون غیر مخرب باید در مورد چنین تجهیزاتی به کار برده شود و             .خستگی در تمام قسمت ها به جز قسمت غیر معیوب شود         

 1شعاعی می تواند بازوی متحرک اصلی و منفرد یک سیستم کرجی نوسانی عمودی             یک بازوی   .  یک تاریخچه هم تهیه شود    
 .باشد) کشتی(

   پیچ  های مونتاژ 5 -3-ت

پیچ های استاندارد یا مخصوص، که در مونتاژ و جدا کردن روزانه سواری  ها و وسایل مورد استفاده می باشند و برای نگه                          
زمانی  که چنین   .  کنند باید قبل از  مونتاژ تحت آزمون غیر مخرب مناسب قرار گیرند            داشتن یا انتقال بار های دینامیکی عمل می       

پیچ  های در حین مونتاژ، تحت تنش  های کششی     معینی قرار می گیرند و گشتاور در آنها ایجاد می شود، آچارهای                                
آن هرگونه رابطه میان خرابی پیچ ها و        باید تحت بررسی و تحقیق و کالیبراسیون قرار گرفته که براساس               )  ترک متر(گشتاور

 .، می تواند مورد بررسی قرار گیرد)ترک متر(خطاها در گشتاور ناشی از آچار

 )سیم بکسل( کابل های فوالدی 6 -3-ت

 کابل های فوالدی به صورت گسترده هم به عنوان المان  های حمل کننده بار و هم به عنوان المان  هایی که 

در بعضی موارد، حتی جایی که کابل به عنوان یک المان در              .  ند، در وسایل و سواری ها به کار می روند        بار را تحمل نمی کن   
مسیر بار نیست، خرابی آن می تواند باعث نتایج جدی شامل فروپاشی برخی از سازه  ها بر روی افراد یا حرکت شالقی اجزا                        

طع و پارگی در کابل  های فوالدی را شناسایی کرده و باید در               می تواند کاهش سطح مق    2تکنیک  های پیشرفته مغناطیسی  .شود
یک کابل باالبر کابین یا تاب گردان یک        .  جایی که چنین المان هایی از نظر ایمنی، در رده بسیار مهم هستند، به کاربرده شوند               
 .مثال اساسی از حالتی است که یک المان منفرد به تنهایی المان اصلی مسیر بار است

  سایر تجهیزات باال بر 7 -3-ت 

زنجیر، اتصاالت زنجیری، پیچ های تنظیم، سوکت  های گوه ای، قالب ها و بسیاری از موارد معمول مربوط به تجهیزات باالبر                    
غالباً المان هایی را در مسیر بار وسایل و سواری ها تشکیل می دهند و باید در فواصل مناسب تحت آزمون غیر مخرب مربوط                      

 .تکنیک های ویژه و تخصصی و سرویس هایی که شامل آزمون اطمینان می باشد نیز باید در نظر گرفته شود. دقرار گیرن

   راهنمایی  های تکمیلی 4 -ت

   جزئیات مربوط به آمادگی ایجاد خستگی 1-4 -ت

ه  های فوالدی برای   شامل اطالعات نموداری جزئیات  مربوط به آمادگی ایجاد خستگی در ساز                ....  3استاندارد ملی ایران  
حساسیت .  ساختار های پیچ شده و جوشکاری شده می باشد و مقادیر تنش  های اسمی بر چنین جزئیاتی را بیان می کند                       

به ....  1مقایسه ای نسبت به خستگی در ساختارهای مختلف را می توان بر اساس اطالعات تهیه شده در استاندارد ملی ایران                    
 .دست آورد

 ه بازرسی   تاریخچ2 -4-ت

نتایج ثبت شده آزمون غیر مخرب باید به صورت منظم مورد بازبینی قرار گرفته تا تاریخچه عملکرد قطعات و سازه های                         
در حالتی که تاریخچه نشانگرفقدان عیب می باشد، امکان دارد تعداد           .  مختلف در وسایل و سواری ها بر اساس آن تهیه شود          

ان وسعت بازرسی آزمون غیر مخرب  و یا هر دو مساله به منظور دستیابی به نتایج قابل                   دفعات تکرار آزمون غیر مخرب، میز     
توجیه تنظیم شوند که ممکن است شامل مواردی به منظور کاهش هزینه ها یا جلوگیری و اجتناب از آسیب به تزیینات                           

                                                 
1 -Swinging Gondola 
2 -search coil 

 .مراجعه شود AS 4100تا زمان تدوين استاندارد ملى به  -١
 



 

ت را نمایان می سازد، دفعات      مشکال )  شامل آزمون چشمی  (  در هرحال، جایی که آزمون غیر مخرب منظم           .  ظاهری باشد 
 . تکرار و میزان وسعت بازرسی بر اساس مدت افزایش عمر دستگاه ها، نیاز به افزایش دارد

چرخش .  بر اساس اصول بازرسی یک نمونه باید هیچ مسأله ای در مورد تاریخچه وسیله  یا سواری در نظر گرفته نشود                         
تضمین کند تا   )  یا تغیر دیدگاه  (  ظر گرفته شود تا یک راه و روش جدید               کارمندان یا پرسنل قراردادی باید همواره در ن         

 .مسائلی مانند کاستی ها و عیوب غیر تهدید آمیز که قبالً تشخیص داده شده است، گاه به گاه مورد بازبینی قرار گیرند

    آزمون چرخشی موارد با  طرح مشترک3-4-ت

 اشاره شده است، در مورد انجام دادن آزمون            1نند آنچه در جدول پ        زمانی که یک دستورالعمل یا پیشنهاد خاص، ما          
روی قطعات یا جزئیات    )   ماه فاصله بین انجام آزمون ها        12به عنوان مثال بیشتر از      (غیرمخرب در دوره های زمانی گسترده      

ارد یک طرح مشترک که     چرخش بدین معنی است که زمانی  که مو       .  وجود دارد، تکنیک و روش چرخش باید بنیان نهاده شود         
. نیازمند انجام آزمون غیرمخرب  می باشند، در یک وسیله تکرار می شوند، بخشی از آن موارد مورد بازرسی ساالنه قرار  گیرند                    

 بازوی  20برای مثال اگر    .  آن بخش به نحوی باید انتخاب شود که هر مورد در یک دوره پیشنهادی یا معین بازرسی شود                     
انجام این روش اصول کلیت     .   بازو می تواند هر سال بازرسی شود      4سال مورد بازرسی قرار می گیرند        5چرخشی اصلی هر    

تاریخی و بررسی نمونه را محقق خواهد ساخت و استفاده از این روش به علت اینکه یادداشت ها و مسایل ثبت شده به                           
. سی قرار گرفته اند، ترجیح داده می شود       صورت واضح تهیه شده و مشخص است که چه مواردی در چه زمانی مورد برر                 

پیشرفت در این سیستم شامل بررسی و آزمون یک مورد است که به صورت تصادفی از یک محموله انتخاب شده است که به                      
به عنوان یک مثال قابل لمس، این امر بدین          .  منظور ایجاد توازن این نمونه جهت بازرسی و نه به منظور انجام آزمون است               

 بازوی چرخشی اصلی انتخابی به منظور        4 نمونه انجام شود،     5است که اگر مجموعه آزمون های ساالنه باید بر روی           معنی  
در هنگام کشف   .   نمونه باقیمانده باید مورد بازرسی قرار گیرند        16انجام آزمون به عالوه یک نمونه تصادفی انتخاب شده از            
 .کل ملحقات آْن قطعه نیز باید بررسی شودیک عیب در یک گروه تحت آزمون غیرمخرب چرخشی 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 پیوست  ث

 گزارش های آزمون غیرمخرب

 )الزامی(
   هدف1-ث

 .این پیوست حداقل اطالعاتی که باید درگزارش آزمون غیر مخرب وسیله یا سواری تفریحی تهیه شود را ارایه کرده است

  حداقل  موارد گزارش2-ث

 : باید شامل موارد زیر باشدگزارش های آزمون غیر مخرب حداقل

 .نام و نشانی سازمان یا فردی که آزمون را انجام داده است به همراه یک شماره گزارش) الف 

 . را انجام داده اند) آزمونها(نام فرد یا افرادی که آزمون) ب 

 .  ااشاره به فرد یا سازمانی که درخواست انجام آزمون را داده است و به همراه تاریخ تقاض) پ 

 . تاریخ یا تاریخ های انجام آزمون) ت 

 .محل یا محل هایی که بازرسی تجهیزات مورد نظر در آنجا صورت گرفته است) ث 

یک شماره ثبت، شماره سریال     )  در صورت امکان    (  شناسایی تجهیزات مورد نظر طی یک روش صریح و روشن، شامل            )  ج  
 .یا دیگر شناساگر ها) شامل نام سازنده ( 

 .شناسایی نوع آزمون انجام شده و استانداردی که آزمون بر اساس آن انجام شده است) چ 

 . یک عبارت واضح در مورد معیار های پذیرش مورد استفاده) ح 

ثبت هر گونه تنظیم یا تنظیمات در مجموعه وسایل و دستگاه  های استفاده شده یا آزمون  هایی که شرایط قبل از آزمون را                      )  خ  
 .می دهند، همانطور که در استاندارد مربوطه برای نوع آزمون غیر مخرب بیان شده استتشکیل 

ثبت واضح نتایج آزمون که قطعات مورد آزمون را توسط یک سیستم صریح و روشن مشخص می کند، یا هنگامی که                        )  د  
تطبیق یا عدم تطبیق در ارتباط با         تمامی قطعات مشابه مورد آزمون قرار می گیرند، ضمن اشاره به این موضوع باید بررسی                 

در صورت مناسب   .  معیار های پذیرش مورد استفاده صورت گرفته و هر گونه عدم تطابق، مطابق با دستورالعمل ثبت شود                   
بودن جهت جلوگیری از برداشت  های نادرست می توان از طرح کلی، رونوشت هایی از کتابچه راهنما، کاتالوگ یا مثال های                    

 .ت یا دیگر روش های ساده استفاده کردتصویری قطعا

 امضاء و اسم دست نوشته بارزس) ذ 

   یادداشت  ها  3-ث

زمانی که آزمون غیرمخرب انجام می شود، یک ورودی در کتابچه سوابق برای سواری یا وسیله شامل شماره گزارش و تاریخ                     
 :سب به صورت زیر باید ایجاد گرددبسته به دلیل آزمون، این ورودی به روش منا. گزارش  ها ثبت می شود

آزمون غیر مخرب انجام شده به عنوان قسمتی از یک اقدام اصالحی یا تعمیرات، باید دارای ارجاع به گزارش ورودی                     )  الف  
 .در بخش مربوطه کتابچه سوابق باشد

 .طه کتابچه سوابق ثبت شودآزمون غیر مخرب انجام شده به عنوان قسمتی از بازرسی منظم وسیله  باید در بخش مربو) ب 
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