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 خدا نام به

 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

 و تحقیقات استاندارد مؤسسۀ مقررات و قوانین اصالح قانون 3مادۀ یک بند موجب به ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ

استانداردهای ملی )رسمی(  نشر و تدوین تعیین، وظیفه که است کشور رسمی مرجع تنها 1331 ماه بهمن مصوب ایران، صنعتی

  .دارد عهده به را ایران

به  92/6/29یکصد و پنجاه و دومین جلسه شورای عالی اداری مورخ موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب  نام

 جهت  اجرا ابالغ شده است .  92/3/29مورخ  33333/996سازمان ملی استاندارد ایران تغییر و طی نامه شماره 

مؤسسات  و مراکز نظران صاحب کارشناسان سازمان ، از مرکب فنی های کمیسیون در فمختل های حوزه در استاندارد تدوین

تولیدی،  به شرایط توجه با و ملی مصالح با همگام وکوششی شود می انجام مرتبط و آگاه اقتصادی و تولیدی پژوهشی، علمی،

 و کنندگان، صادرکنندگانمصرف تولیدکنندگان، شامل نفع، و حق صاحبان منصفانۀ و آگاهانه مشارکت از که است تجاری و فناوری

 ملی نویس استانداردهای پیش  .شود می حاصل دولتی غیر و دولتی های سازمان نهادها، تخصصی، و علمی مراکز کنندگان، وارد

 پیشنهادها و نظرها از دریافت پس و شودمی ارسال مربوط فنی های کمیسیون اعضای و نفع ذی مراجع به نظرخواهی برای ایران

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

کنند  می تهیه شده تعیین ضوابط رعایت با نیز صالح ذی و مند عالقه های سازمان و مؤسسات که استانداردهایی نویس پیش

بدین ترتیب،   .شود می منتشر و چاپ ایران ملی استاندارد عنوان به تصویب ، درصورت و بررسی و طرح ملی درکمیتۀ

 ملی استاندارد کمیتۀ در و تدوین 3 شمارۀ ایران ملی استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر که شوند می تلقی ملی استانداردهایی

 .باشد رسیده تصویب به دهدمی سازمان ملی استاندارد ایران تشکیل مربوط که

 و (IEC)9المللی الکتروتکنیک  بین ،کمیسیون 1(ISO)استاندارد  المللی بین سازمان اصلی اعضای از ایران سازمان ملی استاندارد

3 قانونی شناسی اندازه المللی بین سازمان
(OIML) 2رابط تنها به عنوان و است

 کدکس غذایی  کمیسیون 
3(CAC)کشور در 

  آخرین از کشور ، خاص های نیازمندی و کلی شرایط به توجه ضمن ایران ملی استانداردهای تدوین در .کند  می فعالیت

  .شودمی گیریبهره المللی بین استانداردهای و جهان صنعتی و فنی علمی ، پیشرفت های

 و سالمت کنندگان ، حفظ مصرف از حمایت برای قانون ، در شده بینی پیش موازین رعایت با تواند سازمان ملی استاندارد ایران می

 از اجرای بعضی اقتصادی ، و محیطی زیست مالحظات و محصوالت کیفیت از اطمینان حصول عمومی ، و فردی ایمنی

 استاندارد، اجباری عالی شورای تصویب اب وارداتی، اقالم یا /و کشور داخل تولیدی محصوالت برای را ایران ملی استانداردهای

    و  صادراتی کاالهای استاندارد اجرای کشور ، محصوالت برای المللی بین بازارهای حفظ منظور به تواند می سازمان نماید. 

در  فعال مؤسسات و سازمان ها خدمات از کنندگان استفاده به بخشیدن اطمینان برای همچنین نماید . اجباری را آن بندیدرجه

و  ها آزمایشگاه محیطی ،زیست مدیریت و کیفیت مدیریت های سیستم گواهیصدور  و ممیزی بازرسی ، آموزش ، مشاوره ، زمینۀ

 ضوابط اساس بر را مؤسسات و ها سازمان گونه این سازمان ملی استاندارد ایران سنجش ، وسایل کالیبراسیون ) واسنجی ( مراکز

آن  عملکرد بر و اعطا ها آن به صالحیت تأیید گواهینامۀ الزم ، شرایط احراز صورت در و کند می ارزیابی ایران تأیید صالحیت نظام

 انجام و گرانبها فلزات عیار تعیین سنجش ، وسایل کالیبراسیون ) واسنجی ( یکاها ، المللی بین دستگاه ترویج .کند  نظارت می ها

 .است  سازمان این وظایف دیگر از ایران ملی استانداردهای سطح ارتقای برای تحقیقات کاربردی

                                                           
1- International Organization for Standardization 

2 - International Electrotechnical Commission 

3-  International Organization of  Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)  

4 - Contact point 

5 - Codex Alimentarius Commission 



 ج 

 

 کمیسیون فني تدوين استاندارد

 «ترن هوايي -الزامات ويژه: 3-4قسمت  -هاي تفريحي وسايل و سواري »
 

 ينمايندگ  سمت و/ يا رئیس:
 نیری ، مریم

 (و بهره وری سیستم مدیریت  -مهندسی صنایع لیسانسفوق )

 

 سازمان ملی استاندارد ایران

   دبیر:
 عزیزی، حسین

 )لیسانس مهندسی برق(

 

 شرکت بازرسی پنتا

  ()اسامی به ترتیب حروف الفبااعضاء: 
 امامی، احمدرضا

 )لیسانس مهندسی برق(

 

 شرکت شادی صنعت پاسارگاد

 رضائی، پگاه

 )لیسانس مهندسی ایمنی و بازرسی فنی(

 

 شرکت بازرسی پنتا

 رضی زاده، علی

 مکانیک(مهندسی )لیسانس 

 

 مدیریت بهینه سازی شهرداری اصفهان

 زرگریان، علی

 )دکترای مکانیک(

 

 شرکت گاما

 شاهین، امیر

 )فوق لیسانس مهندسی صنایع(

 

استاندارد استان تهران کل اداره  

 شهسواری، محمد

 )فوق لیسانس مهندسی متالورژی(

 

 شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران

 موسوی، سید مهدی

 (فوق لیسانس مهندسی مکانیک)

 

 شرکت بازرسی پنتا



 د 

 

 مهین خاکی، فرهاد

 )فوق دیپلم(

 

 شرکت پارک سازان

 وفایی، مرتضی

 )فوق لیسانس مهندسی مکانیک(

 

ی وفایینعتکارخانه ص  

 هاشمی، فلور

 )فوق لیسانس مهندسی محیط زیست(

تهران شهرداری - سازمان پارکها و فضای سبز  

 

 

 

  



 ه 

 

 فهرست مندرجات

 عنوان  صفحه

 استانداردسازمان ملی   با آشنایی  ج

 استاندارد تدوین فنی کمیسیون  د

 پیش گفتار  ز

  و دامنه کاربرد هدف       1  1

مراجع الزامی      9  1  

تعاریفو  اصطالحات      3  3  

طراحی و ساخت      2  3  

                               کلیات 2-1  3

 کابین ها 2-9  3

 مسیرها                                                                                           2-3  3

 باالبرها 2-2  6

 سکوهای سوار وپیاده شدن 2-3  3

 سیستم ضد عقب گرد 2-6  3

 سیستم ضد برخورد 2-3  3

 سیستم های ترمز 2-3  3

 سیستم های کنترل 2-2  2

تعمیر و و نگهداری بهره برداری      3  19  

کلیات 3-1  19  

 بهره برداری 3-9  19

 تغییرات 3-3  19



 و 

 

بازرسی ها 3-2   19  

 وتعمیر دارینگه 3-3  91

پیوست )الزامی( الف نواحی با شتاب باال والمان های وارونه      6  99  

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ز 

 

 گفتار پیش

 آن نویس پیش که " الزامات ویژه -: ترن هوایی3-2قسمت  -های تفریحی و سواری وسایل" استاندارد

 اجالسبیست و دومین  در و شده تدوین و تهیه شرکت مهندسی وبازرسی پنتاتوسط  مربوط های درکمیسیون

 قرار تصویب مورد 93/19/1329 مورخ کودکان ایمنی وسایل سرگرمی و کمک آموزشی استاندارد ملی کمیتۀ

 صنعتی تحقیقات و استاندارد مقررات مؤسسۀ و قوانین اصالح قانون 3 مادۀ یک بند استناد به اینک است، گرفته

 .شودمنتشر می ایران ملی استاندارد عنوان به ،1331 ماه بهمن مصوب ایران،

خدمات،  و علوم صنایع، زمینۀ در جهانی و ملی ایه پیشرفت و تحوالت با هماهنگی و همگامی حفظ برای

این  تکمیل و اصالح برای که پیشنهادی هر و شد خواهد نظر تجدید لزوم مواقع در ایران ملی استانداردهای

 بنابراین، باید .گرفت خواهد قرار توجه مورد مربوط فنی کمیسیون در نظر تجدید هنگام شود، ارائه استانداردها

  .کرد استفاده ملی استانداردهای تجدیدنظر آخرین از همواره

 

 :است زیر شرح به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد این تهیۀ برای که منبع و ماخذی
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 الزامات ويژه-ترن هوايي: 3-4قسمت  -هاي تفريحي وسايل و سواري

 و دامنه کاربرد  هدف 2

برداری و تعمیرات ترن  ساخت، بهره های طراحی، و دستورالعملویژه  الزامات  هدف از تدوین این استاندارد تعیین

 هوایی می باشد.

هایی کاربرد دارد که حرکت کابین بر اساس تبدیل انرژی پتانسیل و جنبشی به  هواییندارد برای ترن این استا

سیستم محرکه خود وسیله فراهم  یکدیگر انجام شده و ذخیره اولیه انرژی پتانسیل به وسیله باالبردن، پرتاب و یا

های  کابین منفرد یا تعدادی از کابین های به هم متصل، یک ها ممکن است کابین ترن هواییاین نوع شود.  می

ها( و هایشان داشته باشند که وارونگی )در حلقه مسیرهایی را در طراحی  نفرد بوده و ممکن است پستی بلندیم

 تواند در دو جهت جلو و عقب حرکت کند. ترن هوایی می شتاب باال را ایجاد کند.

 3233-9، 3233-1الزامات تعیین شده در این استاندارد باید به همراه الزامات استانداردهای ملی به شماره های 

های تفریحی فراهم  ی عمومی جهت کلیه وسایل و سواریها الزامات و دستورالعمل تا استفاده گردد 3233-3و 

، الزامات 3233سری استانداردهای ملی ایران به شماره الزامات صورت مغایرت الزامات این استاندارد  با در گردد.

 گیرد.این استاندارد باید در اولویت قرار 

 مراجع الزامي 1

-بدین است. شده داده ارجاع ها آن به ایران ملی استاندارد این متن در که است مقرراتی حاوی زیر الزامی مدارک

 .میشود محسوب ایران ملی استاندارد این از جزئی مقررات آن ترتیب

 آن موردنظر بعدی تجدیدنظرهای و هااصالحیه باشد، شده داده ارجاع انتشار تاریخ ذکر با مدرکی به کهصورتی در

 است، شده داده ارجاع هاآن به انتشار تاریخ ذکر بدون که مدارکی مورد در. نیست ایران ملی استاندارد این

 . است نظر مورد آنها بعدی هایاصالحیه و تجدیدنظر آخرین همواره

 :است الزامی استاندارد این برای زیر مراجع از استفاده

 : طراحی و ساخت1قسمت  -های تفریحی وسایل و سواری : 3233-1استاندارد ملی ایران شماره  1-2

   برداری، نگهداری و  : بهره9قسمت  -های تفریحی سواری وسایل و : 3233-9استاندارد ملی ایران شماره   1-1

 تعمیرات

  برداریبازرسی حین بهره: 3قسمت  -های تفریحی وسایل و سواری :3233-3استاندارد ملی ایران شماره   1-3
2-4 AS 1720 Timber structures 
2-5  AS 1720.1 Part 1: Design methods 

2-6  AS 3978 Non-destructive testing—Visual inspection of metal products and components 

2-7  AS 4024 safeguarding of machinery   

2-8 AS 4024.1 Part 1: General principles (series) 
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2-9  AS 60204 Safety of machinery—Electrical equipment of machines 

2-10 AS 60204.1 Part 1: General requirements (IEC 60204-1, Ed.5 (FDIS) MOD) 

2-11  AS 61508 Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-

related Systems 

2-12  AS 61508.1 Part 1: General requirements 

2-13   AS/NZS 1554 Structural steel welding 

2-14   AS/NZS 1554.1 Part 1: Welding of steel structures 

2-15   AS/NZS 1554.5 Part 5: Welding of steel structures subject to high levels of fatigue 

loading 

2-16 AS/NZS 3000 Electrical installations (known as the Australian/New Zealand Wiring 

Rules) 

 تعاريفاصطالحات و   3

 رود: به کار میتعاریف زیر اصطالحات ودر این استاندارد 

3-2  

 صالحیت واجدشخص 

های الزم را برای انجام  یا ترکیبی از آنها دانش و مهارت ها یا تجربه خصی است که به واسطه آموزش، تخصصش

 وظایف مشخص کسب کرده است.

3-1  

 ريسکارزيابي 

 شود. انجام می ریسکو سنجش ریسک  تحلیلشناسایی خطر، است که در آن  یفرایند

3-3  

 ريسکمديريت 

 ریسک پایشکنترل و حذف،  ،، ارزیابیتشخیصبرای و تمریناتی ها  مدیریتی، روشتدابیر کاربرد سیستماتیکی 

 می باشد.
 

3-4  

 ترن هوايي

 ،استیک ریل ثابت  در تماس با به طور پیوستهچرخداری که  های آن افراد توسط کابین رای است که د وسیله

 می باشد. گرانششتاب  نتیجه در آنیا بخشی از  حرکت منتقل می شوند که کل
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 طراحي و ساخت  4

 کلیات   4-2

نان شود که در این استاندارد ها و سرنشی برای کابین خصوصیت حرکت، باعث ایجاد خطراتی در مواردی که

  بینی شده، طراحان باید خطرات را حذف نموده یا ارزیابی کنترل ریسک مناسب را اعمال نمایند.پیش

 ها  کابین  4-1

 زیر باشد: مواردمطابق کامالً هوایی باید های ترن کابین

و  مسیرشده و کامالً با  طراحی هوایی ترن آن به طور خاص برای، باید هوایی مورد استفاده در ترنهر کابین  -الف

 آن هماهنگ باشد.نصب  و بندی هپیکر

باید ، هرقسمت از کابین شود برخورد او بهو پرتاب شدن سرنشین  می تواند باعث وسیلهعملکرد  که در جایی -ب

 بالشتک مناسب فراهم شود.

ها که افراد  می توانند با آنها در تماس باشند، باید یکدست، صاف و گرد،  های داخلی و خارجی کابین قسمت -پ

به جراحت ها که منجر  برآمدگی خراش باشند و هیچ میخ، پیچ، مهره یا سایریا  های تیز، خشن بدون لبه و گوشه

 می شوند، نداشته باشد.

متصل به آن کمکی  ساختاریا هر مسیر از  یبخشهر با  ناخواسته تماس رنباید دکابین ترن از  قسمتیهیچ  -ت

 باشد.

ایمنی یا  میانی باید با یک اتصالی اتصاالت  همههستند،  متصل هم بههای کابینها به صورت  که کابین جایی -ث

 :اصلی اتصالمجهز شود، به طوریکه هنگام خرابی ای  هثانویمضاعف یا ابزار هر 

 به هم برخورد نکنند.ایمنی ی  محدودهاز هم جدا نشده و یا خارج از ها  کابین .1

 د.بوجود نیایگرد  عقب ضدسیستم  یاسیستم ترمز عملکرد ی در لهیچ اختال .9

ریل و  از ترن به بیرون بیافتد یا باکه  طوریب بیرون بزند،میانی نباید از جای خود ت هیچ بخشی از اتصاال .3

 .گردد مضاعف و منجر به خطریکند  پیدا متصل به ریل تداخل هر ساختاریا 

 های مسیر را داشته باشد. پذیری کافی به منظور پیمودن تمامی قسمت هدایتترن باید  .2

در محلی  خرابیای برای آشکارکردن و عالمت دادن آن  وسیله یاباشد ا باید کامال قابل مشاهده هخرابی .3

 .نصب گردد

ی نصب شوند باید به نحو وشوند  بارگذاریشرایط کارکرد عادی  در نباید های ایمنی و وسایل مشابه طناب -ج

 به بهترین نحو صورت پذیرد. منظم و بازرسیبه حداقل برسد  سایشکه 



2 

 

باشد و  3233-1 ملی استانداردمهارها در اینگونه باید مطابق با الزامات  1وضعیت با سیستم اعالم مهارهایی -چ

اضافی با خصوصیات یا از  نباشد 19کمتر از نهائی هر جزء(  شکست)ای طراحی شده باشد که ضریب ایمنی  بگونه

 .تشخیص باشد به آسانی قابلرخداد یا عالمت داده شود خرابی  ،شدن فعال ده شود که به محضاستفا برابر ایمنی

 
 

 -جهت نگهیا موارد مشابه(  میله روی پا ، تجهیزاتی )مانندخطر پرتاب سرنشین به بیرون وجود ندارد که جایی -ح

های بدون مربوط به مهار داشته باشد که مطابق با الزامات داشتن استفاده کنندگان سر جای خود باید وجود

 باشد. 3233-1ملی  در استاندارد سیستم اعالم وضعیت

 

ابزار ایمنی در برابر  باشند. مجهزاز ریل  بلند شدنو جلوگیری از خارج شدن به وسایلی برای باید کابین ها  -خ

د، محاسبه نعمل می کنآنها  که بر رویی واقعی هانیرو برای در هر موردی باید ها( یا چنگک 2ها غلتک)پرتاب 

کابین ها طراحی شود، حتی هنگامی که احتمال بلند  کامل بار%  39 حداقلبراساس  یدبا این تجهیزاتد. گرد

 شدن کابین وجود نداشته باشد.

 مسیر  4-3

 زیر باشد : موارددر ترن هوایی باید مطابق با  مسیرطراحی 

 ها یا اجزای مجاور یا نگهدارنده فاصله از سازه ها -الف

از  قسمتی، رعایت گردد 3233-1ملی  استاندارد فواصل درالزامات مربوط به ای باشد که به گونهباید  مسیر

 .است که مرتبط با وسایل متصل به مسیر استاندارد

  چنین  زماندر رواداری اندازه، جهت و مدت شوند باید  می های زیاداد شتابکه باعث ایج مسیراجزاء  -ب

 شود. های وارده به استفاده کننده، در نظر گرفته-شتاب

 .مراجعه شود 3233-1ملی  انسان به استاندارد از تأثیرات شتاب برروی بدناطالع جهت  -ادآوريي

را   مسیر طولتمام ترن بتواند ا یکابین  طراحی، یگذاربارشرایط  د بگونه ای باشد که دربای مسیرپیکربندی  -پ

و تأثیرات  ها غلطککلیه ویژگیهای بحرانی )شامل بارگذاری، عملکرد اطمینان حاصل نماید اید د. طراح ببپیمای

-دستورالعمل بهره و راه اندازی مرتبط با آزمونر روش هو  هوایی ترنبرای پیکربندی  ی(محیطباد و دیگر شرایط 

 .شده است مشخص به وضوح برداری 

 موارد زیر را در نظر داشته باشد:  مسیرطراح باید در طراحی  -ت

 .ها یا ترنکابین  باد روی حرکت ات شرایط شناخته شدهتاثیر، ثابتهای  هوایی ترن برای .1

                                                           
1.interlocking restraint 

 

2.roller 
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مشخص شده در طراحی، زمانی که کابین یا ترن در باد  سرعت اتتاثیر 1های سیار هوایی ترن برای

   قرار دارد. حرکت بدترین جهت

 باشد. که ناشی از اجزا مسیر میهای ابتدایی و انتهایی ترن  ابینحرکت مرتبط با کخصوصیات ویژه  .9

یا ترن را کابین  که خرابیهنگام وقوع  در کنندگان استفادهتخلیه و و به موقع کابین ها بازگرداندن ایمن  .3

 .کندمتوقف می مسیردر هر نقطه ای از 

شرایط ، تحتشود]میکاهش سرعت منجر به و  گیرندمی ها قرارترمز ها در محلی کهویژگی حرکت کابین .2

گیری العمل نیروهای ترمز عکسبه خصوص و کنندگان  ها و استفاده کردن، تأثیرگذاری برروی کابین ترمز

 .وارد بر سازه

( از کل کاری و کارهای مشابه نروغ ز کردن،تمی تعمیرات )مانند و نگهداریو منظم سهولت بازرسی  .3

 ترمز. سیستمو  گرد ضد عقب سیستم و مخصوصاً مسیرطول 

ح وبرای حفاظت از سط تدارکات مناسبسازی فوالدی و و زیر مسیراز به حفاظت در برابر خوردگی  نیاز .6

 .لوله های تخلیه آب د به وسیله تعبیهمانن ،توخالی داخلی اجزاء

 باالبرها  4-4

 مات زیر باشد:باید مطابق با الزا ها هوایی باالبرهای ترن

زنجیر، سیم بکسل رخ دهد )آن اجزاء  جزئی از باالبر یا در خرابی ،انجام عملیات باالبردن درحین که جایی -الف

 خطری از جهت دیگر، ضربه وارد کند یا سقوط کندشود آن جزء یا قسمتهایی از آن می که باعث (یا شبیه آن

 نجام گردد:ا 2خودکاربه صورت  باید عملیات زیر ایجاد کند،فرد  برای

 قطع برق سیستم  .1

 جلوگیری از حرکت معکوس .9

  اجزاء باالبر قبول جلوگیری از حرکات غیر قابل .3

 اجزاء شکست نهائیایمنی ضریب ، تحت هر شرایطیبه طوری که سیستم محرک بار اضافه کنترل  .2

 .نشود 6کمتر از مرتبط 

برروی آن بگذارد و تاثیر را وهوایی کمترین  نصب شود که شرایط آبای  ه گونهباجزاء سیستم باالبر باید  -ب

و تعمیرات  بازرسی منظم و نگهداریبا در نظر گرفتن الزامات و  AS4024.1استاندارد  مطابق بادارای حفاظ 

 باشد.

جعبه  ها، اقانو یات محورها های زنجیر، و چرخ هاججپولیو ته  سر شیارهای زنجیر،، ها بر شامل قرقرهباالاجزاء سیستم  -يادآوري

 می باشد. دیگر وسایل مکانیکیو  ها دنده

                                                           
1 - portable 

2- positive 
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و بوده باالبرنده درحال حرکت متصل ها تنها تحت نیروی گرانش حرکت کنند، به یک جزء  که کابین در جایی -پ

 :آنگاهد، خودکاری وجود نداشته باشکننده  هیچ سیستم هماهنگ

و با رواداری کمی تحت شرایط ها  سرعت کابین نزدیک بهبا سرعتی تم باالبر باید سیستجهیزات سرعت  .1

  .عادی مطابق باشد

جراحت   برای جلوگیری از صدمه به تجهیزات یاضربه  کردن پراکندهی جهت جذب و یا باید تمهیدات .9

 .درنظر گرفته شودسرنشینان 

 نصب گردد. 6-2مطابق با بند  دگرد بای ضد عقب های سیستم ،ترن برای راه اندازی -ت

 سکوهاي سوار و پیاده شدن  4-5

 سکوهای سوار و پیاده شدن باید:

 : که بطوری ،برساند حداقلرا به ی سکو و کابین  د که فاصله  بین لبهنشو ای طراحی بگونه -الف

 باشد. سایش در نقطه بارگیری یا تخلیه می رواداریکه شامل  بیشتر نشودمتر  میلی 39از  اصلهف .1

  هایی از آنها نباید روی سطح سکو اتفاق بیفتد. در کابین ها یا قسمت افتادگی هیچگونه روی هم .9

با سطحی مقاوم در برابر لغزش جهت تمام شرایط  شود،حرکت داده یا اپراتور  کنندگان توسط استفاده هرگاه -ب

  .نده گرددپوشا احتمالی هوایی عملیاتی و آب

وجود و حاضرین در محل سرنشینان برای خطر  بروزال مناطقی که احتمباشد که تمامی  شده اختهسنحوی  به -پ

 با تجهیزات خاص(. )درصورت لزوم قابل رویت باشد ،دارد

هنگام نبود در  از ایمنی سرنشینان تا باشند یا ترکیبی از آنها دارای حصار مناسب، موانع کنترل جمعیت -ت

 ها اطمینان حاصل شود. از ایستگاه ها ورود و خروج کابینهای سوار و پیاده شدن یا هنگام  ها در ایستگاه کابین

 سیستم ضد عقب گرد  4-6

 ناایمن است، مجهز باشند. کابینرو به عقب هایی که حرکت  گرد در مکان باید با سیستم ضدعقب ها هوایی ترن

 :ایدسیستم ضد عقب گرد ب

جزء یا ساختار  بیش از حد مجاز روی هر کابین یا ترن را بدون ایجاد تنش یت تحمل بیشترین بارقابل -الف

درگرفتن عدم توانایی  یابین دو نقطه گرفتن،  برگشت به عقب حالتبدلیل که داشته باشد  کابین، ترن یا مسیر

 می شود. ایجادداشتن  ترن در یکی از نقاط نگه

  کند. عمل می، ءهر جز خرابیدر برابر که  مطمئن شویم باشد تاصورت مضاعف طراحی شده به  -ب

به مصدومیت شود، مانند ضربه تواند منجر  هایی که می کنندگان در معرض شتاب طوری باشد که استفاده -پ

 شالقی، قرار نگیرند.

 شود.مراجعه  3233-1ملی  به استانداردبر روی بدن انسان  شتابجهت اطالع  بیشتر در مورد تاثیر  -يادآوري
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 سیستم ضد برخورد  4-8

برخورد  سیستم ضدکنند، باید مجهز به  می کار به صورت همزمانیا ترن ایی که با بیش از یک کابین ه واییه ترن 

بینی، شامل  پیش شرایط قابل کلیه بوده و تحت خودکارباید بصورت این سیستم ) .باشندها با یکدیگر کابین

 (عملکرد نادرست اجزای جدا از هم و افت توان، ایمن در برابر خرابی باشد.

و از مسیر فرعی رفتن کابین ها در  شوداجرا ایستگاه  درالزم نیست  ها با یکدیگر کابین ضد برخورد سیستم الزامات -يادآوري

 شود. نمی در نظر گرفتهبرخورد  یک ،. تغییر خطایستگاه جلوگیری گردد

بصورت  یگنالیباید س ها با یکدیگر کابین برخورد سیستم ضد، الوقوع قریب برخورد العمل خودکار در عکسدر مورد 

 باشد. میها  کابینمجدد راه اندازی نیاز به مداخله اپراتور قبل از هرگونه و  کندصادر آالرم 

سیگنال  هشدار به صورت وضعیت ،ودقفل شباید سیستم  ،ها با یکدیگر کابین برخورد ضد هنگام خرابی سیستم

 .اندازی گردد راه مجدداً ،اپراتوربدون دخالت نتواند و گردد صادر 

 3باید از سطح ایمنی کاملی که از  AS61508.1استاندارد  با توجه به یکدیگر ها با کابین برخورد سیستم ضد

ایمنی  سطحکند که  ثابت تواندارزیابی ریسک جامعی بو  شناسایی خطر مگر اینکه وردار باشد،کمتر نباشد، برخ

 باشد.  را دارا می حاصله همان اندازه ریسک ،کمتر

باید ترمز برخورد،  یک سیستم  ضد از کنند، به عنوان قسمتی میهای جداگانه عمل  روی کابینترمزهایی که 

 د.نایمنی باش

 ترمز  هاي سیستم  4-9

آنها  کنترل ها ممکن است متوقف شوند یا سرعت  ر مکانی روی ریل، جایی که کابینهای ترمز باید در ه سیستم 

و تمام شرایط و هوایی  شرایط آب تمامتحت ترمزها باید با پارامترهای تعیین شده  وجود داشته باشد. گردد،

 .ندنعمل ک های طراحی شده، یا ترن ها کابینبرای ی بارگذار

 :زیر باشدترمز باید مطابق موارد سیستم  

توقف  ای باشد که موجب گونه کاهش سرعت بهباید ، کنند می در شرایطی که ترمزها با حداکثر توان عمل -الف 

   شود. سرنشینان گاردهای محافظ یا، اضافی بر روی هر بخش کابینوسیله بصورت ایمن و بدون فشار 

ها را  ند کابینبتوا بدترین شرایط ای طراحی شود که در بگونهایمن در برابر خرابی بوده و ترمزهای ایمنی باید  -ب

 زیر باشند:مزهای ایمنی باید یکی از انواع کند. ترمتوقف 

باز  مشابههای  سیستموماتیک و یا شود و توسط سیستم پن ابه بسته میمشترمزهایی که توسط فنر یا وسایل  -

 می شود.

--و بگونهکند  ، کار میرا دارد توان ترمز تحت شرایط افت داشتن نگهکه با یک منبع انرژی که ظرفیت  ترمزهایی -

 باید ییها ترمزچنین  شار سیالف .ای کنترل می شود که در صورت افت توان به حالت ترمزگیری کامل برگردد
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را برای کل  یاضطرار شرایط باید کاهش فشار در هر ترمزتوسط منبع اصلی تحت کنترل باشد و  خودکاربصورت 

 سیستم مشخص کند.

 زیر باشند: ماتهای ایمنی باید مطابق الزای ترمز کلیه

ملی  راستاندارددمناسب ذکر شده یب ایمنی اضرا بمطابق حداقل ، باید واحد های ترمزبخش های مکانیکی  -الف

 اسبه شود.طراحی و مح 1-3233

، کنترل یک سیستم کنترل ایمن در برابر خرابیتوسط  ترمز باید سیستم ی عملکردها و شرایط عملیاتیکلیه -ب

 شود. و پایش

 د،شدر صورتیکه سایش لنت ها منجر به کاهش کارایی ترمز  شود کهای طراحی  گونهاید بسیستم ترمز ب -پ

 .دنباش و پایشقابل بازرسی چشمی  به آسانی می شوند،اجزایی که ساییده 

وجود  خودکاری پایشنشینان شود، باید سیستم سرکه تضعیف عملکرد ترمز باعث کاهش ایمنی مواقعی -ت

 خودکاردستی یا بصورت بنابراین سیستم بتواند را نمایش داده و مشکل  این ،وقوعباشد که در هنگام  داشته

 متوقف و از ادامه کار جلوگیری شود.

به و بازرسی در هر زمان  تعمیراتو  نگهداری برایو کنترل ها باید  1ادوات تحریکترمز ،  سیستماجزاء  -ث

در مسیرها یا  و تجهیزات توقف اضطراریاز راه دور  هرجا که الزم است باید، قفل باشد.راحتی در دسترس 

 گیرد.سکوهای دسترسی به مسیر قرار 

 سیستم هاي کنترل  4-8

درج های کنترل  ها و ایستگاه گراید عالوه بر انطباق با الزامات کنترل و نشانب ها هوایی ترن رسیستم های کنترل د

 : را نیز برآورده نماید زیر، الزامات 3233-1استاندارد ملی  رشده د

نباشد مناسب ذخیره شده انرژی که میزان  ورتیهیدرولیک یا پنوماتیک( در ص مانندهای کنترل ) در سیستم -الف

طول  رژی ذخیره شده برای شروع و دران مگر آنکه اثبات شود میزانآید  جلوگیری بعملدستگاه  ، باید از عملکرد

 حرکت وسیله کافی باشد.

 وجود داشته باشد که هر کابین یا ترن درحال حرکت را در اولین محلتوقف اضطراری  سیستمیک باید  -ب

 هایی که متوقف هستند، جلوگیری نماید. ها و کابین توقف موجود در طول مسیر متوقف نماید و از حرکت واگن

 یهای مرتبط که سیستم کنترل مدارمل ابزار حسگر و شا، ریزی الکترونیکی قابل برنامه رلتسیستم کنهرگونه  -پ

 به آن بستگی دارد، باید: هوایی ترن یایمن سیستم و ل میدهدیشکترا 

ریسک تعیین شده است، طراحی، ساخته و  ارزیابی که از ایمنی مناسب بودن سطح اطمینان از بمنظور -

 شود. نگهداری

 باشد.و استانداردهای مرجع AS4024.1 در استاندارد الزامات درج شده  مطابق با -

                                                           
1- actuation gear 
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تواند بر  است و می ت مشخص شده -3-2 بند توسط طراح مطابق که شرایط وزش باد بحرانی که در جائی -ت

 باید نصب گردد.دهنده برای توقف عملکرد  هشدار موثر باشد، یک بادسنجهوائی  عملکرد ایمن ترن

 وسیله  باید نصب شود. دور کاری کاملی  دستگاه شمارنده -ث

 و تعمیرات بهره برداري و نگهداري  5

 کلیات  5-2

، داریبر های مربوط به نصب ، بهره ورالعملمخصوصاً دست الزامات تهیه شده از طرف سازنده ها و دستورالعمل 

شنده  یا فرو اطالعات مورد نیاز از طرف سازنده نبوددر صورت  و بازرسی باید رعایت گردد.و تعمیرات نگهداری 

، سازنده از طرف که شامل اطالعات ضروری می باشد، که این مدارک استفاده شود تا زمانی نباید هوایی ننتراز 

 آید. صالحیت بدستیا یک فرد واجد  کننده تامین

 بهره برداري  5-1

-آمده است، باید برای بهره 3233-9 استانداردتفریحی که در  سواری برداری یک مونتاژ و بهره مربوط بهالزامات 

شود. اگر شرایط بادی به  هوایی باید پایش و آبشرایط  کلیه هوایی به کار گرفته شود، عالوه بر آن برداری ترن

 -باید آشکار شود و بهره برای سواری شرایطکننده برسد، این  شرایط بحرانی تعریف شده توسط سازنده یا تامین

  برداری سریعاً متوقف شود.

 تغییرات  5-3

 .ایجاد شودتغییری صالحیت نباید  واجد یا شخص طراحبدون مجوز کتبی  مسیرها و  کابین مجموعهدر 

 ها بازرسي  5-4

 کلیات   5-4-2

بازرسی شود که  یصالحیتتوسط افراد واجد  3233-3ملی  باید مطابق با الزامات استاندارد ها هوایی  ی ترن کلیه

 نیز این متن 3-2-3الی  2-2-3روش  بازرسی در قسمت عالوه بر این . استآمده   3233-9ملی  در استاندارد

  صالحیت تغییر کرده باشد.، مگر اینکه توسط فرد واجد ذکر شده است

 9-2-3 هایبنددرشده  لیست یها بازرسی وردم باید 3233-1 ملی طبق استانداردیا باالتر  3های نوع ترن هوایی

که  هرجاییباید حداقل به عنوان ها بندهای ذکر شده در این  ها و آزمون محتوای بازرسی .قرار گیرد 3-2-3 و

ها توسط سازنده یا فرد واجد  رالعملدستو که جاییبجز در ؛آورده شودبرای طراحی خاص قابل کاربرد است، 

 شود. می یا اضافه اصالحصالحیت 
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 بازرسي ريل فوالدي در ترن هوايي  5-4-1

 بازرسي هاي روزانه  5-4-1-2

 زیر باشد: موارد گیرد و باید مطابقبرداری انجام  بل از بهرههای روزانه باید هر روز  ق بازرسی

فضای   یا در1زیرین باز چرخ ها و فضای  بازرسی چشمی مبنی  بر عدم  وجود شیء خارجی بین ریل :مسیر -الف

اتصاالت جوشی از نظر   و سازهنجام گیرد. در این بازرسی همچنین باید اجزاء ریل، اتصاالت پیچی، ااف ریل راط

 مورد بازدید  قرار گیرد. غیرمعمول، شکستگی و دیگر اشکاالت شل بودن

های آشکار باشد و  جهت تشخیص خطا واجد صالحیتاین روش بازرسی چشمی باید روش مناسبی برای فرد 

 اند باشد. هایی که به عنوان شاخص در نظر گرفته شده های مسیر باید در مجاورت و دسترسی سریع ویژگی

 شوند. و دیگر ابزار برای مشاهده بهتر ممکن است استفادهها،  های دوچشمی، آینه دوربین  -2يادآوري

 .شودبررسی آن شرایط  از نظر ایمنی وگرد باید  عقب ضد سیستم: گرد عقب سیستم ضد -ب

 موردباید  صحیح ترتیببرای اطمینان از ها ها و سکو روها، پله ها، پیاده نرده ا:هها و سکو روها، پله ها، پیاده نرده -ت

 قرار گیرند. بازدید

  .نیز بررسی شود ها و تجهیزات قابل حمل آنها ستون در این قسمت از بازرسی باید مونتاژ -1يادآوري 

 شود.  یند معین آزمایشآتوسط یک فرسیستم بلوک  بی عیبی :سیستم بلوک -ث

وضعیت و خط ترمزها باید ایستگاه، شوند.  چکترمزها شامل ترمزهای اضطراری باید از نظر عملکرد : ترمز ها -ج

 بازرسی شوند.

 .شود آزمایش یند معینآتوسط یک فرعملکرد توقف اضطراری : های کنترل سیستم -چ

 چکشارژ  از نظر وضعیتمورد نیاز برای موارد اضطراری ذخیره انرژی های  کلیه سیستم :ذخیره انرژیوسایل  -ح

 شوند.

ها باید توسعه  روش بازرسی ترن و کابین .شود بررسیمهار ستم سی عیبیجها و بی کابینشرایط  :ها ترن و کابین -خ

 یابد و تکمیل شود.

 :ها باید دربردارنده موارد زیر باشد کابین ها و بازرسی روزانه ترن -3يادآوري

 عملکرد صحیح آنبمنظور های بازشدن  مهار و مکانیزم قفل -الف

 های مهارهای کمکی مکانیزم -ب

 و بدنهها  شدن صندلی ثابت و محکم بسته -پ

 کابین صندلی و مهار و بالشتک -ت
 گر  هدایت زیرین و های و چرخوضعیت و سایش ریل  -ث

 گر هدایت زیرین و های چرخ ،بازرسی چشمی فضای آزاد ریل -ج
                                                           
1- upstop wheel 
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 ریل و گر هدایت زیرین و های چرخ های بیرینگ -چ

 ها کابلها و  اتصال ایمن زنجیر و متصل کننده -ح

 ها ی اتصال شاسی روی کابین نقطه -خ

 تجهیزات ترمز  -د

 گرد  ضد عقب تجهیزات -ذ

 کردن و راندن تجهیزات سوار -ر

صالحیت  ، این موضوع به فرد واجدمواردها در مورد هر یک از  ی بازرسی بخش نبودن نتیجه رضایت در صورت

 باید ارجاع شود.برداری  جهت تعمیرات از وسیله تفریحی قبل از بهره

 شده توسط طراح و سازنده : هاي مقرر بازرسي  5-4-1-1

باید  هوایی، ترن در فاصله زمانی مشخص ارائه شودها از طرف طراح یا سازنده  ها و آزمون که بازرسی در صورتی 

 باشد.  3233-9ملی  ها و استانداردمطابق با این بازرسی

 بازرسي هاي ساالنه:  5-4-1-3

بازرسی تخصصی انجام  سالیانه و نیز در خاللباید بصورت  ،اشاره شدههایی که در این بخش به آنها  بازرسی 

های آزمون از طریق یک دوره سالیانه به شرطی که  بازرسی سالیانه ممکن است مطابق با بازرسی و  طرح .گیرد

ر این بند، کامل شود. این فرد برای الزامات بازرسی سالیانه آورده شده د واجد صالحیتطرح توسط یک فرد 

ها را یشتر از یکبار در سال باید هشدارها، جایگاه، طرح کاربردی و تاریخچه ببرای نظارت بر اساس طرح سواری

 ارائه دهد. بازرسی سالیانه شامل موارد زیر است :

 :مسیر -الف

 در نواحی زیر باید انجام گیرد:  از نزدیک بازرسی چشمی

اجزاء  که در جایی وباال شتاب  بانگهدارنده اصلی در نواحی  سازهریل به پشت جوشی ی اتصاالت  کلیه -

 وارونه می شوند. مسیر

های  سال یکبار کل جوش 3که هر  ای گونه به ،طبق یک برنامه گردشیجوش باقیمانده  کلیه% 99حداقل  -

 مسیر مورد آزمون قرار گیرند.

مسیر اجزاء  که و جایی باال با شتاب گر در نواحی هدایتی زیرین و ها چرخ روی ریل، کلیه سطوح حرکت -

 شوند. میوارونه 

 جایگزین شده نواحیو  قبلی کلیه تعمیرات -

1ها لچکیهای ستون و  و جوشپایه ستون کلیه صفحات  -
 

                                                           
1- gussets 
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روی  برباالترین شتاب در نواحی با باید آزمون ضخامت  ،شود میکاهش ضخامت  که متحمل مسیر در جایی از

های  مسیر و چرخحرکت روی  % بقیه سطوح99ر دارند و نیز در حداقل سطوحی که در معرض خوردگی قرا

 گیرد. باید انجامبرنامه گردشی یک  گر طبق زیرین و هدایت

 اطالعاتی را در مورد تعیین نواحی با شتاب باال ارائه می دهد. ،پیوست الف -2يادآوري

رواداری  اینکهشتاب باال جهت اطمینان از  با نواحیطول مسیر در  درباید  دو ریل فاصله بین گیری اندازه

 .انجام گیردحفظ شده است، عملیاتی 

 تر را نشان خواهد داد. میانی لزوم انجام تحقیقات جزئی نقطه 3ارنده و در نگهد نقاط اصلی بیننسبی  گیری اندازه -1 يادآوري

در مقابل  حفاظتباید برای امنیت، ساییدگی زیاد و فقدان پینی و جوشی روی ریل و چهارچوب  پیچی،اتصاالت 

 مورد بازرسی چشمی قرار گیرد.خوردگی، 

مخرب از نزدیک موجب کشف خرابی شود، ابزار مناسبی مانند آزمون غیری بازرسی چشمی  ه نتیجهدر صورتی ک

 بکار گرفته شود. بایدبعدی و تعمیرات  خرابیبرای تعیین میزان 

های مجاور آن باید بازرسی  چوببزرگ روی چهارچوب نگهدارنده، آن چهار چوب و چهار ترکدر صورت مشاهده 

 شود.

 :2فونداسیونپیچ هاي  -ب

 99%  طول پیچ باید صورت پذیرد.تمام منظور تعیین سالم بودن  هب پایهصفحه  فونداسیونهای  بازرسی پیچ

تحت  ممکن است و نواحی کهشوند  جزایی از مسیر که وارونه می، ابا شتاب باالدر نواحی  فونداسیون های پیچ

مورد آزمون قرار  روش فراصوتی با استفاده از براساس یک برنامه گردشید عادی باشند، بای تاثیر سایش زیاد غیر

 می شوند. بازرسییکبار سال  3 هرها در این نواحی  حاصل شود کلیه پیچاطمینان  د تانگیر

 شوند. آزمون گردشیاصل  یک باید رویفونداسیون های  مابقی پیچ %3 

ها و صفحه  پیچ گواه نیز ممکن است استفاده شود به شرط آنکه ساختار شود اما بارگذاری توصیه می آزمون فراصوتی -3يادآوري

 مشخص باشد.اصلی 

 پايه: صفحه  زيردوغاب  -پ

 در تماس پایهصفحه  جود ترک بیش از حد و اینکه قسمتاطمینان از عدم وباید بمنظور  پایهدوغاب زیر صفحه 

 باید بازرسی چشمی شود . اقی بماند،با دوغاب ب

 باشد. مشاهده میشکل قابل بهترین که وسیله درحال کار است، به  موضوع درحالتیاین  -4يادآوري

                                                           
1- anchor bolts  
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 : ها و سکوها ، پله، راهروهاها نرده -ت

 ساختاری مناسب باشد.ینان از ترتیب صحیح باید از نظر بمنظور اطم ها ها و سکو ها، راهروها، پله نردهکلیه 

  :ترمزها -ث

هایی از  داشتن نشانه ورتبازرسی شوند و در ص سالیانه باید بصورت ش و پیچ مربوط به ترمزهاکلیه اجزاء جو

شود و یک  بمنظور تعیین نواقص گرفتهمناسب  1آزمون غیر مخرب های تکنیکعیب و نقص در آنها، باید 

 متخصص باید تعمیرات مناسب را انجام دهد.

های هیدرولیک و لوازم جانبی و اتصاالت آنها از نظر  ها، شیلنگ نگهدارندهو  بازوها، پیچ و مهرهکلیه اجزاء از قبیل 

 بازرسی انجام شود. ها و یا دیگر شرایط غیر عادیجداشتن جوش ، ترک، شل شدنساییدگی

 مورد آزمون قرار گیرند.، خراشیدگی یا بریدگی باید از نظر فرسایش عمومی، ساییدگی هواهای  شیلنگ

 .شود بررسیو شرایط لنت  تنظیمات فشار هوا، نشتی هوا

 : هاي مکانیکي امانهس -ج

 شود. بررسیو هیدرولیک  های پنوماتیک مربوط به سیستمط خطو عیبی بیکلیه شرایط و 

  :ها بازرسي کابین -چ

مطابق با  آزمون غیرمخرب. گیرد به بازرسی روزانه انجام مربوط الزاماتباید مطابق  ها بازرسی چشمی کابین

 پذیرد. باید انجام 6-2-3قسمت 

 ات: نفوذ خطر -ح

اطمینان از  بمنظور بایدتوانند وارد مسیر سواری شوند،  می نگهدارندهاشیایی که درصورت خرابی سیستم کلیه 

 هوایی منطقه نیز باید درنظر گرفته شود. و اثرات بالقوه شرایط آب .دنبازرسی شومناسب بودن سیستم نگهدارنده 

 .مانند درختان ، چراغ ها، سیم کشی ها می توانند ایجاد مشکل کنندمواردی  -5 يادآوري

 گرد:  عقب تجهیزات ضد -خ

 .شود بررسیاصلی باید  سازهگرد به  سیستم ضدعقبافزاری  و تجهیزات سختجوشها 

و دیگر ، موتورهای ترمز اصطکاکی های ا چرخب 2کالچ مخروطی، ضامن، ای ها شامل دنده جغجغه این بخش -6 يادآوري

 دارمی باشد. های مشابه روی باالبرهای عمودی و شیب سیستم

 توسط متخصص صورت پذیرد.تری باید  عملیات اضافه ،وجود دارد عدم انطباقی اگر موارد
                                                           
1- NDT  

2- sprag clutch  
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 بازرسي تخصصي:  5-4-1-4

 3233-9ملی در استاندارد   مندرجالزامات  در این بند باید مطابق ها هوایی  روش بازرسی تخصصی برای ترن

این نوع بازرسی  باشد. 3-9-2-3 بنددر الزامات مربوط به بازرسی سالیانه ذکر شده  طابقباشد و همچنین م

 انجام می گیرد: های زیر زمینهدر صالحیت  واجدتوسط فرد 

های های دارای شتاب باال و بخش اصلی در قسمت سازهبه  ها ریلها و نیز  ریلجوشی اتصاالت % کلیه 99-الف

 مورد آزمون قرار گیرند. غیر مخرب با تکنیکهای مناسبها باید  یه  مکان%  بق 3و وارونه 

 AS3978 با استاندارد بازرسی سالیانه بررسی نشده باید مطابقهایی که در  جوشبازرسی چشمی ازکلیه  -ب

 انجام شود.

 بازرسی شود. کشیآچارید بصورت چشمی و یا باپیچی کلیه اتصاالت -پ

ابر مقطع ریل از هر طرف خرابی اولیه در طول مسیر ریل، باید سه بر روی جدیی ترک  مشاهده در صورت

 بازرسی شود.

ها در آن اتصال را باز و بررسی کرده و دلیل نقص باید بررسی  اتصاالت پیچی، کلیه پیچدر در صورت وجود نقص 

 شود.

 يادآوري: 

 عملیات بعدی ممکن است شامل بررسی کلیه اتصاالت پیچی از همان نوع باشد.

 هاي چوبي هوايي بازرسي ترن  5-4-3

 کلیات  5-4-3-2

مثال فلزی و چوبی باشد ) یها هوایی رنهای قابل اعمال برای ت جا که این بند فاقد جزئیات مربوط به بازرسیهر

فلزی، برای نوع های  هوایی (، تمهیدات مورد نیاز برای بازرسی ترنها با یکدیگر کابین برخورد های ضد سیستم

 رود.چوبی نیز بکار می

 -چوبی قرار گرفته و واگنهای آنها روی یک سازه  هستند که ریل ها هوایی ای از ترن هوایی چوبی آن دسته ترن

دارای شاسی فلزی بوده و یا از شاسی چوبی مجهز به چرخ های فلزی  آنها بصورت منفرد و یا قطار شده، های

برنده -گرد و باال عقب کشنده و سیستم ضد دنده جعبهها،  اند و دارای تجهیزاتی همچون مجموعه یاتاقان ساخته شده

 باشند. می

بازرسی ریل، تجهیزات کنترل نخست شامل  است.های چوبی مشتمل بر دو حوزه مجزا های ترن هوایی بازرسی

 -بر هااشد که به بازرسی کابینبسازه، و حوزه دوم شامل آنهایی میاند و زیر ای که بر روی ریل نصب شدهکننده

حصول نتایج قابل قبول، ها، باید اشخاص واجد صالحیت انتخاب شده و برای گردد. برای انجام تمام بازرسیمی

 باید امکانات مناسب در اختیار آنان قرارداده شود.
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 هاي روزانه يا قبل از راه اندازي دستگاهبازرسي   5-4-3-1

دستگاه، باید همه موارد ذیل را در برگرفته و قبل از شروع به کار دستگاه  بازرسی های روزانه و قبل از راه اندازی

 انجام شوند:

 حرکت )ريل(:مسیر   -الف

مسیر حرکت، مجهز به سکوی پیاده رو باشد، مسیر حرکت باید به دقت و از نزدیک از روی این سکو بازرسی  اگر

گردد. در جایی که مسیر حرکت توسط این سکوها قابل دسترس نباشد، مشاهده آن باید از نقاطی صورت گیرد 

های مسیر، بطور معقول قابل رویت باشد. همه ویژگینماید.تا لی از سرتاسر مسیر حرکت فراهم میکه یک دید ک

. بازرسی مسیر در صورت وجود شک و شبهه، اقدامات الزم برای بازرسی چشمی نزدیک و دقیق باید صورت گیرد

تا ، بوده ای که در طراحی آمده استر همه موارد ذیل بگونهصورت گیرد که مشتمل ب ایحرکت باید به گونه

 ر معلوم گردند:نواقص و خطرات آشکا

 موانع بوجود آمده توسط اشیاء خارجی -1

 بلند شدن یا جا به جا شدن سطوح فلزی که قابلیت حرکت دارند بویژه در نقاط اتصال -9

 های سیستم عقب گردا جابجایی اجزای مربوط به دندانهپیچیدگی ی -3

 مهره خور و معمولی(های سطوح متحرک )پیچ های دگی اتصال دهندهآمشل بودن و یا کش -2

 های شل بطور عمومهمه پیچ -3

ظر آسیب دیدن و یا از کننده و یا سایر اجزای مربوط به بستر مسیر حرکت از ن های چوبی، اجزای هدایتورق -6

 آمدنجای خود در

ه در های حفاظتی کها یا سایر سازهها، بغلیهای محافظ، اجزای دستگیرهشل بودن و یا آسیب دیدگی تخته -3

 باال یا کنار مسیر حرکت وجود دارند.

اللت بر از تنظیم خارج هرگونه شواهدی که داللت بر پیچیدگی مسیر حرکت، ناشی از جابجایی زیر سازه و د -3

 ده جای چرخ ها روی ریل(هکند.) مثال با مشاشدن آن می

 همراستاغیرآشکار: دسته لنگها و اتصاالت های معلوم و دگیشرایط طناب و یا زنجیر باالبرنده از نظر آسیب دی -2

 ها های کشنده طنابآسیب دیدگی قرقرهها و روانکاری آنها و یا شرایط مسیر حرکت زنجیر -19

های مهار یرهای افقی، محلهای زیر سازه همچون چند تکه شدن، واژگونی تیرهای عمودی، تآسیب دیدگی -11

 سطح مسیر حرکت قابل رویت باشد. ای که از راه دور و ازها بگونهو حایل

 

 :زير سازه مسیر حرکت -ب

های دو چشمی و یا سایر وسایل، و ون، در صورت لزوم به کمک دور بینمشاهده زیر سازه باید از سطح فنداسی

ای که یک جججابل دسترس کافی صورت گیرد، بگونهبصورت یک مدار بسته حول مسیر صورت گرفته و از نقاط ق
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صالحیت بتواند هرگونه نواقص و خطرات آشکار را تشخیص دهد. بازرسی باید مشتمل بر مواردی شخص واجد 

 باشد که داللت بر خطرات و یا نواقص ذیل می نماید:

 ی زمین(های از جا کنده شده) افتاده روچپی

 های کش آمده / از جای خود حرکت کردهپیچ

 تیرهای چوبی لق و شل شده 

 تیرهای چوبی واژگون شده 

(، مشاهدات بر لرزش وجود نداشته و یا از مرتبه اولیه چوب کاسته نشده)دار و پیچیده شده  های چوبی ترکتیر

 پایه آخرین تغییرات باید صورت گیرد.

 جایی پایه و یا کنده درخت و نشست آنجابه

 :ترمزها و باالبر -پ

های باالبر، باید به نده کابین، همچون ترمزها و ماشیناجزای کنترل کنمشاهده و انجام آزمون مربوط به همه 

 اندازه کافی باشد تا خطرات و نواقص ذیل در صورت وجود آشکار گردند:

زنجیرها و  یا از چرخ کننده و آمدن زنجیر باالبر و یا طناب از مسیرهای هدایتهای ترمز یا از جا درخرابی لنت -1

 ها قرقرهپولی 

 پیچیدگی صفحه ترمز -9

 آسیب دیدگی خطوط باد یا هیدرولیک -3

 در صورت وجود باشد: زیربازرسی همچنین باید شامل کنترل موارد 

 های بادصحیح و تنظیم بودن فشار

 ها و عملکرد آنها سالم بودن گیج

 های باالبر و همه ترمزها ملکرد مکانیکی صحیح و دقیق ماشینع

 

 قطارها : بررسي و آزمون واگن  -ت

 ها به هنگام توقف، باید مورد بررسی قرار بگیرند:ها و قطارواگن زیر،های و آسیب سازی نواقصبه منظور آشکار

گیری سرنشین از نظر مواردی که ممکن ها و محل قرارها، دیوارهای جانبی، دستگیرهآسیب دیدگی صندلی -1

 است بریدگی و یا سائیدگی ایجاد شود.

 باشند.ها که بصورت چشمی قابل رویت میها و بوژیچرخآسیب دیدگی  -9

های ایمنی ججیرها و طنابها، زنهای کشنده کوپلینگنواقص اتصاالت مربوط به چرخ دندهآسیب دیدگی و یا  -3

 باشند.ها که بصورت چشمی قابل رویت میبین واگن

 :باشدبازرسی همچنین باید شامل موارد ذیل 
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رکت فعال، باید از ایستگاه حرکت داده شوند و در جای مناسب از نظر مدت زمان ح هایقطار ها ومه واگنه

شخص با تجربه صورت گیرد در سنجی باید بصورت مستقیم و یا با مشاهده یک مورد بررسی قرار گیرند. زمان

 شود.که واگن و یا قطار حداقل زمان مورد نظر برای عبور را صرف نماید، نباید بکار گرفته صورتی

های قبل از وارد شدن به ایستگاه و ترمزهای ایستگاهی، برای هر واگن یا قطار های وسط مسیر، ترمزعملکرد ترمز

 باید بررسی شود.

به منظور اطمینان از عملکرد هر کدام از ابزارهای کنترل و ارسال عالمت یا پیام، وجه مشترک عملگرهای 

 سیستم کنترل باید بررسی شود.

 ابزارهای کمکی، مثل بادسنج، که از نظر عملکردی باید مورد تایید قرار بگیرند.بررسی تمام 

ارها باید بررسی شوند. چه شدن آنها، مه شدن و قفل عملکرد مناسب مهارها، شامل بازمنظور اطمینان از  به 

 شوند.ال میشده فع که دستی یا به وسیله پا بصورت کنترل از راه دور و یا ترکیبی از مواد گفتهآنهایی

 بازرسي هاي دوره اي) منظم(  5-4-3-3

 ای باید مطابق الزامات ذیل صورت پذیرند:های دورهبازرسی

 :مسیر حرکت و زير سازه  -الف

و   باشدچوبی، بسیار گسترده و پیچیده می هایهوایی مسیر حرکت و زیر سازه ترن که حوزه مربوط بهاز آنجا

یک بازرسی  های زمانی و محتویات مربوط بهنظر گرفت، از این رو تعیین بازه درتوان یک نوع را برای آن  نمی

 باشد.ها امکان پذیر نمیای برای این ترندوره

ل بر سازه مسیر برای هر ترن هوایی چوبی، باید یک برنامه نگهداری و بازرسی پیشگیرانه تعیین گردد که مشتم

ه باید توسط یک شخص مجرب بر پایه موارد ذیل و نه محدود به اینها های آن باشد. این برنامحرکت و نگهدارنده

 تدوین گردد.

 های سازندهدستورالعمل -1

 عمر و تاریخچه وسیله سواری بویژه قابلیت کارکرد سازه آن -9

 وظیفه و موارد کاربردی وسیله سواری -3

 شرایط محیطی و آب و هوایی موجود در سایت  -2

 فنی مهندسی وسیله سواری مشتمل بر موارد ذیل: هایژگیجزئیات مربوط به طراحی و وی -3

 اند.رفتهمسیر حرکت و زیر سازه بکار  مواد اولیه معین و معلومی که در داخل -

 فن آوری( های بکار رفته برای اتصاالتتکنیک) -

 موجود بودن قطعات مصرفی یا تعویضی متناسب با گونه و درجه آنها  -

 های پیشگیرانه اولیه روش -

 های پیشگیرانه جایگزینروش -

 AS1720.1های گفته شده دراستاندارد توصیه -
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اهش عمر زیر سازه و مسیر ای ترتیب داده شود تا خرابی و کی و بازرسی پیشگیرانه باید بگونهبرنامه نگهدار

زیر سازه ریل در  کامل و به اندازه کافی قابل رصد و مشاهده بوده و به منظور اطمینان از توانایی حرکت بطور

کنند سرعت و در تمامی اوقات، حرکت می هایی که با نهایتهای آن برای حمل ایمن تمامی واگنججتمام حوزه

 گیرد. تعویض قطعات و تعمیرات باید بخوبی انجام

 ترمزها و ماشین هاي باالبر: -ب

 باشد:های باالبر باید مشتمل بر موارد ذیل ای ترمزها و ماشینبازرسی دوره 

ها، کنندهاه انداز( ترمز، خطوط تغذیه فعالکننده)رها، فعالهای ترمز و لنتتجهیزات ترمزگیری شامل مکانیزم -1

ها، تجهیزات مربوط به تامین باد، روغن هیدرولیک یا موارد مشابه بطور ای سوپاپهای چرخدندهدریافت کننده

 کاری باشد. ه زمانی باید حداقل دو بار در سال یا دو بار در فصلکامل مورد بازرسی و آزمون قرار بگیرند.این دور

های باالبر، چه از نوع زنجیری، سیم بکسلی، محرک اصطکاکی باشد و خواه از نوع دیگر، باید به یک ماشین -9

با نگاه به نوسانات خروجی  ای مورد رصد و مشاهده قرار بگیرد.)مثالًو وسیله مناسب بطور کامل و دوره طریق

ن است باعث آسیب دیدن سرنشین شوند، منبع تغذیه( تا عیوب احتمالی آشکار شده و از نوع آنهایی که ممک

 ممانعت بعمل آید.) مثل بریده شدن زنجیر(

های منظم نها عمل نموده و یا وسایل و دورههای سازنده باید مطابق آدر صورت موجود بودن دستورالعمل -3

 ریزی گردد.جهت بررسی آنها توسط شخص واجد صالحیت پی

  :هاواگن ها و قطار -پ

مطابق ای مطابق با دستورالعمل سازنده و یا رض بازرسی و نگهداری منظم و دورهها باید در معها و قطارواگن

 باشند: زیر، قرار گرفته و در برگیرنده نکات ویژه 3233-1الزامات استاندارد ملی 

 تیغه یا میله های ترمز  -1

 گرد عقب تجهیزات ضد -9

 وسایل مربوط به درگیر شدن سیستم باالبر -3

 های( کشنده و اتصاالت ایمنی ) دنده دنده جعبه -2

 سازی آنها  کردن و آزاد های قفلوسایل مهارها، مکانیزم -3

 هاي ساالنه، تخصصي، و خاص )ويژه( بازرسي  5-4-3-4

و در  3233-3چوبی، باید مطابق با استاندارد ملی  های  هوایی تخصصی و ویژه برای ترن النه،های سابازرسی

 صورت گیرند. 3233-1الزامات استاندارد ملی صورت وجود، مطابق با دستورالعمل سازنده و 

ارتباطی های ساالنه باید توسط یک شخص واجد صالحیتی صورت گرفته و یا نظارت شود که بطور عموم، بازرسی

ای و یا ویرایش نمودن برنامه نگهداری و بازرسی پیشگیرانه بر یک نگاه دورههوایی نداشته و باید مشتمل  با ترن

 باشد.
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 ترمزها  5-4-4

ترمز در هنگام ارزیابی عملکرد ترمزها توسط سازنده یا متخصص و در اسناد مربوط به فاصله توقف قابل قبول 

 ارائه شود.یند ارزیابی باید آطی فر

 سیستم هاي الکتريکي  5-4-4

ملزومات بازرسی آن مطابق با  وAS/NZS3000 های الکتریکی باید مطابق با استاندارد  روش بازرسی سیستم

 باشد. AS60204.1 با استاندارد و تست الکتریکی مطابق  3233-3ملی  استاندارد

 خوردگي:  5-4-5

،  وجود داردهای کمکی  سازهها و یا اجزاء  ها، مهارها، ریل آب در فضای خالی داخلی ستون که امکان نفوذجایی

 انجام گیرد. صالحیتواجد ضخامت بصورت منظم توسط شخص  باید تست

 :اجزاي بحراني در معرض خرابي غیر مخربآزمون   5-4-6

های  باید اجرا گردند، مگر اینکه آزمون 3233-3استاندارد ملی  های نقص فنی اجزاء ذکر شده دردستورالعمل

 ها توسط فرد متخصص تشریح شوند.د ترکدیگری بر اساس عملکر

 :زیر استبه شرح  ،نیازداشته باشند غیر مخربهایی از اجزاء که ممکن است به آزمون سالیانه  نمونه

  .قالب و متعلقات آن -الف

 .ها( کوپلینگهای مربوط به اتصاالت داخلی )پین -ب

 .ها چ ها و پین ها و لوازم جانبی چرخچرخ های حامل شامل پی -پ

 .ها و ریلمحور چرخ -ت

 .هاها و کابلطناب -ث

 .ی متعلقات بدنههاجها و پیچپین -ج

  .اتصال آنها اجزاء ترمز و نقاط -چ

  .اتصال آنها و نقاط سوار کردن مسافر یا راندن یزاتتجه -ح

  .گرد عقب ضدسیستم  تجهیزات -خ

 تکرار گردد.این تست  سال 3گرفته شود و هر  آزمونباید  شاسی بصورت سالیانه سازه%  99از 
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 تعمیر و نگهداري  5-5

 کلیات   5-5-2

یا های سازنده  و مطابق با دستورالعمل 3233-9ملی  استاندارد باید مطابق ها هوایی ترنتعمیرات  و نگهداری

ها باید توسط فرد واجد  یند و دستورالعملآها، فر این دستورالعملدن نبودسترس درفروشنده باشد و یا در صورت 

 شرایط تهیه گردد.

 فرسودگي  5-5-1

 به دور باشند. ،دهندتجهیزات باید از خوردگی که یکپارچگی ابزار را تحت تاثیر قرار میکلیه 

 تعمیرات   5-5-3

درج شده در استاندارد  (SP)اف ساختاری جوش دکلیه تعمیرات جوش ارزیابی شده باید مطابق ملزومات اه

AS/NZS1554.1  باشند. تست بار خستگی باید مطابق با استانداردAS/NZS1554.5  باید انجام گیرد. جوشکاری

ی تعمیرات باید توسط متخصص مطابق ملزومات مربوط به نگهداری و سط جوشکار ماهر انجام گیرد. بقیهتو

 انجام گیرد.   3233-9ملی  استانداردتعویض و تغییر در  و تعمیر
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 پیوست الف

 با شتاب باال و المان هاي وارونه نواحي

 (الزامي)

 هدف 2-الف

این پیوست اطالعاتی در زمینه چگونگی تعیین مکان و حدود المان های وارونه و نواحی با شتاب باال را فراهم 

 سازد. می

 المان هاي وارونه 1-الف

بعد از وارونگی در نظر  ترین نواحی مسیر سریعاً قبل و های وارونه مسیر به عنوان پائین المان شروع و پایان نواحی

-الف یابد. پاراگراف شوند. نواحی با شتاب باال اصوالً به بیرون از این نقاط پائین در هر جهتی امتداد می گرفته می

 سازد. روش تعیین نواحی شتاب باال روی مسیر را فراهم می 2-و الف 3

 نتايج عملکرد شتاب سنج 3-الف

 ،که همه موارد زیر مشاهده گردد تواند بررسی شود و نواحی با شتاب باال درجائی سنج می ملکرد شتابنتایج ع

 شود. تشخیص داده می

    3.0g بیش ازشتاب عمودی  -الف

   1.0g   بیش ازشتاب جانبی  -ب

 شود. یبه عنوان تغییر شتاب در هر ثانیه اندازه گیری م 10g بیش ازنواحی با یک میزان تغییر شتاب  -پ

 موقعیت عادي نواحي با شتاب باال 4-الف

 بیشترین نواحی بیرون آمدگی زیر توده  -الف

 هاجورودی و خروجی در اطراف وارونگی نواحی -ب

 دهد.هل می هافرد سوار را به اطراف صندلی های افقی در جائیکه نیروهای جانبیمنحنی -پ

که ترن  های شدید در جائیتکان که یک تغییر سریع در شتاب باعث باال و پائین رفتن و هر نقطه در جائی -ت

 کند.حرکت می

 


