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  نام خدابه

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

وظیفـه تعیـین، تـدوین         تنهـا مرجـع رسـمی کـشوراست کـه          1371مـاه   و تحقیقات صنعتی ایـران، مـصوب بهمـن        
  .عهده دارد   به ایران را) رسمی(نداردهای ملیونشراستا

                    نظـران مراکـز و              صـاحب   *                                    های فنی مرکب از کارشناسان مؤسسه                              های مختلف در کمیسیون                             تدوین استاندارد در حوزه   
                                                  شود وکوششی همگام با مصالح ملی و با توجـه                                                                               مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام می          

                                                                                                ، فنــاوری و تجــاری اســت کــه از مــشارکت آگاهانــه و منــصفانۀ صــاحبان حــق و نفــع، شــامل                      بــه شــرایط تولیــدی
              های دولتی و                                                    کنندگان، مراکز علمی و تخصصی، نهادها، سازمان                                    کنندگان، صادرکنندگان و وارد                      تولیدکنندگان، مصرف 

                  نفـع و اعـضای          ع ذی                                                                           نـویس اسـتانداردهای ملـی ایـران  بـرای نظرخـواهی بـه مراجـ                     پیش  .    شود               دولتی حاصل می     غیر
                                                                                         شود و پس از دریافت نظرها و پیشنهادها در کمیتۀ ملـی مـرتبط بـا آن رشـته                                               های فنی مربوط ارسال می             کمیسیون

   .   شود                      ایران چاپ و منتشر می  )     رسمی (                                           طرح و در صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی 
                                                 ح نیز با رعایت ضوابط تعیـین شـده تهیـه             صال          مند و ذی           های عالقه                                           نویس استانداردهایی که مؤسسات و سازمان          پیش
  .      شـود                                                          عنوان استاندارد ملـی ایـران چـاپ و منتـشر مـی                                                                    کنند درکمیتۀ ملی طرح و بررسی و درصورت تصویب، به           می

           تـدوین    5                                          شده در استاندارد ملی ایران شمارۀ                                      شود که بر اساس مفاد نوشته                                           ترتیب، استانداردهایی ملی تلقی می        بدین
   .                       دهد به تصویب رسیده باشد                                          تاندارد مربوط که مؤسسه استاندارد  تشکیل می                 و در کمیتۀ ملی اس

-                    ،کمیـسیون بـین     1(ISO)                   المللی اسـتاندارد                                                                            مؤسسۀ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از اعضای اصلی سازمان بین          
   4                 ن تنهـا رابـط          عنـوا                است و بـه     3  (OIML)             شناسی قانونی               المللی اندازه                  و سازمان بین    IEC)  (2                       المللی  الکتروتکنیک    

                                                            در تدوین استانداردهای ملی ایـران ضـمن تــوجه بـه              .    کند                       در کشور فعالیت می     5(CAC)                    کمیسیون کدکس غذایی  
-                                                       های علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بـین                                           های خاص کشور، از آخرین پیشرفت                            شرایط کلی و نیازمندی   

   .   شود       گیری می            المللی  بهره
بینـی شـده در قـانون، بـرای حمایـت از            تواند با رعایت موازین پـیش     نعتی ایران می  مؤسسۀ استاندارد و تحقیقات ص    

-کنندگان، حفظ سالمت و ایمنی فردی و عمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصوالت و مالحظـات زیـست                 مصرف
 اقـالم  یـا / محیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از استانداردهای ملی ایران را برای محـصوالت تولیـدی داخـل کـشور و                   

مؤسسه می تواند به منظور حفظ بازارهای بین المللی بـرای           . عالی استاندارد، اجباری نماید   وارداتی، با تصویب شورای   
همچنـین بـرای اطمینـان      . بنـدی آن را اجبـاری نمایـد       محصوالت کشور، اجرای استاندارد کاالهای صادراتی و درجه       

ا و مؤسسات فعال در زمینۀ مـشاوره، آمـوزش، بازرسـی، ممیـزی و            هکنندگان از خدمات سازمان   بخشیدن به استفاده  
) واسـنجی (ها و مراکـز کالیبراسـیون       محیطی، آزمایشگاه صدورگواهی سیستم های مدیریت کیفیت و مدیریت زیست       

ها و مؤسسات را بر اساس ضـوابط نظـام تأییـد صـالحیت ایـران                گونه سازمان وسایل سنجش ، مؤسسۀ استاندارد این     
ها اعطا و بر عملکرد آنها نظـارت مـی          کند و در صورت احراز شرایط الزم، گواهینامۀ تأیید صالحیت به آن           ی می ارزیاب
وسایل سنجش، تعیـین عیـار فلـزات گرانبهـا و انجـام             ) واسنجی(ترویج دستگاه بین المللی یکاها، کالیبراسیون       . کند

 .ن از دیگر وظایف این مؤسسه استتحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملی ایرا
  
 

                                                 
 موسسۀ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران* 

 
1 - International Organization for Standardization 
2 - International Electrotechnical Commission 
3 - International Organization for Legal Metrology (Organization International  de Metrologie Legal) 
4 - Contact point 
5 - Codex Alimentarius Commission  



 

برای تاسیسات  الزامات ایمنی  -ها راه کابل« کمیسیون استاندارد 
: اولقسمت  –ها   کابل– های طراحی شده برای حمل مسافر راه کابل

   »معیار انتخاب برای کابل ها و اتصاالت انتهایی آنها
  
  

  سمت يا نمايندگي             رئيس
  

  وه صنعتی ایران خودروگر          نعیمی ، محمود
  )مهندسی مکانیک و فوق لیسانس مدیریت(

  اعضاء
  کارشناس رسمی استاندارد              عطروش ، محمدصادق

  )فوق لیسانس مدیریت(
  شرکت ملی نفت، مجموعه ورزشی آبعلی          دائمی ، مرتضی

  )لیسانس برق(
  

  مدیر برق مجموعه ورزشی تفریحی توچال        دسعوزمانی ، سید م
  )سانس برقلی(
  

   فلزی ایرانای  هشرکت خدمات مهندسی سازه                مرجان ، ناصر
  ) کارشناس آزمونهای غیرمخرب(
  

  مدیر فنی مجموعه ورزشی تفریحی توچال        مالزاده قمی، مهرداد
  )لیسانس مکانیک(
  

  شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی         مهدوی ، سیدحمید
   و خور شمشک ،نماینده مجموعه دیزین        )لیسانس مهندسی عمران(

  دبير
  کارشناس رسمی استاندارد                 ذوالریاستین ، همایون

  )لیسانس مهندسی(



 

  گفتار پيش
  

های طراحی شده برای حمل راهبرای تاسیسات کابل الزامات ایمنی  -هاراهکابلاستاندارد 
 که پیش  ها و اتصاالت انتهایی آنهامعیار انتخاب برای کابل: قسمت اول–ها   کابل– مسافر

نویس آن توسط موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در کمیسیون های مربوط تهیه و 
خودرو و نیرو محرکه جلسه کمیته ملی استاندارد دویست و شصت و پنجمین تدوین شده و در 

 قانون اصالح 3ادهمورد تصویب قرار گرفته است، اینک به استناد بند یک م 28/8/86مورخ 
 به 1371قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران محسوب بهمن ماه 

  .عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می شود
 تحوالت و پیشرفتهای ملی و جهانی در زمینه صنایع ، با حفظ همگامی و هماهنگی برای

قع لزوم تجدید نظر خواهد شد و هر گونه  ایران در مواملیعلوم و خدمات ، استاندارد های 
 این استانداردها ارائه شود ، در هنگام تجدید نظر در تکمیلپیشنهادی که برای اصالح و 

بنابراین برای مراجعه به استاندارد های .  قرار خواهد گرفتتوجهکمیسیون فنی مربوط مورد 
  . آخرین تجدید نظر آنها استفاده کردازایران باید همواره 

 سعی شده است که ضمن توجه به شرایط موجود نیازهای استاندارد تهیه و تدوین این در
 این استاندارد و استاندارد ملی کشورهای صنعتی و پیشرفته بینجامعه ، در حد امکان 

  .هماهنگی ایجاد شود
 : این استاندارد به کار رفته به شرح زیر استتهیهخذی که برای Ĥ و مبعامن

 
 
1- EN  12927-1:2004; Cableway -Safety requirement for cableway 
installations designed to carry persons – Ropes– Part 1: Selection 
criteria for ropes and their end fixing 

 
 

  الف



 

های طراحی شده برای راهبرای تاسیسات کابل الزامات ایمنی  -هاراهکابل
  –ها   کابل– حمل مسافر

  معیار انتخاب برای کابل ها و اتصاالت انتهایی آنها:  اولمتقس
  

  
   و دامنه كاربرد هدف١

معیار انتخاب     :  قسمت اول–این استاندارد الزامات ایمنی قابل کاربرد در مورد کابل ها 
آنها برای تاسیسات حمل و نقل مسافر با کابل ها را مشخص    کابل ها و اتصاالت انتهایی 

این الزامات باید با توجه به انواع گوناگون سیستم تاسیسات و محیط آنها مدنظر . می سازد
  .قرار گیرد

آن بـرای اسـتفاده در      این استاندارد دستورالعملی را برای انتخـاب کابـل و اتـصاالت انتهـایی               
  .دهدمی  ارائه هاکابلراه

  .ار کاربرد ندارداین استاندارد در مورد کابلراهها حمل و نقل کاال و باالبرهای شیب د
  
   مراجع الزامي٢

. مدارک الزامی زیرحاوی مقرراتی است که در متن این استاندارد به آنها ارجاع داده شده است               
در مـورد مراجـع دارای   . بدین ترتیب آن مقررات جزئی از این استاندارد محسوب مـی شـود       

ک مـوردنظر نیـست   تجدیدنظر، اصالحیه ها و تجدیـدنظر بعـدی ایـن مـدار     یا/تاریخ چاپ و
امکـان کـاربرد آخـرین اصـالحیه هـا و       معهـذا بهتـر اسـت کـاربران ذینفـع ایـن اسـتاندارد،       

درمورد مراجع بدون تـاریخ چـاپ       .تجدیدنظرهای مدارک الزامی زیررا مورد بررسی قراردهند      
  .یا تجدیدنظر آن مدارک الزامی ارجاع داده شده موردنظراست/یا تجدیدنظر، آخرین چاپ و/و

  :اده ازمراجع زیر  برای کاربرد این استاندارد الزامی استاستف
En 1492 بافتـه  ،بندهای باالبر بـرای سـرویس  :  قسمت چهار– ایمنی – ، بند های نساجی 

  .شده از مواد طبیعی و طناب های کنفی و دست بافت
EN 1709 بازرسی اولیـه، تعمیـر، نگهـداری و    –  الزامات ایمنی حمل و نقل مسافر با کابل 

  .آزمون های عملکردی 

١ 



 

EN 1907-2004 تعاریف و اصطالحات–  الزامات ایمنی حمل و نقل مسافر با کابل   
EN 1908-2004 وسایل کشش –  الزامات ایمنی حمل و نقل مسافر با کابل .  

EN 1909 تخلیه و نجات  –  الزامات ایمنی حمل و نقل مسافر با کابل.  
EN 12385-2:2002  تعـاریف، طراحـی و     :  قـسمت دوم – ایمنـی  – طناب های فـوالدی

  .طبقه بندی 
EN 12385-8 کابـل  کابـل هـای بکـسل و   :  قسمت هشتم – ایمنی –  طناب های فوالدی 

  .شده برای حمل مسافرکششی استاندارد برای نصب کابلراه طراحی 
EN 12385-9 کابل هـای سـیمی درهـم قفـل     : قسمت نهم– ایمنی –  طناب های فوالدی 

  .شده برای نصب کابل راه جهت حمل مسافر
EN 12397 راه اندازی–  الزامات ایمنی حمل مسافر با کابل راه   
EN 12408 تضمین کیفیت–  الزامات ایمنی حمل مسافر با کابل راه   

EN 12927-2 ضـرایب :  قـسمت دوم  –کابل ها  –  الزامات ایمنی حمل مسافر با کابل راه 
  .ایمنی 

EN 12927-3 بافـت  : قـسمت سـوم  –کابل هـا   –  الزامات ایمنی حمل مسافر با کابل راه 
  .کالف کابل

EN 12927-4     قـسمت چهـارم  –کابـل هـا    –  الزامات ایمنی حمـل مـسافر بـا کابـل راه : 
   .اتصاالت انتهایی

EN 12927-5 ذخیـره  : قـسمت پـنجم   –کابل ها  –  الزامات ایمنی حمل مسافر با کابل راه
  .حمل، نصب و کشش 

EN 12927-6     قـسمت شـشم   –کابـل هـا    –  الزامات ایمنی حمـل مـسافر بـا کابـل راه  :    
  .خارج سازی

EN 12927-7 بازرسـی،  :  هفتم قسمت–کابل ها  –  الزامات ایمنی حمل مسافر با کابل راه
  .تعمیر و نگهداری 
EN 12927-8 آزمـون  :  قسمت هشتم –کابل ها  –  الزامات ایمنی حمل مسافر با کابل راه

  )MRT(کابل های مغناطیسی 
EN 12929-1 قـسمت اول – الزامـات عمـومی   –  الزامات ایمنی حمل مسافر با کابل راه  :

  .الزامات قابل کاربردی برای کلیه تاسیسات



 

EN 12929-2 قـسمت دوم – الزامـات عمـومی   –  الزامات ایمنی حمل مسافر با کابل راه  :
ی برای کابل راه های هوایی قابل برگشت دو کـابلی بـدون واگـن حمـل کننـده                   الزامات اضاف 

  .ترمز
EN 12930 محاسبات –  الزامات ایمنی برای حمل مسافر .  
EN 13107 کارهای ساختمانی –  الزامات ایمنی برای حمل مسافر .  
EN 13223     سـامانه حرکـت و سـایر دسـتگاههای     –  الزامات ایمنـی بـرای حمـل مـسافر 

  .یکی مکان
EN 13243    دسـتگاههای الکتریکـی بـه جـز سـامانه      – الزامات ایمنی برای حمـل مـسافر 

  .حرکت
EN 13411-3-2004   قسمت سوم – ایمنی –برای کابلهای فوالدی انتها بندی   
EN 13411-5-2003   قسمت پنجم– ایمنی –برای کابلهای فوالدی انتها بندی    
EN 13411-6-2004   قسمت ششم – ایمنی –ابلهای فوالدی برای کانتها بندی   

EN 13796-1 ها  حمل کننده:  قسمت اول–  الزامات ایمنی برای کابل راههای حمل مسافر  
EN 13796-2 مقاومت برای :  قسمت دوم–  الزامات ایمنی برای کابل راههای حمل مسافر

  .خوردن گیره هاسرُ
EN 13796-3   آزمـون  :  قـسمت سـوم  –سافر   الزامات ایمنی برای کابل راههـای حمـل مـ

  .خستگی 
  
   تعاريف٣

تعـاریف و   برای حصول بـه اهـداف ایـن اسـتاندارد تعـاریف پـیش نـویس اسـتاندارد ملـی                     
  .اصطالحات کابل راهها به کار می رود

  .ابعادی که برای کابل طراحی شده است: قطر اسمی  ١-٣
  
   الزامات عمومي٤

گیرد   عه استانداردهای ملی کابل راهها در بر می       الزامات این مدرک کلیه تاسیساتی را که مجمو       
  .را شامل می شود



 

   اصول ايمني٥
   كليات١-٥

تحت عنوان الزامات برای کلیه تاسیسات      ) دردست تدوین (اصول ایمنی استاندارد ملی شماره      
  .به کار می رود

  فهرست خطرات ٢-٥
فتن مطالب آمده در ایـن  اقدامات زیر ممکن است منجر به ایجاد خطراتی شود که با درنظر گر            

  :مدرک بتوان وقوع آن را محدود و یا جلوگیری نمود
 در اتصال انتهائی ممکن است منجر به وقوع وضعیت خطرنـاک         خرابی یا   بلشکستن کا ) الف  

  .زیر گردد
  .سقوط کابل راه با خطر برخورد حمل کننده و تاثیر ضربه به مسافرین

 .رها شدن نیروی ضربه کابل تحت کشش 
فرسودگی و صدمه های ساختمان کابل می تواند منجر به موقعیت هـای خطرنـاک زیـر                 ) ب  

  :گردد
  .خارج شدن کابل از مسیر) 1
  .خارج شدن حمل کننده از مسیر) 2
   نكات ايمني٣-٥

.  فهرست شـده از بـین خواهـد رفـت          2-5با رعایت نکات ایمنی عوامل خطرناکی که در بند          
سـایر نکـات    تا   ددت انتهائی مطابق با این استاندارد انجام گر       بایستی انتخاب کابل ها و اتصاال     

  . محقق سازداستاندارد را
  
   الزامات ايمني ٦
   كابل ها١-٦

  .انتخاب گردند) 1(کابل ها باید براساس جدول یک 
جایگزین کابل از همان نوع هرکولس در تاسیـسات         پس از انتخاب    باید  » هرکولس  « کابلهای  
  .گردند



 

  می تواند طبق جدول شماره یک بـرای کلیـه کابـل هـای سـیمی      EN 12385-9استاندارد 
  .درهم قفل شده ، به کار رود

  .  باشدEN 12385-8کابل های کالف شده باید مطابق با 
  . باشدEN 1492-4کابل های کنفی باید مطابق با 

   اتصاالت انتهايي٢-٦
  .د انتخاب شون2اتصاالت انتهایی باید مطابق با جدول شماره 

  
  
  



 

   معیار انتخاب کابل- 1ه جدول شمار

نوع کابـل راه بـرای جابجـایی          کابل راه هوایی

  دو کابلی  کابل راه یک کابلی یا دو کابلی  مسافر

کابل راه   اطاقک  باالبر نیمکتی،باالبرپاکتی یا اطاقک  طراحی عمومی کابل راه

  دوجهتی

  ،کابل درهم قفل شدهکابل سیمی  -----------------------------  کابل حایل

  ---------------------  کابل کالف شده تک الیه  کابل حما ل متکی

با مغز کنفی یا (کابل کالف شده تک الیه  -----------------------------  کابل حما ل غیر متکی

  )پلیمری

  ------------------  -----------------------------  کابل بکسل

با مغز کنفی،پلیمـری یـا      (کابل سیمی کا مل درهم قفل شده، کابل کالف شده تک الیه               )یکابل دوتای(کابل کشش

  یا کابل مقاوم به چرخش) فوالدی

کابــــــل   )با مغز کنفی،پالستیکی سخت یا فوالدی(کابل کالف شده تک الیه  کشنده

  بازگشت

  

  )با مغز کنفی یا پالستیکی سخت(کابل کالف شده تک الیه   حلقه کابل

  کابلهای کالف شده یا کابل کنفی  تخلیهکابل 

کابلهای کالف شده مارپیچی ،کابل سیمی کا مل در هم قفل شده یا کابل کالف شده تک    کابل مهار

  الیه با مغز کنف،پالستیک سخت یا فوالدی

  کابل کالف شده یا کابل کالف شده تک الیه مغز کنف با مغز پلیمری سخت یا فوالدی  کابل عالمت

کابل کالف شده تـک الیـه بـا مغـز          -------  ----------------------  مزکابل تر

  کنفی

  ----  -------  ----------------------  ریسمان کشنده



 

نـــوع کابـــل راه بـــرای  کابل راه زمینی
  باالبر زمینی  کابل راه زمینی ریلی  جابجایی مسافر

طراحــی عمــومی کابــل
  راه

اسکی   )1(واگن کششی
  )بامیله(کش

 کــش بــا اســکی
  جعبه فلزی

کابـــــل 
  کششی

  ------------------------  ------------------------  کابل حایل

  ------------------------  ------------------------  کابل حمال متکی
کابل سیمی،کابل درهـم قفـل شـده یـا کابـل  کابل حمال غیرمتکی

بـا مغـزی کنفی،پلیمـری(کالف شده تک الیه   
  )ل فوالدیسخت یا کاب

------------------------------------
------------  

------------------------------------  کابل بکسل
------------------------------------ 

کابل کالف شده تـک     
الیه بامغزی کنفی یـا     
ــا    ــخت ی ــری س پلیم

  طناب کنفی

کابل کالف شده تک     
الیه با مغـزی کنفـی      

  یا پلیمرسخت

از جملـه( کشـشی  کابل
  )کابل دوتایی

کابل سیمی کا مل در هم قفل شده یـا کابـل
کالف شده تک الیه بـا مغـز کنفـی یـا پلیمـر
سخت شده یـا فـوالدی ویـا کابـل مقـاوم بـه

  چرخش

------------------------------------
------------  

کابل کالف شـده تـک الیـه بـا مغـز کنفـی،  کشنده
ت یا فوالدی و یا کابل مقـاوم بـهپلیمری سخ 

  چرخش

------------------------------------
------------  

ــل  کابـــــ
  بازگشت

ــه  حلقـــ
  کابل

کابل کالف شده تک الیـه بـا مغـز کنفـی یـا
  پلیمری سخت

------------------------  

  کابل تخلیه
  

  ------------------------  کابل کالف شده یا طناب کنفی

شده مارپیچیی یا کابل سیمی ویا کابل در هم قفل شده تک الیه با مغـز کنفـی یـا                    کابل کالف     کابل مهار
  پالستیک سخت یا فوالدی

  کابل کالف شده مارپیچی یا کابل کالف شده تک الیه با مغز کنفی،پلیمری سخت یا فوالدی  کابل عالمت
کابل کالف شده تک الیـه بـا مغـز کنفـی یـا  کابل ترمز

  پلیمری سخت
------------------------  

کابل کالف شده تک ال یـه بـا مغـز کنفـی یـا                 ------------------------  ریسمان کشنده
  طناب کنفی 

 
 واگن کشیدنی با شیب کم) ١(
  
  
  
  
  



 

  
  نتهایی معیارهای انتخاب اتصال ا2ه جدول شمار

  
  

    
        

  انواع اتصا ل انتهایی

  بندگاه پر شده  هادکاربر
   

  بندگاه گیره ای
  

بندگاه   گیر پیچ شده  انهاستو
   ايگوه

دهانه بافته  
  شده

دهانه قفـل   
  شده

دهانه پـشت   
  ایمنی

  

کـــــــشنده 
  اهرمی

  

  ---- - ------ ---- - ----- ----- ------  بلی  ------  بلی  حایل
  ---- - ---- -- ---- - -----  بلی ------  بلی  بلی  بلی  حمال
  لیب ------ ---- - ----- ----- ------  بلی  ------  بلی  کشش
 ------  ----- ---- - ----- ----- ------  بلی  ------  بلی  ترمز

مهارعالمت 
بازگشت 
  تخلیه

---- --- -   بلی
--  

---- --   بلی  بلی  بلی  بلی  بلی  بلی
----  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  




