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  نام خدابه

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

وظیفه تعیین،     تنها مرجع رسمی کشوراست که     1371ماه  استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن      
  .عهده دارد   به ایران را) رسمی(نداردهای ملیتدوین ونشراستا

        نظـران           صـاحب   *                                    های فنی مرکب از کارشناسان مؤسسه                              های مختلف در کمیسیون                             تدوین استاندارد در حوزه   
                            شـود وکوشـشی همگـام بـا                                                                                   مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجـام مـی         

                                                               ، فناوری و تجاری است که از مشارکت آگاهانه و منـصفانۀ صـاحبان                                             مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیدی       
                                     کنندگان، مراکز علمـی و تخصـصی،                                     کنندگان، صادرکنندگان و وارد                                         حق و نفع، شامل تولیدکنندگان، مصرف     

                                                 نـویس اسـتانداردهای ملـی ایـران  بـرای                  پـیش   .      شـود                      دولتـی حاصـل مـی                       های دولتی و غیر                  نهادها، سازمان 
                                     شود و پس از دریافـت نظرهـا و                                     های فنی مربوط ارسال می                            نفع و اعضای کمیسیون        ع ذی                   نظرخواهی به مراج  

  )       رسـمی  (                                                                                                      پیشنهادها در کمیتۀ ملی مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصویب به عنـوان اسـتاندارد ملـی                 
       ح نیز    صال          مند و ذی           های عالقه                                           نویس استانداردهایی که مؤسسات و سازمان          پیش .   شود                          ایران چاپ و منتشر می    

        عنـوان                                                                      کنند درکمیتۀ ملـی طـرح و بررسـی و درصـورت تـصویب، بـه                                                     با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه می      
                        شود که بر اساس مفاد                                           ترتیب، استانداردهایی ملی تلقی می        بدین  .    شود                                        استاندارد ملی ایران چاپ و منتشر می      

                                      تاندارد مربوط که مؤسسه استاندارد                                     تدوین و در کمیتۀ ملی اس       5                                          شده در استاندارد ملی ایران شمارۀ             نوشته
                                                                      مؤسسۀ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از اعضای اصلی سـازمان            .                           دهد به تصویب رسیده باشد             تشکیل می 

         المللــی                   و ســازمان بــین IEC)  (2                        المللــی  الکتروتکنیــک                   ،کمیــسیون بــین 1(ISO)                    المللــی اســتاندارد       بــین
              در کـشور     5(CAC)                         کمیسیون کدکس غـذایی     4             تنها رابط       عنوان             است و به    3  (OIML)             شناسی قانونی       اندازه

             هـای خـاص                                                                                        در تدوین استانداردهای ملی ایران ضمن تـوجه بـه شـرایط کلـی و نیازمنـدی                 .    کند          فعالیت می 
-            گیـری مـی                     المللـی  بهـره                                                             های علمی، فنی و صنعتی جهان و اسـتانداردهای بـین                                  کشور، از آخرین پیشرفت   

بینی شـده در قـانون، بـرای        تواند با رعایت موازین پیش    تی ایران می  مؤسسۀ استاندارد و تحقیقات صنع     .   شود
کنندگان، حفظ سالمت و ایمنی فردی و عمومی، حصول اطمینان از کیفیت محـصوالت و               حمایت از مصرف  
محیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از استانداردهای ملی ایران را بـرای محـصوالت تولیـدی                مالحظات زیست 

مؤسسه می تواند به منظـور      . عالی استاندارد، اجباری نماید   قالم وارداتی، با تصویب شورای    یا ا / داخل کشور و  
بنـدی آن را    حفظ بازارهای بین المللی برای محصوالت کشور، اجرای استاندارد کاالهـای صـادراتی و درجـه               

و مؤسسات فعـال    ها  کنندگان از خدمات سازمان   همچنین برای اطمینان بخشیدن به استفاده     . اجباری نماید 
-در زمینۀ مشاوره، آموزش، بازرسی، ممیزی و صدورگواهی سیستم های مدیریت کیفیت و مدیریت زیـست               

ها گونه سازمانوسایل سنجش ، مؤسسۀ استاندارد این) واسنجی(ها و مراکز کالیبراسیون محیطی، آزمایشگاه
کنـد و در صـورت احـراز شـرایط الزم،     میو مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأیید صالحیت ایران ارزیابی       

ترویج دستگاه بین المللـی یکاهـا،       . ها اعطا و بر عملکرد آنها نظارت می کند        گواهینامۀ تأیید صالحیت به آن    
وسایل سنجش، تعیین عیار فلزات گرانبها و انجام تحقیقات کاربردی بـرای ارتقـای              ) واسنجی(کالیبراسیون  

 .از دیگر وظایف این مؤسسه استسطح استانداردهای ملی ایران 

                                                 
 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 کابل راه های الزامات ایمنی  -راه ها  کابل«کمیسیون استاندارد 
بافت کابل برای کالف : قسمت سوم   –ها   کابل-طراحی شده برای حمل مسافر

   »های شش تایی کابلهای حمال متکی ، حمال غیر متکی و بکسل
 

  سمت يا نمايندگي             رئيس
  

  گروه صنعتی ایران خودرو          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(
  

   ورزشی تفریحی توچالمدیر برق مجموعه        دمسعوزمانی ، سید 
  )لیسانس برق(
  

          شرکت خدمات مهندسی سازه های  فلزی ایران        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         )سانس مهندسی عمرانلی(

  دبير
             کارشناس رسمی استاندارد      ذوالریاستین ، همایون

  )لیسانس مهندسی(



  پيش گفتار
  

برای تاسیسات کابل راه های طراحی شده برای حمل الزامات ایمنی  -راه ها  کابلاستاندارد
بافت کابل برای کالف های شش تایی کابلهای حمال  : قسمت سوم   –ها   کابل- مسافر

 که پیش نویس آن توسط موسسه استاندارد و تحقیقات متکی ، حمال غیر متکی و بکسل
دویست و شصت و پنجمین صنعتی ایران در کمیسیون های مربوط تهیه و تدوین شده و در 

د تصویب قرار گرفته مور28/8/86مورخ خودرو و نیرومحرکه جلسه کمیته ملی استاندارد 
 قانون اصالح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و 3است، اینک به استناد بند یک ماده

  . به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می شود1371تحقیقات صنعتی ایران محسوب بهمن ماه 
، برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحوالت و پیشرفتهای ملی و جهانی در زمینه صنایع 

علوم و خدمات ، استاندارد های ملی ایران در مواقع لزوم تجدید نظر خواهد شد و هر گونه 
پیشنهادی که برای اصالح و تکمیل این استانداردها ارائه شود ، در هنگام تجدید نظر در 

بنابراین برای مراجعه به استاندارد های . کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت
  .ید همواره از آخرین تجدید نظر آنها استفاده کردایران با

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

  .هماهنگی ایجاد شود
  :منابع و مĤخذی که برای تهیه این استاندارد به کار رفته به شرح زیر است

 
1- EN  12927-3:2004; Cableway - Safety requirement for 
cableway installations designed to carry persons - Ropes – Part 3: 
Long splicing of 6 strand hauling carrying hauling and towing 
ropes 
 



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

بافت کابل برای کالف های شش تایی کابلهای حمال متکی ، : قسمت سوم 
  حمال غیر متکی و بکسل

  

   هدف 1
شش تایی کابلهای این استاندارد الزامات قابل کاربرد در مورد بافت کابل برای کالف های 

حمال متکی ، حمال غیرمتکی و بکسل مورد استفاده در تاسیسات جابجایی مسافر با کابلراه را 

قرار دادن انواع الزامات ایمنی مربوط به این استاندارد باید با مدنظر . مشخص می سازد

  .گوناگون سیستم های تاسیسات و محیط آنها برآورده شود

  .سیسات جابجایی کاال و یا باالبرهای شیب دار کاربرد ندارداین استاندارد در مورد تا

  

   مراجع الزامی2
, مدارک الزامی زیر حاوی مقرراتی است که در متن این استاندارد به آنها ارجاع شده است 

در مورد مراجع دارای . بدین ترتیب آن مقررات جزیی از این استاندارد محسوب می شود 
اصالحیه ها و تجدید نظرهای بعدی این مدارک مورد نظر , ر یا تجدیدنظ/ تاریخ چاپ و 

امکان کاربرد آخرین اصالحیه و تجدید , معهذا بهتر است کاربران ذینفع این استاندارد . نیست
  . نظرهای مدارک الزامی زیر را مورد بررسی قرار دهند 

 یا تجدید نظر آن /آخرین چاپ و , یا تجدید نظر / و   , در مورد مراجع بدون تاریخ چاپ 
  .مدارک الزامی ارجاع داده شده مورد نظر است 

  : استفاده از مراجع زیر برای کاربرد این استاندارد الزامی است 

١ 



  1 مجموعه استانداردهای ملی الزامات ایمنی جابجایی مسافر با کابلراهها-

   تعاریف و اصطالحات3
  .د ملی کابلراه قابل کاربرد استبرای حصول به هدف این استاندارد تعاریف استاندار

  

   الزامات عمومی4
 کاربرد این استاندارد، الزامات این استاندارد در مورد کلیه تاسیسات مشمول مجموعه 1- 4

 در صورتی که .استانداردهای ملی الزامات و ایمنی جابجایی مسافر با کابلراه کاربرد دارد

سازنده ی دیگر استفاده می گردد این دو بروی افزایش طول کابلی از یک کابل یا مارک و 

کابل باید دارای ویژگیهای طراحی اولیه یکسان و مشابه از نقطه نظر قطر اسمی ، جهت   

  .زاویه ی رشته های تشکیل دهنده ی کابل و طول زاویه ی رشته داشته باشند

  

   اصول ایمنی 4-2
   کلیات4-2-1

عالمت تجاری و سازنده دیگر استفاده شود در صورتی که برای بافت کابلی از یک کابل با 

ی کابل ساختار کالف با سمویژگیهایی طراحی یکسان اعم از قطر ااین دو کابل باید دارای 

  کابل ، طول گام ، درجه استحکام ) خراب ( شکست ، جهت وقوع بافت حداقل نیروی 

  .رشته ها باشد

   زمینه خطر4-2-2
  شرایط خطرناکی شود که می تواند به وسیله الزامات اتفاقات خاص زیر ممکن است منجر به 

                                                 
  در دست تدوين- 1



  .این استاندارد محدود یا اجتناب شود

لغزش  یک قسمت از دو انتهای کابل با هم متصل شده به وسیله بافت کابل که در این ) الف 

  .صورت ممکن است عیب و نقص بافت را ایجاد نماید

 را یکسره ی تواند اتصال قفل به کابللغزش یا عملکرد نادرست قفل در محدوده بافت م) ب 

  .طی نماید

   اندازه های ایمنی4-2-3
خطر لغزش یک قسمت از انتهای کابل بافته شده می تواند کاسته شود به وسیله شکل ) الف 

صحیح اتصال دو کابل بهم متصل شده یا به وسیله انتخاب صحیح ترکیب و شکل بافت طبق 

  . به کار می روداستاندارد به وسیله مواد کمکی که

خطر اتصال ناکافی قفل به کابل ، با به کار بردن قطر صحیح کابل در محدود بافت طبق ) ب 

  .استاندارد ایمنی کاهش می یابد

  

   الزامات بافت کابل5
   کلیات5-1

اتصال دادن برای افزایش طول کابل تنها هنگامی مجاز است که طی عملیات و کارکرد کابل، 

متصل تمودن کابلها باید .  تجاوز ننماید20در هر قسمت از کابلها از مقدار ضریب ایمنی کابل 

توسط یک فرد ماهر و کاردان در امر اتصال کابلها و طبق یک روش اجرائی مدون صورت 

فرد ایجاد کننده ی این اتصاالت باید دارای صالحیت الزم و تجربه و دانش کافی بوده . گیرد

 ایجاد شده را در ارتباط با مقاوت و وظایف عملکردی کابل و قادر باشد که کیفیت اتصال

برای اجتناب از تاثیرگذاری بر هر گونه آزمون مغناطیسی پس از ایجاد اتصال . ارزیابی نماید



قطعه ی قابل اتصال نباید هیچ ماده ی مغناطیسی به غیر از خود کابل در آن وجود داشته 

 وجود داشته باشد به وسیله مواد با دوام برحسب اگر در یک کابل دو بافت یا بیشتر. باشد

  .طول عمر نشان گذاری گردد

   اندازه بافت5-2
  :باید حداقل مقادیر زیر باشد) طول مغزی( طول بافت و طول دنباله 

  

  ضریب ایمنی  طول بافت  )مغزی(طول دنباله 

  ≥ 15  1200قطر کابل    <60قطر کابل 

  15   ≥ضریب ایمنی  ≥  20  1500قطر کابل   < 100قطر کابل 

  

   قطر بافت5-3
   قطر کابل در محل گره و دنباله ها5-3-1

از قطر + 5% طر کابل اندازه گیری شده باید در محدوده ی در کابلراه تحت نیروی کشش ، ق

موجی شدن قابل قبول . واقعی کابل در بدنه ی اصلی آن و در فاصله دور از محل بافت باشد

  نبایى EN 12385 -8داکثر گزارش و اندازه گیری طبق استاندارد و مجاز براساس مقادیر ح

  .قطر اسمی کابل باشد%  6بیش ار 

   قطر کابل در محل گره و دنباله ها5-3-2
  هر اندازه گیری در داخل محدوده ی تعریف شده باید از در کابلراه تحت نیروی کششی، 



 قطر اسمی% 10دازه گیری نباید از در قفل های باز شونده ان. از قطر اسمی کابل باشد% 15

  .کابل بیشتر شود

  . در قفل های مخصوص و موارد قدیمی دامنه های فوق باید کاهش یابد–یادآوری 

  

   تعمیر6
   تعمیر در محل بافت6-1

تعدادی از کالف ها نیاز به تعمیر داشته باشد حداکثر دو گره  کابل یک یا اگر در محل بافت 

  .ل مجاز استاضافی در محل بافت کاب

یا فاصله بین دو گره ای که بر گره . فاصله ی گره موجود و گره ای که قرار است اضافه شود

  . برابر قطر اسمی کابل باشد200موجود زده خراب شد باید حداقل 

  . باشد5-2شکل بندی بافت باید مطابق بند 

  . ل باید تعمیر شودقطر اسمی کابل کمتر شود کاب% 85اگر قطر کابل در انتهای دنباله از 

   تعمیر در محل خارج از بافت6-2
 برابر قطر اسمی کابل 200فاصله بین دو گره اضافه شده در خارج از محل بافت باید حداقل 

  . برابر قطر اسمی کابل باشد 100طول دنباله های کالف تعویض شده باید حداقل . باشد

  

   کوتاه کردن7
  .ارایه شده در فوق باید لحاظ گرددبرای کوتاه کردن کابل نیز الزامات 

  



   مستندات بکارگیری کابل8
  :این مستندات باید حداقل شامل اطالعات زیر باشد

  .بافت ، تعمیر یا کوتاه کردن کابل: شناسایی نوع کار انجام شده برای بافت شامل  -

 .شناسایی نوع کابل راه شامل محل، نام ، نوع ، سازنده  -

 )خراب(کابل ، نوع و جهت بافت  ، قطر اسمی ، ساختار شناسایی کابل شامل سازنده -

 شناسایی رشته های کابل بافنده شامل ، شرکت ، آوری و نام بافنده -

مرجع اسناد و مدارک مراجع ، شرح کامل کار انجام شده شامل برگونه دستورالعمل  -

 .انحراف و شخصی از دستورالعمل های مستند

حیت امضاء صورت و فهرست کارهای انجام شده شناسایی فردی که به او اجازه و صال

 توسط فرد و یا سازمان مجری عملیات بافت داده شده است و ثبت تاریخ اتمام کار بافت

  .کابل ها در کنار امضاء فرد صالحیت دار

به شرح وضعیت کابل شامل تعداد دارای رشته یا بازرسی چشمی گره در محل بافت  -

  در حین انجام کار یا تعمیر

    سائی فردشنا -

  
  
  
  
  
  
  
  
  




