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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 استاندارد                                                                           مؤسسۀ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از اعضای اصلی سازمان بین          
   4                 ن تنهـا رابـط        عنوا             است و به    3  (OIML)             شناسی قانونی               المللی اندازه                  و سازمان بین    IEC)  (2                       المللی  الکتروتکنیک    

                                                          در تدوین استانداردهای ملی ایران 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  - هاراه کابل«کمیسیون استاندارد 

   –ها کابل – های طراحی شده برای حمل مسافرراه کابل
 »انتهائی فیکس های : قسمت چهارم

  
  

  سمت یا نمایندگی             رئیس
  

  گروه صنعتی ایران خودرو          نعیمی ، محمود
  )مکانیک و فوق لیسانس مدیریتمهندسی (
  
  

  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        مسعودزمانی ، سید
  )لیسانس برق(
  

          شرکت خدمات مهندسی سازه های  فلزی ایران        مرجان ، ناصر
  ) آزمونهای غبرمخربکارشناس(
  

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

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

  دبیر
             کارشناس رسمی استاندارد      ذوالریاستین ، همایون

  )لیسانس مهندسی(



  
  

  پيش گفتار
  

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

هـای مربـوط توسـط      نویس آن درکمیسیون   که پیش  " انتهائیفیکس های   :  قسمت چهارم  –ها  کابل

دویـست و  تهیـه و تـدوین شـده و در         ......)  سـازمان   / مؤسسۀ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایـران        (

مـورد تـصویب     28/8/86 مورخ  خودرو و نیرومحرکه    اجالس کمیتۀ ملی استاندارد     شصت و پنجمین    

ات مؤسسۀ استاندارد و     قانون اصالح قوانین و مقرر     3قرار گرفته است ، اینک به استناد بند یک مادۀ           

  .شود، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می1371تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه 

 صـنایع، علـوم و      ۀهای ملی و جهانی در زمینـ       تحوالت و پیشرفت   با حفظ همگامی و هماهنگی      برای

ر پیـشنهادی کـه بـرای        ایران در مواقع لزوم تجدید نظر خواهد شد و هـ           ملیهای  خدمات، استاندارد 

 توجـه  این استانداردها ارائه شود، هنگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مـورد         تکمیلاصالح و   

  .استفاده کرداستانداردهای ملی نظر  آخرین تجدیداز باید همواره ،بنابراین. قرار خواهد گرفت

  

 :یر استرفته به شرح زمورد استفاده قرار گ این استاندارد ۀتهیخذی که برای Ĥ و مبعامن
 
1- EN  12927- 4 :2004 ; Cableways ,Safety requirement for cableway 
installations designed to carry persons – Part 4 : End fixing 
 
 
 
 
 
 



 

های طراحی شده برای راهبرای تاسیسات کابل الزامات ایمنی  -هاراهکابل
  انتهائی فیکس های : ارم قسمت چه–ها  کابل– حمل مسافر

  
  

   هدف و دامنه کاربرد1
مـورد اسـتفاده در     فـیکس هـای انتهـایی       این استاندارد الزامات ایمنی قابـل کـاربرد در مـورد            

ایـن اسـتاندارد در مـورد انـواع     . تاسیسات حمل و نقل مسافر با کابل را مـشخص مـی سـازد          

  . گوناگون تاسیسات و محیط آنها قابل کاربرد است

در زیر که در تاسیسات حمل و نقل        ذکر شده   فیکس های انتهایی    تاندارد در مورد انواع     این اس 

در معیارهـای انتخـاب کابـل       « مسافر با کابل به کار می رود و مطابق با پیش نویس استاندارد              

  .کاربرد دارد » 1آنهافیکس های انتهایی 

  .بندگاه های فلزپر -

 .بندگاه های رزین پر  -

 .کانیکی بندگاه های خشک می -

 .بندگاه های گوه ای  -

 .گیره پیچ دار  -

 .استوانه ها  -

 .استوانه وینچی  -

 .حلقه های بافته شده -

                                                 
 در مرحله تصویب -1



 

 .حلقه های گیره دار -

 .حلقه های با بست فلزی  -

 .وینچ های اهرمی  -

با مدنظر قراردادن هدف این استاندارد، این استاندارد شامل الزامات مربـوط بـه جلـوگیری از                 

این استاندارد در مورد تاسیسات حمل و نقل کاال و نیز           . گران نیست حوادث و حفاظت از کار    

  .باالبرهای شیبدار نمی باشد

  

   مراجع الزامی2
. مدارک الزامی زیرحاوی مقرراتی است که در متن این استاندارد به آنها ارجاع داده شده است

مراجع دارای در مورد . بدین ترتیب آن مقررات جزئی از این استاندارد محسوب می شود 

تجدیدنظر، اصالحیه ها و تجدیدنظر بعدی این مدارک موردنظر نیست  یا/تاریخ چاپ و

امکان کاربرد آخرین اصالحیه ها و  معهذا بهتر است کاربران ذینفع این استاندارد،

درمورد مراجع بدون تاریخ چاپ .تجدیدنظرهای مدارک الزامی زیررا مورد بررسی قراردهند

  .یا تجدیدنظر آن مدارک الزامی ارجاع داده شده موردنظراست/ آخرین چاپ ویا تجدیدنظر،/و

  :استفاده ازمراجع زیر  برای کاربرد این استاندارد الزامی است

 –الزامات ایمنی حمل و نقل مسافر با کابـل    ،1386سال  ......  استاندارد ملی ایران به شماره       -

  واژه نامه 

EN 1559-3 الزاماتی اضافی ریخته گری :  قسمت دوم –نی تحویل  شرایط ف– ریخته گری

  فوالد 



 

توسعه /  برای کنترل کیفیت طراحی      –سیستم مهای کیفیت     ، 9001 ایزو   –استاندارد ملی ایران    

  .، تولید، نصب و خدمات دهی

 بازرسی اولیه، تعمیر و نگهداری و آزمون هـای          –الزامات ایمنی حمل و نقل مسافر با کابل          -

  .عملکردی

   ابزار کششی –الزامات ایمنی حمل و نقل مسافر با کابل  -

   بازیابی و تخلیه–الزامات ایمنی حمل و نقل مسافر با کابل  -

EN 12385-1 طبقه بندی، مشخص سازی :  قسمت دوم– ایمنی –  کابلهای سیمی فوالدی

  و تعاریف

   راه اندازی –الزامات ایمنی حمل و نقل مسافر با کابل  -

   کنترل کیفیت–ت ایمنی حمل و نقل مسافر با کابل الزاما -

معیارهای انتخاب کابـل و     :  قسمت اول  – کابلها   –الزامات ایمنی حمل و نقل مسافر با کابل          -

  آنفیکس های انتهایی 

  ضرائب ایمنی:  قسمت دوم – کابلها –الزامات ایمنی حمل و نقل مسافر با کابل  -

PrEN 12927-3 بافت :  قسمت سوم– کابلها –و نقل مسافر با کابل   الزامات ایمنی حمل

  کابل برای کالف های شش تایی کابلهای حمال متکی ، حمال غیر متکی و بکسل

ذخیره سـازی، حمـل و   :  قسمت پنجم    – کابلها   –الزامات ایمنی حمل و نقل مسافر با کابل          -

  نقل ، نصب و تنظیم کشش کابل

  معیارهای خارج سازی:  قسمت ششم – کابلها – کابل الزامات ایمنی حمل و نقل مسافر با -

بازرسـی، تعمیـر و   :  قـسمت هفـتم   – کابلهـا  –الزامات ایمنی حمل و نقل مسافر بـا کابـل       -

  نگهداری و تعویض



 

  آزمون های غیرمخرب:  قسمت هشتم – کابلها –الزامات ایمنی حمل و نقل مسافر با کابل  -

الزامـات قابـل    :  قـسمت اول   – الزامات عمومی    –ا کابل   الزامات ایمنی حمل و نقل مسافر ب       -

  کاربرد در تمامی تاسیسات

الزامات اضـافی   :  قسمت دوم  – الزامات عمومی    –الزامات ایمنی حمل و نقل مسافر با کابل          -

  .در مورد کابلراههای هوایی دوکابلی رفت و برگشتی بدون ترمز نصب شده بر روی واگن

   محاسبات– مسافر با کابل الزامات ایمنی حمل و نقل -

   امور مهندسی ساختمان –الزامات ایمنی حمل و نقل مسافر با کابل  -

   ابزار مکانیکی –الزامات ایمنی حمل و نقل مسافر با کابل  -

   تاسیسات الکتریکی–الزامات ایمنی حمل و نقل مسافر با کابل  -

EN 13411-2 حلقه های بافته شـده بـر روی    – ایمنی – پایانه های کابلهای سیمی فوالدی

  اتصال مهاربندی های کابلی 

EN 13411-3 سوکت های رزین و فلزی– ایمنی – پایانه های کابلهای سیمی فوالدی   

EN 13411-4 بـست هـای کابلهـای سـیمی     – ایمنـی  – پایانه های کابلهای سیمی فوالدی 

  برای حلقه ها

EN 13411-5 ای  مقره های سوکت های گـوه –یمنی  ا– پایانه های کابلهای سیمی فوالدی

  نامتقارن

بـست هـا ،کـابین هـا،        :  قسمت اول  – واگن ها    –الزامات ایمنی حمل و نقل مسافر با کابل          -

   شکل و سینی هاTصندلی ها، میله های 

  آزمایشات خستگی:  قسمت سوم – واگن ها –الزامات ایمنی حمل و نقل مسافر با کابل  -

  اتصاالت انتهایی:  قسمت چهارم –کابلها –نقل مسافر با کابل الزامات ایمنی حمل و  -



 

واگن ها، واگـن هـای      :  قسمت دوم  – واگن ها    –الزامات ایمنی حمل و نقل مسافر با کابل          -

 ترمزهـای نـصب     –معلق کابلرهای هوایی، میله ها و جعبه های فنری ، واگن های تعمیراتـی               

  شده بر روی واگن 

  

   تعاریف3
   بازده3-1
  .ت بین نیروی شکست کابل همراه با اتصال انتهایی آن و حداقل نیروی شکست کابلنسب

  

   استوانه3-2
پیچانده شدن اضافه کابل بر روی یک کشنده که انتهای کابل توسط وسایلی به گیره محکـم و                  

  .محفوظ شوند 

  

   پرشده1 بندگاه3-3
نـد کـه توسـط مـواد مـذاب      اتصال انتهایی بندگاهی به کابل جدا شده از یکـدیگر را مـی گوی   

  .محفوظ و محکم می شوند

  

   بندگاه گیره ای3-4
  نوعی اتصال انتهایی است که تمامی رشته کابل از یکدیگر جدا شده ودر میان یک سبد و یک 

                                                 
1 - Socket 



 

سب و گوه دارای شیارهایی هستند که رشته ها را بـا هـم              . گیره مخروطی شکل قرار می گیرد     

  .اتصال داده و درگیر می کنند

  

  گیره پیچ دار 3-5
 صفحه فلزی شیار دار که کابل در بین آن دو صفحه قرار گرفتـه و پـرس                  2اتصالی  که شامل     

  .می گردد و سپس توسط پیچ محکم می گردند

  

  )یا اهرم دار(  کشنده دستی 3-6
کشنده ای که دارای مکانیزم اهرمی است که با عملکرد این اهرم، باعث نزدیک شدن فکهـای                 

 ه یکدیگر شده و در نتیجه گرفتن کابل و حرکـت آن در جهـت طـولی را موجـب      دندانه دار ب  

  .می شود

  

   بندگاه سبدی3-7
  .قسمتی از سبد شامل مواد یا رزین

  

   نیروی لغزش3-8
قبـل از  ) گرفتـه شـده  (بیشینه نیروی طولی که می تواند به کار برده شود در یک کابل گیـردار              

  .لغزش اولیه

  

  



 

   نمادها و مخفف ها4
EN 12385-2 )  Fminداقل نیروی شکست کابل طبق تعریف اسـتاندارد  ح

قطـر اسـمی    ) 

  )d(کابل 

  

   الزامات عمومی5
«  الزامات این استاندارد در مورد تمامی تاسیسات همراه با مجموعه اسـتانداردهای ملـی                5-1

  » الزامات ایمنی حمل و نقل مسافر با کابلراه 

  

   اصول ایمنی 5-2 
تـدوین  » الزامات قابل استفاده بـرای کلیـه تاسیـسات          « نی که در استاندارد      اصول ایم  5-2-1

عالوه بر زمینه های خطرناک زیر، الزامات ایمنی مربوط به هـدف ایـن              . شده ، به کار می رود     

  .استاندارد باید مدنظر قرار گیرد

  

   زمینه های خطر5-2-2
 مـی تـوان بـا بکـارگیری         حوادث زیر ممکن است به موقعیت های خطرناک منجر گـردد کـه            

  .الزامات این استاندارد از آنها اجتناب شده ویا آنها را از بین برد

خرابی اتصال انتهائی ممکن است به آزاد شدن انتهای کابل از اتصال انتهائی یا از نقطـه                 ) الف  

  .تکیه گاهی تاسیسات شود



 

 مخـاطره آمیـز در      لغزش انتهای کابل در اتصال انتهائی ممکـن اسـت منجـر بـه تـداخل               ) ب  

  .عملکرد یا سایر اجزاء شود

  

   اندازه ایمنی5-2-3
  : بشرح ذیل 2-2-5اندازه ایمنی برای حذف خطر طبق بند 

خطر رها شدن انتهای کابل می تواند بـا طراحـی و اجـرای فـیکس انتهـا را طبـق ایـن          ) الف  

  .کاهش یابد» سازی معیارهای خارج « استاندارد و خارج کردن فیکس انتهائی طبق استاندارد 

احتمال جلوگیری از خطرات و عملکرد با سایر اجزاء با انجام فیکس انتهـائی طبـق ایـن    ) ب  

می تواند  » بازرسی ، تعمیرات و نگهداری      « استاندارد و بازرسی فیکس انتهائی طبق استاندارد        

  .کاهش یابد

  

   الزامات ایمنی6
   کلیات 6-1

یله کابل از انواع اتصاالت  انتهایی اشاره شده در اسـتاندارد            زمانی که برای انتقال مسافر به وس      

انتخاب کابل و فیکس های انتهایی انها استفاده شـود، بایـد ایـن موضـوع حتـی االمکـا ن بـا                        

اگـر هرنـوع    .  و الزاما ت تکمیلی مطا بقت داشته باشد        EN 13411الزامات مشخص شده در     

  . کا مل شده باشد» ت کیفی تضمین «ـ ساخت و تا سیسات طبق استاندارد طراحی

نهـا در کاربردهـا ی هـوایی        آبستگی به مـوارد کـاربرد       فیکس انتهایی   انتخاب نوع مجاز     6-2

معیارهای انتخـاب  کابـل و فـیکس هـای           « برای انتقال مسافر دارد که بایستی طبق استاندارد         

  .باشد» نهاآی هائانت



 

  یئانتهافیکس طراحی  6-3
، 13411ENده در ایـن اسـتاندارد یـا در قـسمتهای  کـار بـردی در                 اگر در موارد مشخص ش    

  .باشد%  100بایستی دارای بازده فیکس انتهایی 

  :بایستی طبق موارد زیر طراحی شودفیکس انتهایی 

  .باید برای هر کابل و تاسیساتی که به آن متصل شود مناسب باشد

 .تغییر شکل دائمی در آن ایجاد شودبیشینه تحت بار 

 .احتمال ایجاد خوردگی در بین کار در آن مدنظر قرار گیرد

 .براحتی قابل بازرسی باشد

 .حداقل موارد زیر در آن مشخص باشد

  .نوع و قطر کابلی که به آن متصل می شود 

 )بادرنظر گرفتن ضریب ایمنی ( حداکثر نیروی کشش که به آن وارد می شود 

 ) ارتعاشات – دوران –تگی خس( مشخصات نیروهای دینامیکی اعمال شده 

 .استفاده شود) دستگاه (محدوده دمایی که فیکس انتهائی در حال کار و غیرکارکرد 

بازرسـی تعمیـر و     « تناوب و نوع بازرسی و آزمون ها ، بایستی پـس از تطـابق بـا اسـتاندارد                   

 از  تاسیسات و فیکسهای انتهائی باید به گونـه ای طراحـی شـود تـا              . صورت گیرد » نگهداری  

 .تنش های خمشی در فاصله کمتر از طول یک گام جلوگیری شود

  

   اجرای فیکس انتهائی و تطابق آن 6-4
  و یـا دسـتورالعملهای   EN 13411فیکس انتهائی باید توسط شخص متبحر طبق استاندارد 

  . طراح فیکس انتهائی اجرا و انجام گردد



 

        بـوط بـه اجـرای اتـصاالت انتهـائی          همچنین این دستورالعمل ها بایستی شـامل اطاالعـات مر         

  .باشد)  شرایط کاری محیطی –الزامات برای قابلیت افراد و تجربیات ( 

شخصی که مسئولیت اجرای فیکس انتهائی دارد بایستی گزارشـی شـامل ماخـذ مرجـع روش      

  .اجرائی کار و مطابقت آن با الزامات فهرست زیر را صادر کند

  ردرجوع دادن به این استاندا

 .نام و آدرس شخصی که مسئول اجرای اتصاالت است

 .اظهار نامه ای که مبین انجام اتصال انتهائی بر مبنای این استاندارد باشد

برای اتصال انتهائی که امکان بازشدن آنها برای بازرسی وجود دارد یا تمدید گزارشهای قبلـی                

  .صات باال صادر گردد، بایستی پس از تعویض اتصاالت نهائی گزارش دیگری با مشخ

  

   بندگاه پرشده7
   کلیات 7-1

  :بندگاه پرشده بایستی طبق الزامات زیر طراحی ، ساخته و اجرا شود 

  )طبق شکل یک ( محور کابل بایستی هم محور و هم مرکز با سبد بندگاه باشد 

  

  

  



 

   طراحی بندگاه پرشده7-2
  . یستی در نظر گرفته شود درصورت نیاز طراحی عمر خستگی بندگاه سبدی ، با7-2-1

 برابـر قطـر     50 برابر قطر اسـمی کابـل باشـد ،           5طول قسمت مخروطی بندگاه سبدی بایستی       

  .رشته های خارجی یا ارتفاع رشته سیم الیه خارجی 

  . استدرجه 90 تا 50بین یال مخروط و محور مخروطی بین زاویه 

  برابـر    25/0 ا ت 5/0نه ای به طول     بعد از قسمت مخروطی و انتهای سبد بندگاه ، قسمت استوا          

اگـر از آلیاژهـای     .  برابر قطر اسمی کابل باشـد      3/1 تا   2/1قطر آن باید    . قطر اسمی کابل باشد     

  .  برابر قطر اسمی کابل باشد2/1 تا 1/1سربی برای بندگاه استفاده شود، قطر این قسمت باید 

 مخروطی پس از اتصال بندگاه      بندگاه باید به گونه ای طراحی شود که بازرسی جنسی قسمت          

  .با شیار داخل بندگاه و یا خارج شدن قسمت مخروطی بسته میسر گردد

  

   ساخت7-2-2
چنانچه مواد مجرای قطعات ایمنی بندگاه مشخص نشده باشد، بایستی الزامات آزمـون انـرژی     

  . برآورده نشودJ  27 یو انرژ  0C20 آزمایش چارپی در دمای –آزاد 

  .طی باید طوری باشد که جاگذاری مخروط تحت کشش براحتی انجام شودزبری سطح مخرو

این . بندگاهها بایستی به روش ذرات مغناطیسی و روش مافوق صوت آزمون غیرمخرب شوند            

  .بازرسی روی سطوحی که طراح مشخص کرده انجام می شود

 کـرده ،      در قسمتهایی که طراح مـشخص       Xبندگاه ریخته گری شده باید توسط آزمون اشعه         

  .آزمایش شوند



 

 EN  1559-2معیارهای پذیرش بایستی طبـق دسـتورالعمل هـای قیـد شـده در اسـتاندارد       

  .باشند

  .بندگاه بایستی به صورت دائمی و خوانا برای هدفهای مشخصی ، عالمتگذاری شوند

  

   اتصال بندگاه ها7-2-3
  . زیر اجرا گردند  عالوه بر شرایطEN 1341-4اتصال بندگاه بایستی طبق استاندارد 

  .هرگونه ماده روانکاری روی رشته بایستی از روی کابل برداشته شود

 .ترکیب آلیاژهای مختلف و ناخالص در آن نباشد

 .گدازه های بکار رفته برای اینکار از اطراف بندگاه برداشته شود

  :برای اتصال بندگاه فلزی دو روش قابل اجرا است 

  نوع چسبی: الف 

  . های روشن باید قلع اندود شود همه رشته– 1

  . توصیه می شود همه رشته های گالوانیزه قلع اندود گردد-2

  

  نوع اصطکاکی: ب 

  . قلع اندود کردن در این نوع اختیاری است-1

 تـا   5بایستی بـین    ) گام  (اگر رشته ها تاب دارند، طول تاب        .  تاب رشته را نبایستی گرفت     -2

  .  برابر قطر رشته کابل باشد5/1و دامنه موج باید حداقل  برابر قطر رشته کابل باشد، 10

  :ترکیب آلیاژهای فلزی باید مطابق جدول یک باشد

  



 

   ترکیب آلیاژهای فلزی- 1جدول شماره 

    )درصد(ترکیب آلیاژ 
 آرسنیک  روی  کادمیوم آنتیموان  مس  سرب آلومینیوم  قلع  نوع آلیاژ

ــه   ــای برپای آلیاژه
  قلع

80  -  -  7  13  -  -  -  

ــه   ــای برپای آلیاژه
  سرب

10  -  77  5/0  10  2  -  5/0  

            95/99    
          30  70    

ــه   ــای برپای آلیاژه
  روی

  6- 6/5    6/1 -2/1          

  .آلیاژی برپایه سرب توصیه می شود: یادآوری 
  .بیشتر باشد استفاده از آلیاژ روی مناسب نیست N/mm2   1960 درجه استحکام رشته های کابل ازورتی که درص

  

بایـستی مطـابق    ) بجـز کابلهـای مهـار و عالمـت          ( در مورد بندگاهها ، همه رشته های کابـل          

  :الزامات زیر قالب شود

  . برابر قطر رشته کابل یا ارتفاع آن باشد5/1قطر خمش داخلی باید حداقل  -

 . برابر قطر رشته کابل یا ارتفاع آن باشد8طول قالب بایستی حداقل  -

ید وسیله ای برای تزریق مواد ضدخوردگی به داخـل بنـدگاه            برای کابلهای حایل ، با     -

 .بعداز اتصال قرار داده شود

شـیوه هـای اتـصال      . بعد از اتصال بندگاه هرگونه اختالل در روانکاری کابل، باید ترمیم شـود            

  .بندگاه ، به روشهایی غیر از آنچه در باال ذکر شد، می تواند قابل قبول باشد

آزمـون    ( EN 131411-4لیه داشته و ضمناً مطابق با دسـتورالعمل   تطابق با طراحی اواگر 

  .و تایید کارشناس باشد) شکست 



 

در اینـصورت بایـد     . حرارت ممکن است روی مغزی کابل به هنگام ریختن مواد تاثیر گـذارد            

مغزی را با نوع دیگری که بتواند در این درجه حرارت مقاوم بوده و نیز فاصله بین کالفهـا را                    

  ) .البته در حدود بار اسمی کابل (  نریزد، تعویض نمود بهم

در محل مورد استفاده باید مـساوی یـا بیـشتر از قطـر     ) گردن(قطر قسمت انتهایی سبد بندگاه  

  . گام با گردن بندگاه فاصله دارد باشد5کابل در محلی که 

ل اصلی خود قـرار     پس از اتصال بندگاه ، داخل مخروط باید مورد بازدید قرار گرفته و در مح              

  . گیرد

  .اتصال و کشش کابل بعد از خنک شدن مواد ریخته شده ، باید انجام شود

و تمیز کردن رشته ها از موادی که خورنده رشته ها هستند نبایـد اسـتفاده                برای نظافت   : نکته  

  .شود

  

   بندگاه گیره ای8
   کلیات8-1

رشـته آلومینیـومی    . ی داخلـی  بندگاه گیره ای شامل یک مخروط بیرونی است و یک مخروطـ           

  . پوشش پالستیکی و دوشاخه اتصال است– نگاهدارنده مخروط –قابل انعطاف 

  



 

  
  

  بکسلسیم  - 1

 مخروط بیرونی - 2

 مخروط داخلی - 3

 آلومینیومی انعطاف پذیررشته  - 4

 نگهدارنده مخروط - 5

 پوشش پالستیکی - 6

 دوشاخه اتصال - 7

 A-Aبرش از مقطع  - 8

  .می باشد % 98راندمان این بندگاه ، 

  

   طراحی8-2
. عمر خستگی طراحی این نوع بندگاه باید توسط یک روش مناسب محاسبه و گـزارش شـود                

باید به گونه ای طراحی شود که امکان بازکردن کامل و چک کـردن  ) خشک (مخروط بیرونی   

  .شرایط کابل فراهم نشود



 

منـی آن  مواد مختلف باید طوری باهم ترکیب گردند که هیچ گونه کاهش قابل پیش بینی در ای       

  .در فواصل زمانی بازدید به وجود نیاید

  . باشد50زاویه بین خط مولد مخروط و محور آن در ناحیه پوشش پالستیکی باید 

  .  است± 5/0تلرانس زاویه باال 

  . برابر قطر اسمی کابل باشد7طول مخروط داخلی باید حداقل 

 برابر قطر اسـمی کابـل       4/0 – 6/0گردن مخروط خشک باید دارای بخش استوانه ای به طول           

  .باشد

روی سطح مخروط داخلی باید شیارهایی برای ثابت کردن سیم پیچیده شده ، پیش بینی کـرد                 

  . انتهای مخروط داخلی، باید تمهیدی برای ثابت کردن رشته در نظر گرفت2در هر 

سـیم   قطعه جداگانه باشند که توسط ایـن رشـته           2مخروط داخلی و نگهدارنده آن باید دارای        

  .بهم متصل گردند

پس از قرارگیری کابل و زمان جاگذاری، هـیچ تماسـی بـین نگهدارنـده مخـروط و مخـروط                    

 500 تـا    700رشته سیم پیچیده باید از جنس آلیـاژ آلومینیـوم بـا سـختی               . مجاز نیست بیرونی  

شـش  مواد پو .  برابر قطر اسمی کابل باشد     1/0 ± 02/0قطر رشته سیم پیچیده باید      . برنیل باشد 

.  باشـد shore A 95ورتـان بـا سـختی    یپالستیکی از نظر جذب ارتعاش باید از جنس پلی 

قطر پوششی پالستیکی نباید هیچ گونه خالصی بین کابل و پوشش و نیز بین پوشش و پوسته                 

  . داشته باشد

  . برابر قطر اسمی کابل باشد2باید طول پوشش پالستیکی 

ات آن را مشخص می نمایـد و نتـایج آن بایـد ثبـت     طراح مشخصه ابعادی کنترل و تعداد دفع      

  .شود



 

   .طراح نوع روانکاری برای پرکردن بندگاه گیره ای را مشخص می نماید

  

   ساخت8-3
و هـای مـافوق صـوت       آزمـون   ایـن   . گردندآزمون  قطعات باید توسط آزمون های غیرمخرب       

  .ذرات مغناطیسی شامل بازرسی صد درصد سطح باید باشد

  

   اجرا8-4
پـس از   . صورت گیرد ب و بازرسی مخروط خشک باید توسط یک شخص ماهر و متبحر             نص

  .قطعات متحرک بایستی مجاز به حرکت نسبی باشند ،هر نصب بندگاه گیره دار

پس از هر ساخت، بندگاه خشک مکانیکی باید توسط یک شـخص مـاهر و خبـره درزگیـری                   

ک توسط طراح بندگاه خـشک      در صورتی که چگونگی قرارگیری کابل در مخروط خش        . شود

  .ذکر نشده باشد این مقادیر نباید از مقادیر زیر تجاوز نماید

  )L(فضای طراحی شده برای قرارگیری کابل 

 Seale    d  ×5/1   ≤Lبرای کابلهای     

 Warrington Seale        d × 2/2   ≤Lبرای کابلهای   

   ):1/0× روی گسیختگی کابل  نیقلحدا(پس از نصب و بارگذاری کابل بیشتر از مقدار 

      

 Seale    d × 1   ≤Lبرای کابلهای     

 Warrington Seale        d × 5/1   ≤Lبرای کابلهای   

   حرکت کابل 500 -1000پس از اولین 



 

 Seale    d×  2/0 +d× 1   ≤Lبرای کابلهای     

 Warrington Seale         d  × 2/0  +d 5/1   ≤Lبرای کابلهای   

  .ز سوار نمودن بندگاه گیره دار باید با یک ماده ی روان ساز پر گرددپس ا

  

 سازگار با مواد روانساز کابـل هـا و        که   بایستی انتخاب شوند     ی مواد روانساز  –یادآوری  

  . باشندمخلوط پالستیکی بندگاه گیره دار

ز در صورتی که توسط طراح بندگاه مشخص نشده باشد که روان ساز مخـروط بایـد عـاری ا                  

بوش پالسـتیکی  هرگونه اسید و نیز غیرقابل ترکیب با روان ساز کابل و مواد تشکیل دهنده ی  

مـومی  (این گونه روانسازها ، در دمایی کمتر از دمـای طراحـی شـده، نبایـستی سـخت        . باشد

  .شوند) شکل

  

  )استوانه تثبیت، استوانه ی لنگری    (1استوانه 9
راحی گیره ها پیچ دار ثابـت شـود تـا حـداقل سـه برابـر                 انتهای آزاد کابل بایستی به وسیله ط      

  .را تحمل کند) پسماند(کشش باقیمانده 

. طراحی استوانه باید به صورتی باشد که فاصله ی بین استوانه و گیره پیچ دار ثابت باقی بماند                 

 10را تحمـل نمایـد و بفاصـله         ) مثل گیـره پـیچ دار اول      (گیره پیچ دار دوم باید همان کشش        

اسـتوانه بایـد    . متر از گیره پیچ دار اول نصب شود تا لغزش احتمـالی کابـل نمایـان شـود                 میلی

در صورتی  . طوری ساخته شود که  بتواند حداقل سه دور کامل کابل را بر روی خود جا دهد                

                                                 
1 -Drum 



 

که فقط بارکششی بر روی کابل باشد و بار خمشی بر آن وارد نگردد و کابل حرکـت دیگـری                 

  .انه باید حداقل طبق استاندارد ملی ضرایب ایمنی باشدنداشته باشد قطر استو

   دور پیچش کامل کابل و 4بایستی محاسبه شود با در نظرگرفتن ) پسماند(کشش باقیمانده 

  

  :حداکثر ضریب اصطکاک برای استوانه های 

  1/0:  استوانه از جنس چوب یا مواد مصنوعی باشداگر پوشش  )1

 08/0    :ی باشداستوانه از جنس مواد فلزاگر پوشش  )2

 فرسایش یا پاشش روغـن محافظـت گـردد تـا            –استوانه باید از هر گونه آلودگی ، خوردگی         

  .ضریب اصطکاک حفظ شود

  

   گیره های پیچ دار10
   طراحی10-1

  . که برای استفاده از گیره پیچ دار الزم است ، باشد1موارد طراحی باید شامل نیروی لغزش

. ل قطر کابل تحت کشش اعمال شـده را مـدنظر قـرار دهـد             طراحی بایستی تغییرات مورد قبو    

 میلیمتـر بـین دو قـسمت گیـره وجـود        2پس از اجراء گیره ها، باید حداقل فاصله ای برابر با            

داشته باشد که هر قسمت از طول گیره قابل مشاهده باشد و مقرراتـی بایـد در مـورد کـاهش                     

  .عمر مفید کابل مدنظر قرار گیردمورد قبول قطر کابل در حین عملکرد گیره و در حین 

مجموع زوایای شیارهای روی    . شکل شیارها بایستی با درنظر گرفتن سطح مقطع استوانه باشد         

.  برابر قطر اسمی کابل باشد     1/1 تا   05/1قطر شیار بایستی    .  درجه باشد  25استوانه باید حداقل    

                                                 
 1- Slipping force 



 

ب از هرگونه زاویـه تیـز در   بایستی دقت ویژه ای در محلهای خروجی گیره ها به منظور اجتنا    

  .این تواحی ، مبذول گردد

محاسبه نیروی سر خوردن باید برپایه سطح تماس گیره با کابل، طول نیروی درگیر و ضـریب           

  .در پیوست الف روش محاسبه نشان داده شده است. اصطکاک انجام پذیرد

  .طراح بایستی روش و معیار پذیرش آزمون های غیرمخرب را مشخص نماید

  : یشینه نیروی درگیر نباید بیشتر از ب

  N/mm 150     برای کابلهای کامال درهم قفل شده -

 N/mm  50        برای کابلهای کالف دار-

 
  :کاک طضریب اص

  13/0     برای کابلهای کامال درهم قفل شده   -

  16/0        برای کابلهای کالف دار-

  :طراح باید تهیه کند

  قطر اسمی گیره -

 لیبیشینه نیروی پو -

 و محل پیچهاتعداد  -

 میزان بستن پیچها -

  

   ساخت10-2
  :مواد کلیه قطعات گیره بایستی مقاوم به خوردگی باشند



 

   ژول در دمای27با انرژی ) V(اگر چکش خواری مواد مشخص نشود، باید آزمون چارپی  
0c 20-   طبق  استاندارد EN 10045-1انجام شود  :  

  .گیره ها بایستی آزمون غیرمخرب شوند

  . باشد2  سطح EN 1559-2معیار پذیرش بایستی طبق استاندارد 

  .عالمتگذاری شوند»  پیچ گشتاور« و  » قطر اسمی گیره « گیره ها بایستی با نشانه های بادوام 

  

  اجرا و تعمیر   10-3
ی پیچ و مهـره هـا واشـرها بایـد نـصب               دستورالعمل های طراح بست های پیچ دار و سازنده        

  . و محکم کاری با گیره ها را ضمانت نمایدمناسب بست ها

  .باز و بسته کردن پیچ و مهره ها باید با استفاده از یک آچار گشتاوری مناسب اجرا گردد

قبل از اتصال بست سطوح تماس باید تمیز گردند، باید دقت شود که از محصوالت مناسب و                 

ی آزاد  فاصـله . ناب شـود مرغوب استفاده گردد و از خطرات خوردگی و هرگونه خسارت اجت       

  .باقی مانده بین دو فک پس از اجرای کامل اتصال بست باید کنترل گردد

  .پیچ و مهره ها باید در هر زمان که تاسیسات و اجزاء سوار و پیاده می شوند، تعویض شوند

  

   بندگاه گوه ای11
  .  باشد EN 13411-6بندگاه گوه ای باید مطابق با استاندارد 

  

  بافته شده حلقه ی 12
  .  باشندEN 13411-2حلقه های بافته شده باید مطابق با استاندارد 



 

   حلقه های گیره دار13
  .  باشندEN 13411-5حلقه های گیره دار باید مطابق با استاندارد 

  

   حلقه های با بست حلقه ای ثابت14
  . باشندEN 13411-3حلقه های ایجاد شده با قالب حلقه ای ثابت باید مطابق استاندارد 

  

   وینچ اهرمی15
  .وینچ اهرمی نباید سبب تغییر شکل دائمی کابل شده و به آنها خسارت وارد سازند

طراحـی سـاخت و اجـرا و        در صورتی که این وینچ ها به عنوان وسایل کششی به کار رونـد               

  .نصب آنها باید مطابق با پیش نویس استاندارد وسایل کشش اجرا گردند

باید کامال محکم بسته شود تا رشته های کابل از هم جدا نشده و یا از محـل                  انتهای آزاد کابل    

  .نصب جدا نشوند

  .یک گیره اضافی باید نزدیک به انتهای کابل بسته شود

  

  

  

  

  

  

  



 

  پیوست الف

  )اطالعاتی(

   محاسبه نیروی سرخوردن–گیره های پیچ دار 

  

  
  

   مقطع عرضی گیره– 1شکل شماره 

  گیره - 1

 کابل - 2

3 - CF – گیرکردن نیروی 

 : محاسبه می گردد تماسی با فرمول زیر Sسطح 

  

LdπaS ××=
360

  

  



 

  . طول تماس استوانه ای سطح بین شیار و کابل باشدLدر صورتی که 

  :  برابر است با S  و سطح تماس طراحی شده CFمیزان نیروی گیره  Pفشار گیره 

  

Ld

CFP
×××

×
=

πα
360

2  

  

یره و مجموع نیروی هر پیچ ضربدر جمع تعـداد پیچهـا ضـربدر               نیروی گ  CFدر صورتی که    

  :  چنین محاسبه می گرددSF باشد نیروی سرخوردن 8/0

fCFSF ××= 2  
  

fضریب اصطکاک بین فک ها و کابل است .  

  

  

  

  

  

  

  

  

  




