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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                 
   .   شود                      ایران چاپ و منتشر می

                                     ح نیز با رعایت ضوابط تعیین شده         صال          مند و ذی           های عالقه                                           نویس استانداردهایی که مؤسسات و سازمان          پیش
                                        عنوان استاندارد ملی ایران چاپ و منتـشر                                                         کنند درکمیتۀ ملی طرح و بررسی و درصورت تصویب، به                تهیه می 

                             شده در استاندارد ملی ایران                          شود که بر اساس مفاد نوشته                                  ترتیب، استانداردهایی ملی تلقی می    بدین  .    شود  می
                        دهد به تصویب رسـیده                                                      تاندارد مربوط که مؤسسه استاندارد  تشکیل می                                      تدوین و در کمیتۀ ملی اس       5       شمارۀ  
   1(ISO)                     المللـی اسـتاندارد                                                                                     مؤسسۀ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از اعـضای اصـلی سـازمان بـین               .    باشد

        است و  3  (OIML)            شناسی قانونی             المللی اندازه              و سازمان بین IEC)  (2                    المللی  الکتروتکنیک             ،کمیسیون بین
                            در تـدوین اسـتانداردهای       .    کند                       در کشور فعالیت می     5(CAC)                       کمیسیون کدکس غذایی    4             تنها رابط       عنوان  به

                       های علمـی، فنـی و                                        های خاص کشور، از آخرین پیشرفت                                                        ملی ایران ضمن تـوجه به شرایط کلی و نیازمندی        
تی ایـران  مؤسسۀ اسـتاندارد و تحقیقـات صـنع    .   شود       گیری می            المللی  بهره                                صنعتی جهان و استانداردهای بین   

کنندگان، حفظ سالمت و ایمنـی      بینی شده در قانون، برای حمایت از مصرف       تواند با رعایت موازین پیش    می
محیطی و اقتصادی، اجرای بعضی     فردی و عمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصوالت و مالحظات زیست          

عالی قالم وارداتی، با تصویب شورای    یا ا / از استانداردهای ملی ایران را برای محصوالت تولیدی داخل کشور و          
مؤسسه می تواند به منظور حفظ بازارهای بـین المللـی بـرای محـصوالت کـشور،                 . استاندارد، اجباری نماید  

همچنین برای اطمینان بخـشیدن بـه       . بندی آن را اجباری نماید    اجرای استاندارد کاالهای صادراتی و درجه     
و مؤسـسات فعـال در زمینـۀ مـشاوره، آمـوزش، بازرسـی، ممیـزی و                 ها  کنندگان از خدمات سازمان   استفاده

هـا و مراکـز کالیبراسـیون       محیطـی، آزمایـشگاه   صدورگواهی سیستم های مدیریت کیفیت و مدیریت زیست       
ها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأییـد         گونه سازمان وسایل سنجش ، مؤسسۀ استاندارد این     ) واسنجی(

ها اعطا و بـر     کند و در صورت احراز شرایط الزم، گواهینامۀ تأیید صالحیت به آن           میصالحیت ایران ارزیابی    
وسـایل سـنجش،    ) واسـنجی (ترویج دستگاه بین المللی یکاهـا، کالیبراسـیون         . عملکرد آنها نظارت می کند    

از دیگـر   تعیین عیار فلزات گرانبها و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح اسـتانداردهای ملـی ایـران                  
 .وظایف این مؤسسه است

                                                 
 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  



های طراحی راهبرای تاسیسات کابل الزامات ایمنی  - هاراه کابل«کمیسیون استاندارد 
ذخیره سازی، حمل و نقل، نصب و :  قسمت پنجم –ها  کابل– شده برای حمل مسافر

  »تنظیم کشش کابل 
  
  

  سمت يا نمايندگي             رئيس
  

  تی ایران خودروگروه صنع          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
  )برقلیسانس (
  

  ای  فلزی ایران 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،ه مجموعه دیزین نمایند        )لیسانس مهندسی عمران(

  دبير
  کارشناس رسمی استاندارد                 ذوالریاستین ، همایون

  )لیسانس مهندسی(



  گفتار پيش
  

هـای طراحـی شـده بـرای حمـل          راهبرای تاسیسات کابل   الزامات ایمنی     -هاراهکابلاستاندارد  
 کـه   ب و تنظیم کشش کابـل     ذخیره سازی، حمل و نقل، نص     :  قسمت پنجم    –ها   کابل – مسافر

پیش نویس آن توسط موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در کمیـسیون هـای مربـوط                 
خـودرو و   جلسه کمیته ملـی اسـتاندارد        دویست و شصت و پنجمین    تهیه و تدوین شده و در       

 3مورد تصویب قرار گرفته است، اینک به اسـتناد بنـد یـک مـاده                28/8/86مورخ  نیرومحرکه  
ون اصالح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران محسوب بهمن ماه              قان

  . به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می شود1371
 تحوالت و پیـشرفتهای ملـی و جهـانی در زمینـه صـنایع ،                با حفظ همگامی و هماهنگی      برای

تجدید نظر خواهد شد و هر گونـه         ایران در مواقع لزوم      ملیعلوم و خدمات ، استاندارد های       
 این استانداردها ارائـه شـود ، در هنگـام تجدیـد نظـر در                تکمیلپیشنهادی که برای اصالح و      
بنابراین برای مراجعه به استاندارد هـای       .  قرار خواهد گرفت   توجهکمیسیون فنی مربوط مورد     

  . آخرین تجدید نظر آنها استفاده کردازایران باید همواره 
 سعی شده است که ضمن توجه بـه شـرایط موجـود نیازهـای               استانداردو تدوین این     تهیه   در

 ایـن اسـتاندارد و اسـتاندارد ملـی کـشورهای صـنعتی و پیـشرفته                 بـین جامعه ، در حد امکان      
  .هماهنگی ایجاد شود

 : این استاندارد به کار رفته به شرح زیر استتهیهخذی که برای Ĥ و مبعامن
 

 
1- EN  12927-5:2004; Cableways -Safety requirement for 
cableway installations designed to carry persons - Ropes –  
Part 5: Storage, transportation , installation and tensioning



 

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

  ذخیره سازی، حمل و نقل، نصب و تنظیم کشش کابل: پنجم قسمت 

  

   هدف و دامنه کاربرد1
 ذخیـره سـازی، جابجـایی و        –کابلراههـا   « این استاندارد الزامات ایمنی قابل کاربرد در مـورد          

برای تاسیسات حمل و نقل مسافر با کابـل را مـشخص            » حمل و نقل ، نصب و تنظیم کشش         

امل الزامات تنظیم، اندازه گیری و ثبت شرایط کابل در زمان و پایان             این استاندارد ش  . می سازد 

  .نصب می باشد

این استاندارد الزامات ایمنی و اقدامات را برای کاهش اثر خطرات در مقابل کابـل و خطـرات                  

احتمالی که این کابلها می توانند برای کارکنان و تجهیزات طی کارکرد آنها بـه وجـود آورنـد                   

اندازه گیری هایی که باید صـورت گیـرد را مـشخص و            این استاندارد همچنین    . ارائه می دهد  

  .نمایدتعریف می 

  .این استاندارد در مورد تاسیسات حمل و نقل کاالها و یا باالبرهای شیب دار کاربرد ندارد

  

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

د مراجـع دارای  در مـور . بدین ترتیب آن مقررات جزئی از این استاندارد محسوب مـی شـود       

  تجدیدنظر، اصالحیه ها و تجدیدنظر بعدی این مدارک موردنظر نیست  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/ظر، آخرین چاپ ویا تجدیدن/و

  :استفاده ازمراجع زیر  برای کاربرد این استاندارد الزامی است

  ١مجموعه استاندارد ملی الزامات ایمنی حمل و نقل مسافر به وسیله کابلراهها -

  می و شرایط پذیرشالزامات عمو:  قسمت اول– ایمنی –سیمی فوالدی  کابلهای -

   ویژگیها و طبقه بندی–تعاریف :  قسمت دوم – ایمنی – کابلهای سیمی فوالدی -

بافت کابل بـرای کـالف      :  قسمت سوم  – کابلها   – الزامات ایمنی حمل و نقل مسافر با کابل          -

  .شش تایی حمال متکی ، طول غیرمتکی و بکسل 

اتـصاالت  :  کابلها قسمت چهارم     – یا کابل    حمل و نقل مسافر    استاندارد ملی الزامات ایمنی      -

  .انتهایی

  

   تعاریف3
  . برای رسیدن به هدف این استاندارد ملی تعاریف و اصطالحات قابل کاربرد  است

شخص یا سازمانی که مـسئول نـصب کابـل تاسیـسات ، بافـت دوسـر کابلهـا،                   :  نصاب   3-1

  .ی از ا ین کارها می باشداتصاالت انتهایی، ایجاد کشش و تنظیم کابلها و یا بخشهای

  

   الزامات عمومی4
   کاربرد این استاندارد4-1

                                                 
  در دست تدوين- 1



 

الزامات این استاندارد برای تمای تاسیسات مشمول مجموعه استانداردهای ملی الزامات ایمنی            

  .بوسیله کابلراه ها می گرددحمل و نقل مسافر 

   اصول ایمنی4-2
 بـه  ١ت قابل کاربرد برای کلیه تاسیـسات  کلیات اصول ایمنی طبق استاندارد ملی الزاما     ١-٢-٤

  .کار می رود

   زمینه های خطر4-2-2
مطالـب بـه دسـت      اقدامات زیر ممکن است منجر به ایجاد خطرات شود که با درنظر گـرفتن               

  .آن را محدود و یا جلوگیری نمودآمده در این استاندارد بتوان وقوع 

کـه سـبب    میتواند منجـر بـه خـوردگی        عدم مراقبت صحیح از کابل در زمان انبارداری         ) الف  

  .هنگام بازرسی گرددمردود شدن کابل 

معیوب شدن ضامن نگهدارنده قرقره کابل می تواند سبب به حرکت درآمدن قرقره و در               ) ب  

  .نتیجه ایجاد خطر گردد

گسیختگی کابل کمکی یا خراب شدن ترمز نگهدارنده قرقره در هنگام نـصب کابـل مـی                 ) ج  

  .دن نیروی ساکن آن و باعث فرار کابل می گرددتواند سبب رها ش

  

   اقدامات و الزامات ایمنی5
   بسته بندی، ذخیره و انبارداری، جابجایی و حمل و نقل١-٥

   کلیات5-1-1

                                                 
  در دست تدوين- 1



 

هر الزام ویژه ای در مورد بسته بندی نشانه گذاری ابزار بلند کننده، شرایط نگهداری و ذخیـره    

 توافق بین خریدار و سـازنده در زمـان سـفارش خریـد              سازی و حمل و نقل کابلها باید مورد       

  . قرار گیرد

 در مواردی که این امکان وجـود دارد کـه  اسـتانداردهای مـشخص بلنـد نمـودن                    –یادآوری  

  .تجهیزات شناسایی گردد باید آن را مدنظر قرار داده و رعایت نمود

   انبارداری5-1-2
انبار باید حفاظت و پناهگاه و تکیـه گـاه          قرار  با مدنظر قراردادن دوره ی انبارداری و محل است        

در طول مدت انبارداری از کابل هـا و بـسته           . کافی برای نگهداری کابل ها در نظر گرفته شود        

  .بندی باید بازدید دوره ای به  عمل آید

 در صورتی که دوره های نگهداری و ذخیره به طول انجامـد ضـروری اسـت کـه                   –یادآوری  

ه سازی و انبارداری و یا وضعیت کابل حفاظت بیشتری صورت گیرد، به             بسته به شرایط ذخیر   

  .عنوان مثال با استفاده از یک پوشش مناسب بر روی کابل و بهسازی شرایط نگهداری در انبار

  

   جابجایی5-1-3
 مناسب که به خوبی طراحـی شـده و بلنـد و جابجـا               تجهیزاتبسته بندیها باید توسط ابزار و       

  .گردند

  

  مل و نقل ح5-1-4
بسته ها در هنگام حمل و نقل باید محکم بسته شوند به طوری که هیچگونه آسیبی به کابل و                   

  .بسته بندی آن وارد نگردد



 

   نصب، کشیدن کابل ، ایجاد اتصال و یا بافت دوسر کابل5-2
   کلیات5-2-1

ین نصاب باید برای خریدار جزئیات روش اجرائی که مـی خواهـد اجـرا نمایـد را کـامال معـ                    

  .نماید

 روش اجرائی موردنظرنصاب باید توسط خریدار به سازنده و طراح کابلراه تـسلیم              –یادآوری  

ترتیبات مناسـبی   . گردد تا توضیحات و نکات اضافی توسط آنها در مورد کار نصاب داده شود             

نصاب داده شود تا مکان های کاری مناسب و شرایط کاری ایمنی بـرای  کـشیدن                 باید توسط   

باید ابزارهای مناسبی   . اتصال و بافت دوسر کابل در دسترس قرار گیرد        نصب آن ، ایجاد     کابل،  

ماشـین آالت نـصب شـده در        مانند تکیه گاه دکل ها،      ( برای دسترسی ایمنی به نقاط مختلف       

وجود داشته باشد باید فراهم     یعنی مکانهایی که در آن خطر سقوط        ) ارتفاع باال و محل کشش      

 باید طبق استاندارد ملی الزامات قابل کاربرد برای کلیه تاسیسات انجـام             نصب و کشش  . گردد

  .پذیرد

  

   نصب5-2-2
روش اجرائی نصب باید شامل تمامی عوامل الزم و ضروری مانند نیروی انسانی، تجهیزات و               

الزامات و سیستم های ارتباطی باشد تا خطرات از بین رفته و در شرایط معمـولی و نامـساعد                   

این روش  اجرائی باید دربردارنده ی تمامی اقـداماتی کـه طـی              . ت به حداقل برسد   این خطرا 

  .نصب صورت گیرد باشد

و قطعات و یا تغییرات کابلراه به عنوان مثال، تکیه گـاه و کابـل و یـا نقـاط                    هنگامی که اجزاء    

ایـد کـه    طراح کابلراه باید تـصدیق نم     . لنگردار برای کشش کابل باید مورد استفاده قرار گیرند        



 

این تکیه گاه و یا تغییرات توان تحمل باری که طی استفاده از تمامی و یـا قـسمتی از مراحـل                

  .نصب بر آن وارد می کند را دارد

اقدامات احتیاطی و پیشگیرانه مناسبی باید جلوگیری از چرخش کابل، ایجـاد حلقـه هـا و یـا                   

  .خراب شدن کابل هنگام کشش آن طی دوره ی نصب صورت گیرد

ر صورتی که قبل از کامل شدن کار نصب وقفه ای در آن به وجود آیـد، تجهیـزات مناسـبی                     د

باید در دسترس قرار گیرد تا بتوانند کابلها را در برابر شرایط آب و هوایی نامساعد ماننـد آب،   

  .یخ بندان، بارش برف حفظ نماید

 یـک شـخص     و تحـت کنتـرل و سرپرسـتی       و مـاهر    نصب کابلها باید توسط اشخاص خبـره        

  .صالحیت دار اجرا گردد

نصب در محل کار، ارتباط تلفنی بین کارکنان و مدیریت بایـد کـافی و کارآمـد و                  طی مراحل   

در صورت قطع ارتباط و یا کنترل عملیـات نـصب، عملیـات نـصب بایـد                 . قابل اطمینان باشد  

ات مجـددا   متوقف شود تا در مرحله بعدی پس از رفع نقص ارتباطی بین کارکنان ایـن عملیـ                

  . آغاز گردد

  

  بافت و اتصال کابل 5-2-3
بافـت طـول کابـل بـرای کـالف هـای شـش تـائی و                       ١بافت طولی باید طبق اسـتاندارد ملـی         

  .اتصاالت و فیک های انتهایی انجام گیرد1طبق استاندارد ملی ، فیکس های انتهایی 

   اندازه گیری ها و تنظیمات، آزمایشات و گزارش ها5-3
  :یات نصب به نکات زیر باید مورد توجه قرار گیردطی عمل

                                                 
   در دست تدوين- 1



 

در محـل   ... ) شامل دما، سرعت و جهت باد، یخ بندان ، بـارش بـرف و غیـره                 (شرایط جوی   

  .کار

 .نیروهای خارجی که به کابل وارد می گردد

 .هرگونه چرخش تصادفی و یا کنترل شده ی کابل 

 . انحنای کابل بین دوپایه دار کابل و میزان خمش وشکل هندسی قسمت های تکیه 

 .هرگونه خرابی نظیر رشته های قطع شده ی کابل

  .کابل نصب شده باید با دستورالعمل های طراح کابلراه مطابقت گردد

پس از  اتمام نصب کابلراه، گزارش باید در مورد قطر کابل، طول تاب کابل، در بدنه ی اصلی                   

 میلیمتـر مـواج   36مورد کابلهای بـا قطـر بـیش از    کابل و نیز محل یافته شده، عالوه بر آن در      

  . شدن کابل نیز به منظور تسهیل نظارت بر بهره برداری آن تهیه و مشخص گردد

ما، مقدار کشش اعمال شده بـر کابـل و وضـعیت ابـزار         امکان ، گزارش از مقدار د     در صورت   

  .کشش باید تهیه گردد

  

  

  

   

  

  

  

  




