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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  



های طراحی راهبرای تاسیسات کابل الزامات ایمنی  - هاراه کابل«کمیسیون استاندارد 
 » خارج سازیاز رده معیارهای :  ششم  قسمت–ها  کابل– شده برای حمل مسافر

  سمت یا نمایندگی             رئیس
  

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

  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
  )لیسانس برق(
  

          شرکت خدمات مهندسی سازه های  فلزی ایران        صرمرجان ، نا
  ) کارشناس آزمون های غیرمخرب(
  

  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(



  پیش گفتار
  

های طراحی شده برای حمل راهبرای تاسیسات کابل الزامات ایمنی  -هاراهکابلاستاندارد 
توسط که پیش نویس آن  خارج سازیاز رده معیارهای :  ششم  قسمت–ها  کابل– مسافر

موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در کمیسیون های مربوط تهیه و تدوین شده و در 
 28/8/86مورخ خودرو و نیرومحرکه جلسه کمیته ملی استاندارد دویست و شصت و پنجمین 

 قانون اصالح قوانین و مقررات 3مورد تصویب قرار گرفته است، اینک به استناد بند یک ماده
 به عنوان استاندارد ملی 1371ندارد و تحقیقات صنعتی ایران محسوب بهمن ماه مؤسسه استا

  .ایران منتشر می شود
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 

دی که برای اصالح و تکمیل این استانداردها ارائه شود ، در هنگام تجدید نظر در پیشنها
بنابراین برای مراجعه به استاندارد های . کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت

  .ایران باید همواره از آخرین تجدید نظر آنها استفاده کرد
ه ضمن توجه به شرایط موجود نیازهای در تهیه و تدوین این استاندارد سعی شده است ک

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  12927-6 ; 2004; Cableways -Safety requirement for cableway 
installations designed to carry persons – Ropes – Part 6: Discard 
criteria 
 
 



 

  های طراحی شده برای حملراهبرای تاسیسات کابل الزامات ایمنی  - هاراهکابل
   معیارهای از رده خارج سازی:   ششم قسمت–ها  کابل–  مسافر

  

   هدف و دامنه کاربرد1
ی کابلهـای   ایمنی قابل کاربرد در مورد معیارهـای خـارج سـازی از رده            الزامات  این استاندارد   

  .مورد استفاده در حمل و نقل مسافر را مشخص می سازد

  .تاسیسات و محیط آنها به کار می روداین استاندارد در مورد انواع گوناگون 

ای حمل و نقل مسافر به      این استاندارد در مورد تمامی انواع کابلهای مورد استفاده در کابلراهه          

  .کار می رود

این استاندارد الزامات مربوط بـه حفاظـت کـارگران را           بامدنظر قراردادن هدف این استاندارد،      

  . شامل نمی گردد

  . این استاندارد در مورد تمامی کابلراههای نصب شده پس از تاریخ انتشار این سند معتبر است

  .نقل کاال و باالبرهای شیب دار کاربرد ندارداین استاندارد در مورد تاسیسات حمل و 

  

   مراجع الزامی2
. 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       

ا و تجدیـدنظر بعـدی ایـن مـدارک مـوردنظر نیـست       تجدیدنظر، اصالحیه ه 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      

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

  :استفاده ازمراجع زیر  برای کاربرد این استاندارد الزامی است

   1مجموعه استانداردهای ملی الزامات ایمنی حمل و نقل مسافر با کابلراهها -

  

   تعاریف و اصطالحات3
« این استاندارد اصطالحات زیر و تعاریف بکار رفته در اسـتاندارد ملـی              برای رسیدن و هدف     

  . به کار می رود »2 تعاریف واصطالحات–حمل و نقل مسافر با کابلراه امات ایمنی الز

  :عالوه بر این، تعاریف زیر نیز به کار می روند

  

  خارج سازی از رده  معیار 3-1
        اعـالم  نامناسـب   اسـتفاده   بـرای ادامـه     فـیکس انتهـایی     کابـل   سطحی از فرسودگی کـه در آن        

  .می گردد

به استانداردهای بازرسـی    (  در برخی از حاالت می توان کابل را تعمیر نمود             -یادآوری  

  ) .برای تعمیر و نگهداری و افزایش طول کابلهای رشته ای مراجعه شود 

   طول مرجع3-2
          طولی از کابل که ویژگی های مشخص شده کابل در آن طول، اندازه گیری و ارزیابی 

  ) برابر قطر اسمی کابل 6یعنی  ( d × 6گردد به عنوان مثال  می

                                                 
  در دست تدوین- 1

   در مرحله تصویب-2



 

  1 کاهش سطح مقطع فلزی3-3
کاهش سطح مقطع که برحسب درصد مساحت سطح مقطع عرضی اسمی کابـل جدیـد و نـو                  

اثرات رشته سیم های پاره و جدا شده خـوردگی ، سـائیدگی مکـانیکی               بیان می گردد و درآن      

  .نیز مدنظر قرار می گیرد

  

   بدنه ی اصلی کابل3-4
  .ی کابل به غیر از اتصاالت انتهایی آن و یا طول بافتطول کل

  

   وسایل کشش اضافی3-5
  .ملحقات اضافی، که در مواقع ازکار افتادن سامانه کشش کابل بکار گرفته می شود

  

   نشانه ها4
dقطر اسمی کابل    

  

   الزامات عمومی5
  
   موارد کاربرد این استاندارد5-1

                                                 
1- Lossim metallic area (lma)  



 

مجموعـه  « امی تاسیـسات همـراه بـا اسـتانداردهای ملـی       الزامات این استاندارد در مـورد تمـ       

  .کاربرد دارد» کابلراهها

  

   اصول ایمنی5-2
   کلیات5-2-1

بدون درنظرگرفتن اینکه آیا کابل با سیـستم روش آزمـایش مغناطیـسی یـا مالحظـه چـشمی                   

بازدید شده باشند، اگر یک رشته در یک کالف در جاهای مختلفی شکسته باشد، بعنوان تـک                 

  .ه شکسته، درنظر گرفته می شودرشت

شده، یا تعمیر شده توسط جوشکاری یا جوش برنج یا چسبکاری بایـستی    رشته های گسیخته  

 کابلها در صورتی مردود می شـوند کـه دیگـر امکـان           .شوندببه عنوان رشته شکسته محسوب      

د و برق   رع(پس از وقوع یک حادثه خارجی       . بررسی آنها با متدهای فعلی وجود نداشته باشد       

متخـصص معتبـر   ضوابط مردود شدن آن توسط یک   ... )  خارج شدن کابل از روی قرقره و         –

  .قبل از بهره برداری مجدد، باید انجام شود

  

  زمینه های خطر  5-2-2
حوادث زیر که ممکن است به موقعیتهای خطرناکی منجر شود که می توان با تـامین الزامـات                  

  : آنها را محدود نمودزیر از وقوع آنها جلوگیری و یا

  .کاهش زیاد سطح مقطع فلزی که ممکن است منجر به شکستن کابل گردد) الف 

 خوردگی و سایش بیش از حد کـه مـی توانـد بـه آسـیب        –شکستگی ناشی از خستگی     ) ب  

  .شدید اتصاالت انتهایی و کابل کشش شود



 

ازشدن رشته ها، کابل و یا      بهم ریختگی و یا صدمه دیدن ساختار کابل می تواند منجر به ب            ) ج  

  .نقصان در قفل شدن قفل به آن شود

  .لغزش در سرکابلی که بهم بافته شده ممکن است منجر به مردود شدن بافت شود) د 

  

   اقدامات ایمن سازی5-2-3
توسط استانداردهای کابل کـه مربـوط بـه          ) LMA( باید از کاهش سطح مقطع فلزی       ) الف  

رد و یا براساس همین استاندارد، کابل را مردود و از رده خـارج              تعمیر کابل است جلوگیری ک    

  .کرد

ل کشش ممکن است با مردود کردن کابـل بـا رعایـت    خطر شکست اتصال انتهایی و کاب    ) ب  

  .کاهش داده شود) ساعت و سال ( جدول زمانی 

 یـا   مـی تـوان بهـم ریختگـی و        » معیارهای خارج کردن از رده کابل       « براساس استاندارد   ) ج  

صدمه دیدن ساختار کابل را محدود نمود و یا براساس همین استاندارد، کابـل را مـردود و از                   

  .رده خارج کرد

معیارهـای خـارج   « خطر لغزش بافت کابل را می توان با استاندارد تعمیراتی بافت کابل و              ) د  

ردود و از رده    کاهش داد و یا براساس همین استاندارد، بافت مزبـور را مـ            » کردن از رده کابل     

  .خارج اعالم کرد

  
  کابل کردن خارج لز رده  ضوابط 6
  ) بافت و( بدنه اصلی کابل 6-1
  



 

   آزمون کابلها به وسیله روش آزمایش مغناطیسی کابل6-1-1
شدن کابل باید براساس کاهش سطح مقطع مغـزی و براسـاس            در این مورد، ضوابط و مردود       

  .جدول شماره یک باشد مقادیر

  

   کاهش سطح مقطع فلزی کابل– جدول یک

  حداکثر مقدار مجاز کاهش  نوع کابل

   سطح مقطع فلزی
  طول مرجع

10%  d ×200  

8%  d ×30  

  کابلهای سیمی درهم قفل شده

5%  d ×6  

25%  d ×500  

10%  d ×30  

  کابلهای کالف دار

6%  d ×6  

ی نـصف   مقادیر داده شده در این جدول برای کابلهای بازیابی و تخلیـه بایـست             

  .گردد

  

  :توضیح زیر جدول

کاهش سطح مقطع براثر شکسته شدن رشته ها با محاسبه تعداد آنها در طـول مرجـع                  -

  .بادرنظر گرفتن سطح مقطع هرکدام از رشته ها محاسبه می گردد



 

چنانچه در ابعاد رشته های شکسته شده که در آزمون مغناطیسی کابل مشخص شده ،                -

سـطح مقطـع رشـته،      فرض درنظر گـرفتن بـاالترین       شک و شبهه ای وجود داشت، با      

 .محاسبه می گردد

کاهش سطح مقطع مغزی که بر اثر سائیدگی و خوردگی باشد، باید در محاسبات درنظر گرفته            

  .شود

  

   آزمون مغناطیسی کابل2کابل در فاصله  بازدید چشمی 6-1-2
  :برای هر نوع بازدید چشمی باید شرایط زیر بکار رود

 3/2 باشـد، از  ) خـارجی   (ح مقطع که در نتیجه شکـستن رشـته هـای بیرونـی              اگر کاهش سط  

بایـد  ) d ×30بـرای طـول مرجـع       ( کاهش سطح مقطع مجازی که در جدول یک آمـده بـود             

  .آزمون مغناطیسی برای کمک به سنجش شرایط کابل بکار گرفته می شود

  

  بازدید چشمی کابل 6-1-3
  کابل فوالدی) الف 

 خوردگی و هرگونه موارد غیر عادی در کابـل ، شـدید             – سائیدگی   –ی  اگر تغییر شکل خارج   

نباشد، ضوابط مردود کردن کابل براساس تعداد رشته های شکسته شـده خـارجی و براسـاس                 

  : ، خواهد بود2جدول شماره 

  

  

  



 

  بیشینه رشته های شکسته شده خارجی برای کابلراه-2جدول شماره 

  

  

  و تغییرشـکل    فرسـودگی  – سائیدگی   –شخص متخصص و مسئول با درنظرگرفتن خوردگی        

  . را کاهش دهد2ل شماره کابل می تواند مقادیر ارائه شده جدو

  . ، برای کابلهای زیر درنظر گرفته می شود2استثنائات جدول شماره 

 کـه   6 × 17تعداد مجاز رشته های شکسته خارجی برای کابل بکسل با بافـت یـک جهتـه بـا                   

  . سه عدد خواهد بودd× 6برای باالبرهای سطحی با قفل باز شونده ، در طول مرجع 

فلزی که در نتیجه شکسته شدن رشته های خارجی بوجود آمده و            حداکثر کاهش سطح مقطع     

  .مقادیر ارائه شده جدول یک باشد% 50به چشم می آید باید 

                                                 
1 - Ordinary lay 
2 - Lamgs lay 

  طول مرجع

  2دو جهته                                   1یک جهته

  

  آرایش کامل

d×  6  d 30  d ×6  d 30  

7 × 6  2  4  2  3  

19 × 6  3  6  3  4  

36 × 6  7  14  4  7  

19 × 8  5  10  3  5  

36 × 8  12  24  -  -  



 

  . سال تعویض شوند15کابلهای کششی که دارای وسیله کمکی هستند، باید پس از 

  کابلهای الیافی) ب 

  ع صدمه قابل مشاهده مانند برای کابلهای کابل بکسل الیافی و ریسمان کشنده الیافی، هر نو

  

تغییر قطر شکل ظاهری و یا ساختار آن که کابل را برای عملکرد ایمن، نامناسب کند، باید بـه                   

  .عنوان ضابطه مردود شدن تلقی گردد

  

   تخریب موضعی6-1-4
بدون درنظر گرفتن روش مورد استفاده ، تخریبهای موضعی زیر به عنوان ضابطه مردود شـدن           

  :نمودن از رده تلقی می شوندکابل و خارج 

 رشته سـیمی    2دو رشته مجاور خارجی یک کابل سیمی در هم قفل شده کابل حایل یا               : الف  

  .از هم فاصله دارند، شکسته باشدکه با یک رشته میانی 

) گـام   ( رشته شکـسته شـده خـارجی از کابـل فـوق از یـک تـاب                   2فاصله بین   در صورتیکه   

معادل ایـن قاعـده     . ته سیم شکسته شده مجاور تلقی می گردد       کوچکتر باشد، به عنوان دو رش     

  .برای دو رشته شکسته شده که توسط یک رشته دیگر از هم جدا شده اند ، نیز صادق است

یک رشته های یک کالف از کابل حمال غیرمتکی و کابل حمـال متکـی در                % 50بیش از   : ب  

  .شکسته شده باشند) گام ( یک تاب 

% 90ری شده در ناحیه بافت در کابلی که تحت کشـشی قـرار دارد کمتـر از          قطر اندازه گی  : ج  

  .قطر اسمی کابل نباشد

  



 

   انتهاییفیکس کابل در ناحیه 6-2
   بندگاه فلزی پرشده6-2-1

در بندگاه فلزی، هر نوع شکستگی یا خوردگی در بخشی ازکابل کـه بـه انـدازه یـک گـام از                      

وان ضابطه مردود شـدن کابـل تلقـی مـی شـود بـدون            اتصال انتهایی فاصله داشته باشد، به عن      

  :درنظر گرفتن شرایط کابل، مردود شدن کابل باید مطابق جدول شماره سه باشد

  ضوابط مردود شدن کابل برای بندگاههای پرشده فلزی : 3جدول شماره 

 حداکثر سال کارکرد  نوع کابل

  4  بندگاه پرشده فلزی  کابل بکسل

  12  یبدون وسیله کمک  کابل کشش

  15  با وسیله کمکی  کابل کشش

  12  بدون وسیله کمکی  کابل حایل

  15  با وسیله کمکی  کابل حایل

 دستگاه کشش کمکی باید متقارن بوده و طوری طراحی شـود کـه بتوانـد در                 –یادآوری  

توسط دسـتگاه کـشش     مقابل نیروی کششی معادل با سه برابر نیروی کشش استاتیک که            

  .وام آورداصلی تحمل می گردد، د

  

   استوانه لنگر6-2-2
برای کابلهای حایل که روی استوانه پیچیده شوند همان ضوابط مردود شـدن کابـل کـه بـرای         

بدنه اصلی کابل بکار گرفته می شود که فقط برای اولین و دومین پیچش در سمت محلی کـه                   



 

کـشش  کـه نیـروی     ( در شروع پیچش سوم     . کشش بیشتری هست، این مورد اعمال می گردد       

تا نقطه ای که کابل قفل می شود کاهش سـطح مقطـع مجـاز نبایـد از دو برابـر                     ) کم می شود  

  .مقادیر داده شده در جدول یک تجاوز نماید

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  




