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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  



های طراحی راهبرای تاسیسات کابل الزامات ایمنی  - هاراهکابل «کمیسیون استاندارد 

 » ، تعمیر ونگهداری  بازرسی: هفتم   قسمت–ها  کابل– شده برای حمل مسافر

  سمت يا نمايندگي             رئيس
  

  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        رمرجان ، ناص
  )کارشناس آزمونهای غیرمخرب(
  

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

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

  دبير
             کارشناس رسمی استاندارد      ذوالریاستین ، همایون

  )لیسانس مهندسی(



 

  پيش گفتار
  

هاي طراحي شده براي حمل راهبراي تاسيسات كابل الزامات ايمني  -هاراهكابل استاندارد
ط  كه پيش نويس آن توس ، تعمير ونگهداري بازرسي: هفتم   قسمت–ها  كابل– مسافر

موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران در كميسيون هاي مربوط تهيه و تدوين شده و در 
 28/8/86مورخ خودرو و نیرومحرکه جلسه كميته ملي استاندارد دویست و شصت و پنجمین 

 قانون اصالح قوانين و مقررات ٣مورد تصويب قرار گرفته است، اينك به استناد بند يك ماده
 به عنوان استاندارد ملي ١٣٧١رد و تحقيقات صنعتي ايران محسوب بهمن ماه مؤسسه استاندا

  .ايران منتشر مي شود
براي حفظ همگامي و هماهنگي با تحوالت و پيشرفتهاي ملي و جهاني در زمينه صنايع ، 
علوم و خدمات ، استاندارد هاي ملي ايران در مواقع لزوم تجديد نظر خواهد شد و هر گونه 

كه براي اصالح و تكميل اين استانداردها ارائه شود ، در هنگام تجديد نظر در پيشنهادي 
بنابراين براي مراجعه به استاندارد هاي . كميسيون فني مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت

  .ايران بايد همواره از آخرين تجديد نظر آنها استفاده كرد
من توجه به شرايط موجود نيازهاي در تهيه و تدوين اين استاندارد سعي شده است كه ض

جامعه ، در حد امكان بين اين استاندارد و استاندارد ملي كشورهاي صنعتي و پيشرفته 
  .هماهنگي ايجاد شود

  :منابع و مآخذي كه براي تهيه اين استاندارد به كار رفته به شرح زير است
 

 
1- EN 12927-7:2004; Cableways - Safety requirement for 

cableway installations designed to carry persons – Ropes –  
Part 7: Inspection, repair ,maintenance . 



 

های طراحی شده برای راهبرای تاسیسات کابل الزامات ایمنی  -هاراهکابل
   ، تعمیر ونگهداری بازرسی: هفتم   قسمت–ها  کابل– حمل مسافر

  

  و دامنه كاربردهدف   ١
ندارد الزامات ايمني قابل كاربرد در مورد تعمير و نگهداري، بازرسي و كابلهاي سيمي              اين استا 

رونـد    فوالدي و موارد مربوط به آنها را كه براي تأسيسات حمل و نقل مسافر با كابل بكار مي                 

هـاي تأسيـسات و محـيط آنهـا را            اين الزامات بايد انواع گونـاگون سيـستم       . سازد  مشخص مي 

  .مدنظر قرار دهد

با مدنظر قراردادن هدف اين استاندارد، اين استاندارد در مـورد الزامـات بكـار رفتـه در مـورد                 

  .رود محافظت كارگران بكار نمي

  .دار كاربرد ندارد شيبروي اين استاندارد در مورد تأسيسات حمل و نقل كاال و باالبرهاي 

  مراجع الزامي  ٢
ن ايـن اسـتاندارد بـه آنهـا ارجـاع داده شـده       مدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در مت  

در مـورد مراجـع     . شـود   بدين ترتيب آن مقررات جزئي از اين استاندارد محـسوب مـي           . است

ها و تجديدنظر بعدي اين مدارك مورد نظر نيست           ياتجديدنظر، اصالحيه /داراي تاريخ چاپ و   

هــا و  ين اصــالحيهمعهــذا بهتــر اســت كــاربران ذينفــع ايــن اســتاندارد، امكــان كــاربرد آخــر 

  .تجديدنظرهاي مدارك الزامي زير را مورد بررسي قرار دهند

ويـا تجديـدنظر آن مـدارك       /يا تجديدنظر، آخرين چـاپ    /در مورد مراجع بدون تاريخ چاپ و      

  .الزامي ارجاع داده شده مورد نظر است

۱ 



 

  :استفاده ازمراجع زير براي كاربرد اين استاندارد الزامي است

  .داردهاي ملي الزامات ايمني حمل و نقل مسافر با كابل راههامجموعه استان) ١

   و اصطالحاتتعاريف  ٣
 و EN 12385-2:2002و اسـتاندارد   اصطالحات  مليبه منظور رسيدن به هدف اين استاندارد

  .كاربرد استتعاريف زير قابل 

  ي كابل مواد پوشاننده  ١-٣
، سـائيدگي،    داخلـي  ر برابـر سـايش    اي كه در سرويس به منظـور حفاظـت از كابـل د              هر ماده 

  .شوداستفاده خوردگي و يا هردو برروي آن 

  الزامات عمومي  ٤

   موارد كاربرد اين استاندارد١-٤
  مجموعـه  الزامات ايمني اين استاندارد در مـورد تمـامي تأسيـسات همـراه بـا الزامـات ديگـر                  

  . كاربرد دارد“ ا حمل و نقل مسافر با كابل راههايمني الزامات “ ملي استانداردهاي 

  اصول ايمني ٢-٤

   كليات١-٢-٤
الزامات براي كليه   :  قسمت اول  –الزامات عمومي   “ ملي  اصول ايمني تنظيم شده در استاندارد       

  .رود بكارمي“  تاسيسات

ندارد است بايـد مـد نظـر         حوادث خطرناك زير نيز كه مربوط به هدف اين استا          ،عالوه بر اين  

  .قرار گيرد

٢  



 

   هاي خطر زمينه٢-٢-٤
  :حوادث زير را مي توان محدود يا از وقوع آنها جلوگيري كرد با توجه به  الزامات زير

اليه روي سطح كابل ممكن است منجر به عملكرد ناصحيح اجزاء و يا اثـر متقابـل بـه                   ) الف  

  )  قفلهاي بازشونده –كابل ترمز ( روي كابل شود 

بيش از حد ممكن است منجـر بـه مـردود           خوردگي و سائيدگي در اثر اصطكاك داخلي        ) ب  

  . كابل و فيكس انتهايي شودشدن

تمركز تنش منجر به كاهش مشخصات خستگي كابل شده كه خـود منـتج بـه شكـستگي                  ) ج  

زودرس در اثر خستگي شده و در فاصله بين دو بازرسي برطبق اين اسـتاندارد، كابـل مـردود                   

  .مي شود

ه وسيله تـنش بـيش از حـد كـاري كـه منجـر بـه                 شكستگي بيش از حد در اثر خستگي ب       ) د  

  .شكسته شدن رشته ها و اتصاالت انتهايي شده كه عوامل فوق، كابل را مردود مي نمايد

   اقدامات ايمني٣-٢-٤
  : جلوگيري نمود٢-٢-٤ايمني زير مي توان از خطرات مندرج در بند با عمل به اقدامات 

  .ز عملكرد ناصحيح جلوگيري نمودبا تميز كردن سطح رويي كابل مي توان ا) الف 

با پوشش مناسب كابل مطابق با اسـتاندارد مـي تـوان از خـوردگي و سـائيدگي داخلـي                    ) ب  

  .جلوگيري كرد

با مردود شدن كابل طبق استاندارد خارج كردن از رده و يا تغيير محل كابـل مطـابق ايـن                    ) ج  

  .جلوگيري كردتمركز تنش استاندارد،  مي توان از خطر 

با بازرسي به موقع و مطابق با استاندارد و زيرنظر داشتن شرايط كابل بطور ممتد، مي توان                 ) د  

  .  تنش كاري را روي رشته هاي كابل كنترل نمود



 

  تعمير و نگهداري ٥

  كليات ١-٥
  . بافتها و مناطق تعمير شده است–بايد توجه ويژه به قطعاتي مثل اتصاالت انتهايي 

  ابلپوشش روي ك  نظافت و ٢-٥

   استفاده از تميز كننده و پوشش دهنده روي كابل١-٢-٥
نظافـت و   “  الزامات براي كليه تاسيسات     ” سطح روي كابلها را مي توان با توجه به استاندارد           

در زمان استفاده از مواد پوشش دهنده يا تميز كننده بايد بـه مـوارد زيـر توجـه                   . يا پوشش داد  

  .كرد

  ده و پوشش دهنده كابل انتخاب مواد تميز كنن٢-٢-٥
انتخاب مواد تميز كننده و پوشش دهنده كابل در زمان سرويس بايـد مطـابق بـا دسـتورالعمل                   

روغنكاري كارخانه سازنده و سازگار با قطعات مورد استفاده در قرقره ها مانند السـتيك و يـا                  

تند، صـورت   بافت كابل و بخشي از قفلها و اتصاالت انتهايي كه در تماس دائم بـا كابـل هـس                  

  .گيرد

   تناوب و روش بكارگيري ٣-٢-٥
هـا و     بايـد مطـابق بـا توصـيه       بكار گيري تميزكننده هـا و پوشـش دهنـده هـا             و روش   تناوب  

ي كابـل     كننده پوشش دهنـده     ي كابل و عرضه     كننده  تأسيسات، توليد سازنده  سفارشات طراح و    

  . تعيين گردد

ـ هستند حداقل سالي يكبار بايد  از مواد آ        كابلهاي حايل كه مجهز به ترمزهاي كابل حايل          وده ل

اگر پوشش دادن كابـل ضـروري باشـد كـل سـطح بافـت و هـر يـك از                     . كننده، زدوده شوند  



 

        بعـد از پوشـش دادن      . كالفهاي تعمير شده بايـد در آغـاز فـصل كـاري ، پوشـش داده شـوند                 

 نبايـد مـورد اسـتفاده قـرار         ،) روانكـاري   ( دستگاه تا ناپديد شدن ماده پوشش       ) روانكاري  ( 

  .گيرد

  قفلهاي ثابتكابلهاي كشش و ) جابجايي( تغيير مكان ٣-٥

   تغيير مكان كابل كشش ١-٣-٥
  . جابجا شودحداقل  سال يكبار ١٢كابل حايل هر 

اين الزامات ممكن است شامل كابلهايي كه مطابق با جدول يك استاندارد انتخاب كابل هستند               

  . مي باشد، نشودو اتصاالت آنها دوبله

.  متـر باشـد    ٣ي    ي تماس به عالوه     طول تغيير مكان بايد حداقل برابر با طول تغيير مكان ناحيه          

ن بتـوا اوت باشد و    تفول كفشك م  طدر حالي كه كابل دو كفشك دارد طول تغيير مكان بايد از             

  . آزمون نمودراكابل  شده ي  بازرسي غير مخرب قسمت تغيير مكان دادهبا استفاده از روش 

   در كابلراههاي هوايي ثابتفلهايتغيير مكان ق ٢ -٣-٥
فلهـاي ثابـت بايـد بـه فاصـله           مواردي كه توسط طراح تأسيسات مشخص خواهد شد، ق         بجز

نمايـد       كه برحسب ساعت كاركرد از مقدار داده شده توسط فرمول زير تجاوز نمي              )T(زماني  

  :تغيير مكان دهند

      
v
LkT =  

  :در اين فرمول

L   طول تأسيسات به متر(m)  

V   سرعت تأسيسات به)s
m(  



 

K  ٥/٠ )دوجهتـه ( و بـراي كابلهـاي       ٨/٠) يـك جهتـه     ( ضربي است كه براي كابلهاي      م 

  .گردد محاسبه مي

ي دو     برابر با طول كلي آن بـه عـالوه         اي  جهت مخالف حركت كابل در فاصله      بايد در    هر قفل 

 ٦، تناوب بين دو جابه جـايي نبايـد از           تغيير مكان يابد  ) شاخكهاي قفل شامل  (برابر قطر كابل    

  .ماه تجاوز نمايد

 در كابلراههـاي دوكابلـه واگـن هـاي          ي شـكل  هقفل ثابت كال  تغيير مكان    ٣-٣-٥

  كشيدني
بايـد  »  با قفل كالهي شـكل    «ههاي هوايي نسبت ترمز نصب شده برروي واگن         در مورد كابلرا  

  :بصورت زير تغيير مكان يابد

  . وجود داشته باشدبكسلدر حالي كه فقط يك كابل تاسيس  ساعت كاركرد ٢٠٠ در هر -

  .وجود داشته باشدبكسل  هر سال، در صورتي كه چندين كابل -

ي سـه برابـر طـول زاويـة           ي تمـاس بـه عـالوه         ناحيـه  طول تغيير مكان بايد حداقل برابـر بـا        

  .ها  باشد رشته چرخش

  انتهاييهاي فيكس  ٤-٥
ضوابط مردود سازي بندگاه پرشده در استاندارد ملي        . بندگاه قفلها بايستي هر سه سال باز شود       

ــردن “ ــده اســت“  از رده خــارج ك ــاي . آم ــيكس ه ــي  ف ــتاندارد مل ــايي را براســاس اس                انته

  .مي توان بازسازي نمود“ فيكس هاي انتهايي        “ 

  هاي كابل كوتاه نمودن حلقه ٥-٥
  .مراجعه شود“ وسايل كششي ” براي اطمينان از حركت آزادانه وسايل كششي به استاندارد 



 

  .كوتاه گردند“ بافت طولي كابلها شش تايي ”  استاندارد  ها بايد مطابق هاي كابل حلقه

   ريسمان هاي كشندهاييانتهفيكس  ٦-٥
 ساعت كاركرد و حداقل هـر سـال،         ١٠٠٠جرثقيلي، بايستي هر    ريسمان هاي كشنده    گره هاي   

  .تعويض شود

  ازرسي  ب٦

  كليات ١-٦
هريك از كابلهاي تأسيسات بايد به منظور شناسايي و ثبت و گزارش نمودن هرگونه عيب كـه                

  :ي گردندگردد بصورت زير بازرس احتماالَ سبب كاهش ايمني مي

سـائيدگي موضـعي،    سائيدگي كلي ،    ها،    شامل وجود مواد غيرعادي در كابل     :  معايب سطحي  -

  : اگر وجود داردخوردگي، وضعيت پوشش روي كابلكنگره اي شدن كابل ، 

  كابلهاي داخلي  ها و سيم  معايب موجود در سطح رشته- معايب داخلي -

  .شل شده و بهم ريختگي موضعيرشته سيم هاي شكسته شده و :  معايب ساختاري-

 تغييـر شـكل   – موجي شدن –تغيير طول گام كابل    كاهش قطر كابل،    :  معايب شكل هندسي   -

  .بافت 

. هر يك از اتصاالت  انتهايي بايد به منظور يافتن و شناسايي لغزش در كابـل بررسـي گردنـد                   

فنـي تميـز   هده بهتـر  مـشا  كابلهاي سيمي و اتصاالت آنها بايد بـه منظـور          ،قبل از بازرسي فني   

  .شوند



 

   بازرسي تناوب٢-٦
بازرسي معمولي بايد متناوباَ صورتگيرد و فواصل زماني آن با استفاده از روشهاي ذكر شـده و                 

  .شوند صورت گيرد شرايطي كه از اين پس شرح داده مي

  بازرسي غيرمعمول  ٣-٦
 سـبب وارد آمـدن      هاي معمول پس از روي دادن حوادث عمده كـه احتمـاالَ             عالوه بر بازرسي  

  .هاي غيرمعمول اجرا گردند گردد بايد بازرسي خسارت به كابل مي

 خـارج شـدن    -از هـم گـسيختگي كابـل        اين حوادث غيرمعمول شامل محل تقاطع دو كابل،         

يـا شـرايط جـوي و آب و هـوايي           و  ... غيـره    لغزش قفلهـاي ثابـت و        –حمل كننده از مسير     

. باشـند   ي كابل مي    و برروي بخشهاي تعميرشده   ...) اعقه و   زدگي، طوفان، ص    غيرعادي مانند يخ  

 توسط شخص متبحر و متخصص در اين امر بسته          يهاي غيرمعمول بايد در دفعات      اين بازرسي 

شرايط كابلهاي حمـل كننـده در محلهـايي كـه روي            بازرسي  . انجام مي گيرد  ،  به  شدت عيب   

   گي رشته يـا هـر گونـه صـدمه خـارجي           تكيه گاه قرار داشته و يا قبل از بازرسي دچار شكست          

شده اند ، ويا اينكه تعمير شده اند، هر ماه بدون جابه جايي يا بلند كردن كابل بايد انجام شود                    

هنگام بازرسي بندگاه خـشك     . مگر اينكه در بازرسي قبلي دستورالعمل خاصي ذكر شده باشد         

هنگـام بازرسـي    . خص گـردد  مي توان آنرا باز نمود تا ميزان خوردگي يا شكستگي رشته مـش            

كه براي جدا كردن طراحي شده ، مي تـوان مخـروط آنـرا از               ) فلزي يا رزيني    ( پرشده  بندگاه  

  .شود  مكتوب ٦-١٠بند تمام نتايج بازرسي مطابق . سبد جدا كرد

   ساالنهيچشمبازرسي  ٤-٦ 
 چشميازرسي  هايي با كابل منفرد، ممكن است ب        و قسمت ) زميني(به استثناء باالبرهاي سطحي   

sدر حالي كه كابل در حركت است و البته مشروط بر آن كه سرعت حركت آن                 
mباشـد   ٥/٠ 



 

هـاي ثابـت كننـده و لنگـر قـرار             هايي از كابل كه بدور استوانه       به استثناء پيچش  . صورت گيرد 

 بنظر آيد كه ايـرادي      در صورتي كه  . گيرند بازرسي بايد كامالَ محيط يك كابل را دربر گيرد           مي

 انـدازه  هاي مـشكوك  كابل بايد قبل از بازرسي در محل. هاي يك كابل وجوددارد   در بين رشته  

اين محدوديت سرعت شامل تله اسكي هايي كه سرعت ثابت دارنـد، نمـي              . گيري دقيق شود  

  .بايد از روشهاي ديگري براي بازرسي استفاده نمود. شود

 بايد روي يك كابل ساكن و بـدون حركـت صـورت             ،ها  ابلكمحلهاي خاصي از     يبازرسي فن 

گاههاي خود بلند شود تا كـامالَ بازرسـي فنـي             وي تكيه ردر صورت امكان بايد كابل از       . گيرد

  . برروي آن اجرا گردد

در . رشته هاي شكسته يا مناطق صدمه ديده بايد ثبت و با عالئم با دوامي عالمتگـذاري شـود                 

يي آب بندي شده ، بايـد پـس از بازرسـي ، آب بنـدي هـاي آن                   صورت وجود اتصاالت انتها   

در صورت وجود هر گونه ظني در سالمت كابل بايد آزمون مغناطيـسي انجـام               . تعويض شود 

در مـورد اتـصاالت انتهـايي درزبنـدي         . هاي كابل و خوردگي آن بررسـي شـود          و پارگي شود  

ي لنگري بايد سرجاي خود       استوانههاي    بندگاهاي مخروطي و      هاي گوه   بندگاهشده،درزگيرهاي  

  .قرار گيرند

  .در صورت بروز هرگونه شك، بايد بازرسي الكترومغناطيسي برروي كابل صورت گيرد

  گيري اندازه  ٥ -٦
بكـسل  روي بافت بين دو گره در كابلهـاي         و مواج بودن    گام  هاي قطر كابل، طول       گيري  اندازه

نـواع ديگـر كابلهـا بايـد بـه ترتيـب مطـابق بـا                ي اصلي كابل در مـورد ا         و در بدنه   حلقه شده 

اي كـه    هـر نقطـه  .فيكس هاي انتهاي باشـد ملي  و استاندارد EN 2,3 ,1-12385استانداردهاي



 

استفاده چشمي  ي مرجع كه براي بازرسي        گردد بايد از همان نقطه      مي گيري انتخاب   براي اندازه 

  . گرددگردد قرار گيرد و نتايج آن بايد بصورت گزارش ارائه مي

  ٢بازرسي به روش آزمون مغناطيسي  ٦-٦
  .اجرا گردد  غناطيسي بايد مطابق با استانداردملي آزمون مغناطيسي كابلآزمون غيرمخرب م

  بازرسي با پرتونگاري   ٧-٦
  :بايد به منظورهاي زير در دسترس باشنداشعه ايكس و گاما تجهيزات پرتونگاري 

اي كه بازرسي  با روش آزمون غيرمخرب مغناطيسي          يك كابل در ناحيه   محلي   تعيين شرايط    -

  .امكان پذير نيست

  بازرسي به روش آزمون غيرمخرب مغناطيسيدقيق و مشخص  در صورت لزوم، نتايج -

  . صورت گيرد٤٤٤ENبازرسي توسط پرتونگاري بايد مطابق با استاندارد 

  تفسير   ٨-٦
  :تفسير نتايج بايد شامل موارد زير باشد

  طبق استاندارد مليرد و عملكرد كابل  شرايط كارك-

   نتايج آزمون بايستي با نتايج آزمون قبلي همان كابل مربوط شود اگر امكان داشت-

نتيجه شرايط كابل و مرجع مردود شدن طبق اسـتاندارد           همه نتايج در يك گزارش آزمون با         -

  .، قيد گردد“ كابلخارج كردن معيار از رده ” ملي 

  ي انساني الزامات نيرو ٩-٦
 هر نوع بازرسي كابل بايستي توسط افراد با صالحيت و توانمند تنظـيم، تـدوين ونتـايج آن                   -

  .تفسير شود
                                                 

2 - MRT 



 

 بازرسي چشمي واندازه گيري بايستي توسط اپراتورهـاي آمـوزش ديـده انجـام شـود، كـه                   -

  .توانايي پيدا كردن عيوب سطحي و عيوب هندسي كابل را داشته باشد

آزمون   ”الزامات مربوط به استاندارد ملي      يسي كابل و بازرسي پرتونگاري،       براي آزمون مغناط   -

  .  بكار مي رودEN 444و “ مغناطيسي كابل 

  :بازرسي بايستي بتواند

  .گزارش بازرسي را بخواند و تحليل كند -

 ارزيابي كردن وضعيت كابل با رعايت معيار مردود كردن -

 ستتصميم گيري اگر نوع ديگري از بازرسي الزم ا -

 معين كردن دوره تناوب بازرسي قسمت آسيب ديده كابل -

 كم كردن دوره بازرسي بسته به ارزيابي عيوب -

  گزارش بازرسي  ١٠-٦
    بكـار   “آزمون مغناطيـسي كابـل    ”براي بازرسي با روش مغناطيسي كابل الزامات استاندارد ملي          

عـالوه بـراين،   . مـي رود   به كار EN 444براي بازرسي با روش پرتونگاري الزامات . مي رود

  . اطالعات تاسيسات و كابل باشد–مشابه گزارش بازرسي بايد شامل مرجع 

  :گزارش بازرسي چشمي و اندازه گيري ها، بايستي شامل اطالعات زير باشد

  موقعيت تاسيسات  -

 عملكرد كابل -

 ساختار كابل -

 درجه حرارت -

 شرايط بارگذاري كابل -



 

 ه گيريموقعيت و عيوب طبيعي و نتايج انداز -

 تفسير نتايج و نتيجه گيري و مقايسه هاي احتمالي -

 نام بازرسي ودستيار آن و مشخصات آنها -

 تاريخ و رواديد -

  توضيح هر نوع وسيله مورد استفاده اضافي -

    تعمير٧

   شرايط عمومي١-٧
  .تعمير كابلهاي بايستي توسط شخصي متبحر انجام شود

اين دستورالعلم براي   . اري بادوام مشخص شوند   قسمتهاي تعمير شده كابل بايستي با نشانه گذ       

  .باالبرهاي اسكي باز قابل اجرا نمي باشد

   كابل كالف دار٢-٧

   كليات١-٢-٧
كه هنوز معيارهاي مردود شدن در مورد يك كابل صادق نباشد، اما رشته هاي پاره               در صورتي   

  .كابل بايد تعويض شوداز آن بيرون آمده باشد هر يك از دو سرشدن 

 صورتي كه معيارهاي مردود شدن در مورد يك كابل صادق باشد، آن قسمت از كابل و يـا                   در

  .تعويض شود“ بافت طول كالف شش رشته اي ” كالف بايستي طبق استاندارد ملي 

  .عالوه براين تعويض رشته هاي كابل با توجه به محدوديت هاي زير مجاز است

  حداكثر دو كالف در بخش مشابهي از كابل -



 

   تعمير كالف٢-٢-٧
  .انجام شود“  كالف شش رشته اي يبافت طول” تعمير كالف بايستي طبق استاندارد ملي 

   نشان دهنده ٣-٢-٧
  .تاسيسات نشان دهنده و جابجايي آنها بايستي توسط شخص آموزش ديده انجام گردد

 حسگرها بايد با محافظ هايي پوشيده شوند تا اندازه گيري معادل اندازه پخش نـشده               -

  .صدا را بدهد

 .و پوشش داخل كابل انجام شوداحتياطهاي مقتضي جهت حفاظ از خورگي  -

 .بيشتر از يك حسگر نبايستي در محدوده نواحي مشابه قرار داده شود -

   بافت٤-٢-٧
  .بيشتر از پنج بافت در يك كابل مجاز نمي باشد

  

   كابل سيمي كامال درهم قفل شده٣-٧
نباشد واگـر فاصـله بـين انتهـاي دو           ) خارج شدن از رده   ( ن  كابل داراي معيار مردود شد    اگر  

 انتهـاي    بايـستي شـكاف بـين دو       شته كابل هم خواب، متجاوز از يك برابر قطر كابل نباشـد           ر

رشته هم خواب متجاوز از يك برابـر  اگر فاصله بين انتهاي دو   . پركننده ،ُ پر شود     رشته با مواد    

  . مجدداَ برقرار شودقطر كابل باشد، پيوستگي رشته بايستي

همچنين . دو رشته شكستگي مجاور، هم مجاز نيست      “ خارج كردن رده    ” طبق استاندارد ملي      

  :يك عيب موضعي ممكن است با توجه به الزامات زير، تعمير پايدار شود

  . برابر قطر كابل باشد١٠٠طول هر رشته تعويض شده در يك كابل بايستي حداقل  -



 

در قـسمتي از طـول كابـل        ) كنـارهم   ( ز سه رشته هم جـوار       مجاز نمي باشد بيشتر ا     -

 .تعويض شود

 . برابر طول گام كالف باشد دواتصال رشته ها بايستي حداقلفاصله بين  -

  )كابل كهنه(استفاده مجدد از كابل  ٨
يك كابل كهنه مي تواند براي يك كاربرد جديد استفاده شود تنها اگـر الزامـات زيـر، مـدنظر                    

  :گرفته شوند

، فقط در صورتي مي تواند مورد استفاده مجدد قـرار          ابل حمال متكي و كابل بكسل       ك -

  .گيرد كه در همان كاربرد قبلي استفاده شود

يـا  يك كابل حمال متكي كهنه زماني مي تواند در كاربرد قبلي و در دسـتگاه ديگـري       -

 :ته باشدبه عنوان كابل هدايت كننده مورد استفاده قرار گيرد كه شرايط زير را داش

 ١٠مورد استفاده مجدد قرار گيرد كمتر از    آن بخش از كابل يا كل كابل كه مي خواهد            -

سال كاركرد باشد، تعمير نشده باشد مگر براي اصالح بافت و يا مورد صدمه كلـي و                 

 .موضعي چشمگيري قرار نگرفته باشد

 .قبل از پياده سازي كابل، بايد مورد آزمون مغناطيسي قرار گرفته باشد -

 .معيارهاي مردود كردن كابل باشد% ٢٠بايد مجموع معايب مالحظه شده، كمتر از  -

از دسـتگاه    “ ٣ذخيره سازي ، حمل ، نـصب و كـشش         ” كابل براساس استاندارد ملي      -

يك برنامه ريزي مناسبي كه رونـد پيـاده سـازي انبـارداري، انتقـال و          . جدا شده باشد  

 .شرايط بايد ترسيم شودن بهتريبازكردن از قرقره به منظور ضخامت 

                                                 
   در حال تصويب-  ١



 

بعد از نصب يك قسمت مغناطيسي جديد بايد انجام شود و تمامي گزارش آزمونهاي               -

 . قبلي، بايد در پرونده كابل ضميمه گردد

  

  :بازديد كابل بايد متناوباَ با شرايط زير انجام شود

  آزمون مغناطيسي كابل پس از يكسال كاركرد -

  .مشخصات ذكر شده ، متناوباَ انجام گيرداز اين پس بازديد بايستي بر اساس  -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  




