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نام خدابه  

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

نداردهای  تنها مرجع رسمی کشوراست که وظیفه تعیین، تدوین ونشراستا         1371ماه  تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن    
های مختلف در کمیسیون های فنـی مرکـب از کارشناسـان            تدوین استاندارد در حوزه   . عهده دارد  ایران را  به   ) رسمی(ملی

شـود وکوشـشی    نظران مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی و اقتصادی آگاه و مـرتبط انجـام مـی                 صاحب *مؤسسه
 فناوری و تجاری است که از مشارکت آگاهانه و منصفانۀ صاحبان حق و  همگام با مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیدی،         

هـای  کنندگان، مراکز علمی و تخصصی، نهادها، سـازمان       کنندگان، صادرکنندگان و وارد   نفع، شامل تولیدکنندگان، مصرف   
نفـع و اعـضای      ذی پیش نویس استانداردهای ملی ایران  برای نظرخـواهی بـه مراجـع            . شوددولتی حاصل می  دولتی و غیر  

کمیسیون های فنی مربوط ارسال می شود و پس از دریافت نظرها و پیشنهادها در کمیتۀ ملی مرتبط با آن رشته طرح و                       
  .ایران چاپ و منتشر می شود) رسمی(در صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی 

- نیز با رعایت ضوابط تعیین شـده تهیـه مـی           صالحمند و ذی  های عالقه نویس استانداردهایی که مؤسسات و سازمان      پیش
ترتیـب،  بدین. شودعنوان استاندارد ملی ایران چاپ و منتشر می       کنند درکمیتۀ ملی طرح و بررسی و درصورت تصویب، به         

 تدوین و در کمیتـۀ ملـی   5 شده در استاندارد ملی ایران شمارۀ شود که بر اساس مفاد نوشته استانداردهایی ملی تلقی می   
  .دهد به تصویب رسیده باشداندارد مربوط که مؤسسه استاندارد  تشکیل میاست

المللـی    ،کمیسیون بـین   1(ISO)المللی استاندارد  مؤسسۀ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از اعضای اصلی سازمان بین          
 کمیـسیون   4 تنهـا رابـط    عنـوان  است و به   3 (OIML)شناسی قانونی المللی اندازه  و سازمان بین   IEC) (2الکتروتکنیک  
در تدوین استانداردهای ملی ایران ضمن تــوجه بـه شـرایط کلـی و               . کند در کشور فعالیت می    5(CAC)کدکس غذایی 

گیـری  المللـی  بهـره    های علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بـین         های خاص کشور، از آخرین پیشرفت     نیازمندی
بینی شده در قـانون، بـرای حمایـت از          تواند با رعایت موازین پیش    تی ایران می  مؤسسۀ استاندارد و تحقیقات صنع    .شودمی

محیطی کنندگان، حفظ سالمت و ایمنی فردی و عمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصوالت و مالحظات زیست               مصرف
قالم وارداتی، با تصویب    یا ا / و اقتصادی، اجرای بعضی از استانداردهای ملی ایران را برای محصوالت تولیدی داخل کشور و              

مؤسسه می تواند به منظور حفظ بازارهای بین المللی برای محصوالت کشور، اجرای             . عالی استاندارد، اجباری نماید   شورای
کننـدگان از  همچنین برای اطمینان بخـشیدن بـه اسـتفاده   . بندی آن را اجباری نماید استاندارد کاالهای صادراتی و درجه    

و مؤسسات فعال در زمینۀ مشاوره، آموزش، بازرسی، ممیـزی و صـدورگواهی سیـستم هـای مـدیریت                   ها  خدمات سازمان 
-وسایل سنجش ، مؤسسۀ اسـتاندارد ایـن       ) واسنجی(ها و مراکز کالیبراسیون     محیطی، آزمایشگاه کیفیت و مدیریت زیست   

کند و در صورت احـراز شـرایط الزم،         میها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأیید صالحیت ایران ارزیابی             گونه سازمان 
ترویج دستگاه بین المللـی یکاهـا، کالیبراسـیون    . ها اعطا و بر عملکرد آنها نظارت می کندگواهینامۀ تأیید صالحیت به آن   

وسایل سنجش، تعیین عیار فلزات گرانبها و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقـای سـطح اسـتانداردهای ملـی                   ) واسنجی(
  .از دیگر وظایف این مؤسسه استایران 
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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 شده راهبرای تاسیسات کابل الزامات ایمنی  -هاراهکابل «کمیسیون استاندارد 
  » ها به روش مغناطیسیآزمون کابل: هشتم   قسمت–ها  کابل– برای حمل مسافر

 

  سمت يا نمايندگي             رئيس
  

  وگروه صنعتی ایران خودر          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        مسعودزمانی ، سید 
  )لیسانس برق(
  

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

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

  شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی         مهدوی ، سیدحمید
   و خور شمشک،زین نماینده مجموعه دی        )لیسانس مهندسی عمران(
  

  دبير
             کارشناس رسمی استاندارد      ذوالریاستین ، همایون

  )لیسانس مهندسی(
  



  

  
  پيش گفتار

  
  

 – های طراحی شـده بـرای حمـل مـسافر         راهبرای تاسیسات کابل   الزامات ایمنی     -هاراهکابل "استاندارد  
هـای  نـویس آن درکمیـسیون     کـه پـیش    "ها به روش مغناطیـسی    آزمون کابل : هشتم    قسمت –ها  کابل

تهیـه و تـدوین شـده و در         ......)  سـازمان   / مؤسسۀ استاندارد و تحقیقات صـنعتی ایـران         (مربوط توسط   
 مـورد    28/8/86 مـورخ خودرو و نیرومحرکـه     اجالس کمیتۀ ملی استاندارد     دویست و شصت و پنجمین      

قـانون اصـالح قـوانین و مقـررات مؤسـسۀ            3تصویب قرار گرفته است ، اینک به استناد بنـد یـک مـادۀ               
-، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر مـی        1371استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه         

  .شود
 صـنایع، علـوم و      ۀهـای ملـی و جهـانی در زمینـ          تحوالت و پیـشرفت    با حفظ همگامی و هماهنگی      برای

وم تجدید نظر خواهد شد و هر پیشنهادی که برای اصـالح             ایران در مواقع لز    ملیهای  خدمات، استاندارد 
 قرار خواهـد    توجه این استانداردها ارائه شود، هنگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد              تکمیلو  

  .استفاده کرداستانداردهای ملی نظر  آخرین تجدیداز باید همواره ،بنابراین. گرفت
  
 :یر استمورد استفاده قرار گرفته به شرح زندارد  این استاۀتهیخذی که برای Ĥ و مبعامن

 
1- EN  12927-8:2004; Cableway ; Safety requirement for cableway 
installations designed to carry persons - Ropes – Part 8: Magnetic rope 
testing (MRT) 
 

 
 
 



  

طراحی شده برای حمل های راهبرای تاسیسات کابل الزامات ایمنی  -هاراهکابل
  ها به روش مغناطیسیآزمون کابل: هشتم   قسمت–ها  کابل– مسافر

  

   و دامنه كاربردهدف  ١
، تجهیزات و دستورالعمل های آزمون مغناطیسی کابلها را برای به این استاندارد حداقل الزامات 

ر با کابل را مشخص       کارگیری در آزمون کابلهای فلزی به کار رفته در تاسیسات حمل ونقل مساف
  . می سازد

این استاندارد همچنین الزامات مرجع و لوازم و کیفیت کارکنان درگیر در انجام این آزمونها را شامل   
  .این استاندارد شامل الزامات مربوط به حفاظت کارگران نمی گردد. می شود

  

   مراجع الزامي-۲
به این . یخ ومقررات و قوانین از نشریات دیگر آمده است در این استاندارد مراجع تاریخ دارد بدون تار

در . مراجع الزامی درمکان مناسب در متن ارجاع داده خواهد شد ونشریات در زیر فهرست می گردد 
البته . مورد مراجع تاریخ دار ، اصالحیه های بعدی و یا بازنگری های هر یک از نشریات بکار می رود 

در مورد مراجع بدون تاریخ آخرین چاپ آن . و بازنگری درمتن آمده باشد درصورتی که این اصالحیه 
  :مراجع الزامی زیر در این استاندارد بکار رفته اند . نشریه ارجاع داده شده کاربرد دارد 

45011 EN معیارهای کلی تصدیق سازمانهایی که در امر ارائه گواهی محصول فعالیت می نمایند .  
9002EN ISO نصب و خدمات – الگوی کنترل کیفیت در تولید محصول –ای کیفیت  سیستم ه 
  .رسانی 

  1مجموعه استانداردهای ملی الزامات ایمنی حمل و نقل مسافر با کابل راه

EN 12385-2:2002 ; Stecl wire ropes – Safety – Part 2: Definations , 
designation and classification.   

۱  



  

    اصطالحات تعاريف و۳
در بکار گیری این استاندارد تعاریف و اصطالحات استاندارد ملی اصطالحات کابل راهها 

  .  به کار می رودEN 12385واستاندارد 

 

  )یک کاناله (  ابزار تك عملكردي ١-٣
         را شناسايي ٢ كابل و يا كاهش سطح مقطع عرضي فلزي١ عدم پيوستگي موضعيفقطابزاري كه 

  .مي نمايد 

  

  )دوکاناله (بزار دو عملكردي ا٢-٣
را در يك  ابزاري كه بطور همزمان هم عدم پيوستگي موضعي كابل و كاهش سطح مقطع عرضي فلزي

  . نمايدكابل مشخص مي

  

    عدم پيوستگي موضعي ٣-٣

  .شکستگی رشته یا خوردگی شدید روی رشته را گویند

  

  عالئم ناخواسته ٤-٣
  .ست ادر نتیجه ویژگی های سیستم ه تغييرات تصادفي و اتفاقي در سيگنال ك

  

  

                                                 
1- LD 
2-LMH 

٢ 



  

    نشان٥-٣
بر فک های مغناطیسی  از ميان کابلكه در اولين مرتبه از آزمون يك كابل و هنگام عبور دادن عالئمی 

  .روي صفحه نمايشگر نمايش داده مي شود 

ار نشان منعکس کننده ساخت. این نشان، مرجع هر گونه تغییرات در ساختار کابل محسوب می شود

و تغییرات در ویژگی های مغناطیسی کابل در امتداد طول آن می باشد مانند اختالف در 

  .نفوذپذیری مغناطیسی

  

  فک های مغناطیسی ٦-٣
گيرد و مي ابزاري بر روي قسمتي از دستگاه آزمايش كه در طول مدت آزمايش در اطراف كابل قرار 

  . است گر و حس گریاننماميدان مغناطيسي توليد مي كند و داراي عناصر

  

   ١كابلرشته  شكست ٧-٣
رشته های دستگاه آزمايش كه بطور خاص شكست ) LD(شاخصي از كانال عدم پيوستگي موضعي 

  .درونی یا بیرونی را مشخص می کند

  

   كاهش سطح مقطع فلزي٨-٣
كاهش سطح مقطع فلزي نتيجه مقايسه يك سطح مقطع فلزي مرجع و يك سطح مقطع فلزي از كابل 

  .ت كه توسط آزمون غير مخرب اندازه گيري مي گردداس

  .ين كاهش بر حسب درصد بيان مي گرددمعموال ا

  

                                                 
1 – Wire Break 



  

  اختصارات و نشانه ها ٤
d: قطر اسمی کابل  

  

   اصول كار ٥

   کلیات ١-٥
 شرح داده ۵-۴ و ۵-۲مشروح در بندهاي  استفاده از يك و يا چند اصل اوليه كه بطور اآزمايشات ب

طح مقطع فلزي را مي توان با استفاده از ابزاري كه بر اساس اصول سكاهش . گردندشده اند اجرا مي 

یا كابل شكسته و رشته های . گيري نمود اندازه،كار مي كند ۵-۳ و ۵-۲شرح داده شده در بندهاي 

 شرح ۵-۴ خوردگي داخلي و خارجي را مي توان با استفاده از ابزار نشت شار مغناطيسي كه در بند

مي توان از يك ابزار براي اندازه گيري مقدار شار مغناطيسي و نشت شار .  است تعيين نمود داده شده

  .د کراستفاده هر دو باهم مغناطيسي 

  

   ابزار الكترومغناطيسي  ٢-٥
 اصول بكار رفته در ترانسفورماتور با سيم مطابق با ،الكترومغناطيسيبا روش بزار آزمايش كابل فلزي ا

عنوان هسته  كابل به.ودشميگرفته  ثانويه كه اطراف كابل پيچيده مي شوند بكارهاي اوليه و  پيچ

تحت میدان ا فركانس پايين انرژي بسيم پيچ اوليه با يك جريان متناوب . ترانسفورماتور عمل مي كند

سيم پيچ ثانويه ميزان مغناطيسي .  هرتز است۱۰-۳۰ فركانس آن محدودهكه . ردیمي گمغناطیسی قرر 

بصورت ) كابل ( هسته هر تغيير كابل بالفاصله در ويژگيهاي مغناطيسي. ابل را اندازه مي گيردشدن ك

در كه ابزارهاي الكترومغناطيسي . پيچ ثانويه ثبت مي گردد در سيم) شدت دامنه و فاز(تغيير ولتاژ

دایی زمغناطيسي آنرا  قبل از شروع بازرسي يك كابل بايد . كار مي كنندپایینشدت  هاییميدان



  

سطح مقطع فلزی کابل را بر روی یک نوار یا كاهش میزان د نمي توانتنها  ،اين نوع ابزارها. دکر

  .دستگاه مناسب دیگری ثبت نمایند

  

  ابزار اندازه گيري شار مغناطيسي   ٣-٥
ابزار ايجاد كننده خاصيت مغناطيسي يك شار مغناطيسي ثابت را در طول كابل در حالي كه كابل از 

كل شار مغناطيسي كه در ) مدار مغناطيسي كننده ( ن ابزار عبور مي كند در آن بوجود مي آورند ميان آ

 سيم پيچي و يا توسط هر گرهای و يا توسط حساس١اثر هالی هاگركابل جريان مي يابد توسط حس

 نوع ابزار مناسب ديگر كه بتواند ميدان هاي مغناطيسي مطلق و يا تغييرات ايجاد شده در ميدان

  .اندازه گیری نمودمغناطيسي را اندازه گيري نمايد 

 بصورت الكترونيكي پردازش مي گردد و ولتاژ خروجي بطور مستقيم با ،هاگرسيگنال ارسالي از حس

 يا تغيير در مساحت سطح مقطع فلزي در داخل محدوده اثرات جريان مغناطيس كننده فلزحجم 

نوار یا كاهش مساحت سطح مقطع فلزي را بر روي اين نوع ابزار فقط مي تواند . متناسب است 

  . ثبت كند یدستگاه مناسب ديگر

 الزم است برای افزایش کارائی و موثر بودن تا جایی که ممکن است به نقطه اشباع -یادآوری 

  .مغناطیسی کابل نزدیک گردید 

  

  ابزار نشت شار مغناطيسي ٤-٥
  عبور آن از این ابزار از نظر مغناطیسی اشباع می کند ابزار مغناطیس کننده طولی از کابل را در هنگام

مانند  نشت شار مغناطیسی با ایجاد یک عدم پیوستگی در کابل رخ می دهد) مدار مغناطیس کننده ( 
حسگرهای با سیم توسط یک حسگر مانند حسگر اثر هال و یا مقدار  شکسته ، که این رشته کابلیک 

                                                 
1 - Hall 



  

ارسال شده از حسگر، به طور   عالمت.اندازه گیری می گردد گر پیچ و یا هر نوع وسیله مناسب دی
که به آن . ( الکترونیکی پردازش شده و ولتاژ خروجی روی نوار یا هر وسیله مناسب دیگر ثبت می گردد

نباشد، می توان ) به لحاظ کمی (  قابل اندازه گیری LDزمانیکه اطالعات کانال ).  می گویندLDکانال 
  . خوردگی داخلی و فرسودگی رشته ها رسید–به نتایجی مانند شکستگی رشته کابل 

  

   اصول ایمنی ٦

  کلیات  ١-٦
بایستی زمینه های » الزامات برای همه تاسیسات «عالوه بر اصول ایمنی ذکر شده در استاندارد ملی 

  .وجه قرار گیردآمده است، مورد ت 6- 3 و نیز اقدامات ایمنی که در بند 6-2خطر که در بند 
روش ذکر شده نباید نزدیک به فیکس های انتهائی کابل مورد آزمایش و یا بر روی کابل قرار گرفته 

  .روی زین ها و کفشک ها تغییر جهت یا قرقره های زنجیری انجام گیرد. است
  

  زمینه های خطر  ٢-٦
جه به این استاندارد می توان حوادث زیر ممکن است منجر به ایجاد موقعیتهای خطرناکی بشود که با تو

  :از وقوع آنها جلوگیری یا محدودشان کرد
  .اشکال در طراحی ابزار آزمون مغناطیسی کابل که می تواند از عملکرد صحیح آنها جلوگیری نماید: الف
  .حساسیت ابزارآزمون مغناطیسی، دچار اشکال شده باشد: ب 
  . عملیات بازرسیآزمون مغناطیسی در طولعملکرد ناصحیح ابزار : ج
  .عدم کفایت پرسنل یا افرادی که با این ابزار کار می کنند: د
  .عدم ارائه یا ناقص بودن گزارش بازرسی: ه 
  

  اقدامات ایمنی  ٣-٦
  .  آمده، باید اقدامات زیر انجام گیرد6-2جهت حذف مواردی که در بند 



  

 را آزمونه ایمنی و کیفیت باالی عمل آزمون مغناطیسی کابل باید در شرایطی انجام گیرد ک) الف
  .تضمین نماید

  .عملکرد صحیح قبل از آزمون، بررسی شود) ب
  .عالئم حسگرها باید اندازه گیری و ثبت شود) ج 
  . حساسیت ابزار آزمون مغناطیسی، باید به در فواصل زمانی منظم آژمون شود) د
  . یا بازرسی کنترل شودوضعیت عملکرد ابزار آزمون مغناطیسی، قبل ار هر بازدید) ه 
  .ات مربوط به بازرسی در گزارش مربوطه قید شودیتمامی جزئ) و 
  

  الزامات ايمني و يا اقدامات ايمني  ٧

  تجهيزات  ١-٧

   کلیات١-١-٧
 هاي خروجي كه عالئم يك دستگاه نمايشگر -۲ جفت فک مغناطیسی يك -۱تجهيزات بايد شامل 

ثبت دائمي كه دستگاه  يك -۳باشد چاپگر يا يك دستگاه  و تصویرینمايشگر یک  شاملمي تواند 

  . را برآورده سازد۷-۱-۳ و ۷-۱-۲يد الزامات ارائه شده در بندهاي با

ابزار باید طبق دستورالعمل استفاده آن، عمل نماید منجمله تعمیر و نگهداری ابزار استفاده کننده 

  .ابزار باید سه سال یکبار کالیبره شود.  باشدعملکرد ابزار باید مطابق با الزامات استاندارد مربوطه

  

   فک ها ٢-١-٧
  :داراي ويژگيهاي زير باشدفک های مغناطیسی باید 

   مغناطيس كننده ابزاريك : الف 

ابزاری باید تعبیه گردد تا کابل در مرکز میدان مغناطیسی قرار گیرد و از حرکات اضافی : ب 

  .جانبی در حین آزمون، جلوگیری شود



  

شاخص حرکت طولی کابل یا دستگاه کنترل متناسب با حرکت طولی کابل که سرعت کابل و : ج 

سرعت حرکت نوار ثبت کننده را همزمان نماید و دقت این شاخص یا دستگاه کنترلی در فاصله 

   .) بر روي كابل خشك ( . باشد± %۱طی شده توسط کابل باید 

داكثر مساحت سطح مقطع عرضي فلزي كابل كه بايد نوع ، قطر و حفکین مغناطیسی بر روي : د 

ن يکفحداقل يكي از ويژگيهاي زير بايد بر روي نیز  گردد و مشخصتوسط آن قابل آزمايش است 

  .  درج گرددمغناطیسی

 رشته شكسته شده كابل در كانال عدم پيوستگي ٢ ، دامنه عالمت ٨ -٢بند در زمان آزمون طبق ) ١

 پي در پي نيز بايد شكسته شده رشته ٢منه عالمت كابل باشد و عالمت  برابر دا٢موضعي بايد حداقل 

  .توسط اين كانال، به طور تفكيك شده شناسايي و نمايش داده شود

يك حسگر، كاهش سطح مقطع عرضي فلز كه بتواند كاهش مساحت سطح مقطع عرضي فلزي را ) ٢

  . تعيين كند٨-٣طبق الزامات بند 

  

  ري و ثبت دائمي دستگاه نمايش تصوي ٣-١-٧
  :تجهيزات نمايش تصويري در محل آزمون بايد با حداقل الزامات زير مطابقت نمايد 

 فركانس بايد طوري باشد كه پاسخسرعت حركت نمودار و رسم منحني نمودار ، دامنه يا  -

  . رانمايش دهند ٧-١-١تجهيزات بتوانند الزامات ارائه شده در بند 

ابل را بطور ارسالي از كل طول كعالئم د طوري باشد كه بتواند ظرفيت دستگاه ثابت دائمي باي -

 .و در يك نتيجه نهايي، نشان داده شودپيوسته ذخيره نمايد 

  

  

 



  

نوار (  گزارش های دائمی می تواند با استفاده از مواد واسطه ذخیره ساز گوناگونی -یادآوری 

ی توانند آنالوگ و یا دیجیتال این گزارش ها م. ثبت گردند ... ) ضبط صوت ، دیسک نوری و 

 به محیطی که در آن آزمایش اجرا  بستگی زیادیاردمقانتخاب تجهیزات ذخیره سازی به . باشند 

  .، داردمی گردد

   

  ر آزمونگ٢-٧

   كليات١-٢-٧
ند بايد از حداقل اطالعات در مورد انواع كابل و روند كنمي افرادي كه در عمليات بازرسي شركت 

براساس اين را انجام مي دهد مغناطيسي كه آزمون فردي . ابل برخوردار باشندساخت و بافت ك

  .اين دو طبقه يا سطح براساس ميزان توانايي قرار داشته باشدبايد در يكي  از استاندارد 

 متري ۵/۰افرادي كه در اين آزمون شركت مي كنند بايد ديد بينايي خوبي داشته كه بتوانند از فاصله 

  .بخوانند را )  با عينكدر صورت لزوم  ( j ۱۲ جاگر نمودار چشمي

  

  آزمونگر سطح يك ٢-٢-٧
 سطح يك قرار مي گيرد ملزم به اجراي آزمون غير مخرب بر اساس دستور آزمونگرفردي كه در گروه 

  : سطح دو مي باشد او بايد بتواند آزمونگرالعمل هاي كتبي و تحت نظارت 

   ، تنظيم نمايدتجهيزات را بكار انداخته و: الف 

  ،آزمايشات را انجام دهد: ب 

  ،بتواند بطور كتبي گزارشات را طبقه بندي و نتايج را بدست آورد : ج 

   ،)بصورت يك گزارش بنويسد ( نتايج بدست آمده را گزارش دهد : د 



  

 پس از حصول به نتايج از مناطق شك برانگيز و مشكوك معاينه فني بعدي به عمل آورد و راَفو: ه 

  .اندازه گيري هايي مانند اندازه گيري قطر ،طول و غيره انجام دهد 

  .او بايد قادر به شناسايي انواع بافت كابل يا كوتاه كردن يا تعمير كابل باشد: و 

ارزيابي و يا مشخص سازي فن آزمون و فن او نبايد خود را مسئول و پاسخ گوي انتخاب روش و يا 

  .نتايج آزمون بداند 

  

 سطح دو مونگر آز ٣-٢-٧

 سطح دو قرار مي گيرد به عنوان اجرا كننده و هدايت كننده آزمون غير آزمونگرفردي كه در گروه 

  .كاري تدوين شده فعاليت مي كند دستورالعمل مخرب مطابق با 

  :او بايد درموارد زير متبحر و ماهر باشد 

  ،آنها شناخت انواع كابل هاي فلزي و روش هاي تخريب و فرسودگي : الف 

  ،انتخاب تكنيكي براي اجراي روش آزمون مورد استفاده : ب 

  ،مشخص نمودن حدود كاربري روش آزمون كه بر روي آن فرد سطح يك داراي صالحيت است : ج 

 و تبديل آنها به دستور العمل هاي مغناطيسي كابلدرك و فهم استانداردها و مشخصه هاي آزمون : د 

  ،ري واقعي سازگار باشد آزمون عملي كه با شرايط كا

   ،تنظيم و كاليبره كردن تجهيزات: ه 

   ، اجرا و نظارت بر انجام آزمون ها: و 

   ، تغيير و ارزيابي نتايج: ز 

  ،تهيه دستورالعمل هاي مكتوب آزمون : ح 

  ، سطح يك  آزمونگراجرا و نظارت بر تمام وظايف: ط 

  ،٢ سطح  پايينتر ازآزمونگرآموزش و راهنمايي تمامي : ي 



  

  ،سازماندهي و گزارش دادن نتايج آزمون هاي غير مخرب : ك 

  .اضافي ديگرتوصيه براي كاربرد آزمون هاي غير مخرب : ل 
  

  مغناطيسي كابل روش اجرائي آزمون هاي ٣-٧

    تنظيم ابزار و آزمون ١-٣-٧
گردد تا از ايجاد ارتباط  بايد كنترل رتباطيقبل از آغاز اجراي آزمون كابل بايد تميز گردد ، تجهيزات ا

كافي بين اپراتور آزمون غير مخرب و فرد مسئول راه اندازي كابلراه در طول مدت آزمون اطمينان 

در صورتي كه فضايي براي دسترسي مستقيم به كابل وجود نداشته باشد بايد سكوهايي . حاصل شود 

 تمامي . آمده استEN 1709ارد  كليات الزامات ايمني در استاند.براي تسهيل كار در نظر گرفت 

  . دستور العمل كه به فرد مسئول و يا اپراتور كابلراه داده مي شود بايد واضح و غير مبهم باشند عالئم

 هدايت كنندهبايد كنترل گردد تا اين اطمينان حاصل شود كه قطر داخلي ابزار فك هاي مغناطيسي 

ويژگيها و روشهاي آزمون و يا  گردد  مياز آن كه يا سبب عبور راحت و آزادانه كابل باشدطوري 

فك هاي در حالتي كه كابل حركت كند . د نآزادانه از روي كابل عبور نماياينكه فك ها بطور 

    م تثبت گردد كه ازحركات اضافيبايد دور تا دور كابل قرار گيرد و طوري كامالٌ محكمغناطيسي 

ز برقراري تمامي ارتباطات الكترونيكي ، كانالهاي پس ا.  جلوگيري به عمل آيد فك هاي مغناطيسي

 و يا يك سيم رشته آزمايشيبا استفاده ازسيم و يا كاهش سطح مقطع عرضي و عدم پيوستگي موضعي 

  .مي گردد تا از كاركرد صحيح آنها اطمينان حاصل شود آزمون قطع شده 

و يا موسسه   بايد توسط شخصسيمغناطيفك هاي اثر هر گونه سازه فوالدي در نزديكي  - ١يادآوري 

  .اجرا كننده آزمون مد نظر قرار گيرد 

  

  



  

  تفسير نتايج ٢-٣-٧

  . در گروه سطح دو قرار مي گيرد صورت گيرد ٧-٢-٢تفسير نتايج بايد توسط فردي كه مطابق بند 

  .معايب ويژه كه در اين استاندارد به آنها ارجاع داده مي شود بايد مد نظر قرار گيرند 

  .آماري باشند انطباق صورت امكان بايد نتايج آزمون قبلي از همان كابل داراي در 

ش آزمون كه توسط فرد فوق الذكر پيش نويس مي گردد نوشته شود و ركل نتايج آزمون بايد در گزا

از رده خارج كردن « در استاندارد معيارهاي از رده خارج سازي كه نتيجه شرايط كابل فلزي بارجوع به 

  . آمده است نيز مشخص گردد  »كابل

  

   گواهي٨

   كليات ١-٨
اين آزمايشها بايد در . روش هاي اجرايي زير به منظور آزمايش عملكرد دستگاه طراحي شده اند

 ماه مورد استفاده قرار نگرفته باشد انجام شود تا نحوه عملكرد آن ١٢زمانيكه دستگاه به مدت كمتر از 

  .مشخص گردد

مورد آزمون ابزاري كه بهينه شده است بايد طبق همين آزمونها و در همان شرايط يك ابزار جديد يا 

  .نتايج هر يك از آزمايشهاي فوق توسط فردي كه آزمون را انجام مي دهد، بايد ثبت گردد. قرار گيرد

ای طراحی شده که امکان تکرار نتایج حتی با عدم توانایی در  آزمایشها به گونه–یادآوری 

  . حساسیت و تفکیک آنها به صورت اعداد مشخص، امکانپذیر استمشخص کردن

  

  عدم پيوستگي موضعي كانال – آزمون كآرايي  ٢-٨
  .  اجرا گردد كابلهاي كالف دار به هم پيچيده و يا  كامالاين آزمون بايد بر روي يك كابل با رشته هاي



  

از كابلي طح مقطع قسمتي ماكزيمم سمساحت سطح مقطع عرضي فلزي قطعه آزمون بايد معادل با 

  . آزمون مي گردد ،باشد كه توسط ابزار

آزمون بايد بر روي يك قطعه مرجع كه داراي عيوب ساختگي و مصنوعي بوده و نشان دهنده دو جدا 

 ميليمتر در بين دو ۳ داراي شكافي به اندازه يك ميليمتر از همديگر كه هر ٥٠ به فاصله رشتهشدگي 

  ..ا گردد انتهاي كابل باشد اجر

  

   كاهش سطح مقطع عرضي كانال  –آزمون كآرايي  ٣-٨
 عيب ساختگي و مصنوعي است و هر يك از ۴ مرجع كه داراي  آزمونهاين آزمون بايد بر روي قطعه

 ۵۰ ميليمتر ، ۱۵از مساحت سطح مقطع عرضي فلزي كابل در طولهاي % ۱عيب ها معادل با  اين 

فاصله طول كابل آزاد در هر طرف از .  انتهاي آن است اجرا گردد  ميليمتري يك۵۰۰ و ۱۰۰ميليمتر ، 

عيب بايد بين كالف و مغزي يك كابل تك اليه باشد و .يك عيب حداقل بايد دو برابر طول ابزار باشد 

 درصد سطح مقطع عرضي كابل مورد آزمون باشد و يا برابر با رشته مياني كابل كامال در ٥/٠برابر با 

.  متر باشد٢طول آزاد كابل در هر طرف عيب بايد چهل برابر قطر اسمي يا حداكثر . دهم پيچيده باش

 برابر قطر اسمي فاصله ٢٥كه بايد دافعه سيگنالي از كابل را كه از هر طرف رشته هاي شكسته به اندازه 

  .ود  پيك سيگنال در اين محدوده وجود داشته باشد بعنوان مرجع انتخاب نم٥ حداكثر داشته باشد و

  .  از طول كابل در اطراف رشته شكسته شده را نبايد مدنظر قرار داد٢/٠  mمنطقه اي به طول 

  

  

  

  

  



  

 

  
   برابر قطر اسمي ٤٠تر به انتهاي كابل يا م دو-١

   شكستگي كشش سيم-٢

٣- s ميليمتر٥٠ حداكثر   

   ارتفاع عالمت حداقل دوبرابر ارتفاع پوشش كابل-٤

  )مربوط به منحني پوشش كابل( ب نمي آيد  ميليمتر كه به حسا٢٠٠ -٥

  ٨-٢ پوشش كابل مربوط به بند -٦

  

  گزارش آزمون ٩

  :گزارش آزمون بايد داراي جزئيات زير باشد 

  كارفرمانام و سطح فردي كه آزمون را انجام مي دهد و نام  -

 تاريخ اجراي آزمون -

 تاريخ اجراي آزمون قبل ، در صورتي كه الزم باشد  -

  ١مونمحل اجراي آز -
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 تجهيزات مرجع و چگونگي تنظيم -

 توضيح درباره عالمت مرجع -

 مرجع تاسيسات  -

 شناسايي نوع كابل -

 ... )مشخصه مربوط به توليد كابل به نام توليد كننده و ( جزئيات مربوط به كابل  -

 نوع ، نام سازنده ، مشخصات تجهيزات آزمون كابل -

 )اگر الزم باشد ( ون  اجراي آزمدر حينفك هاي مغناطيسي طرز قرار گيري  -

 طول كابل در دو انتهايي كه در آنها آزمون اجرا شده است  -

 شناسايي طول و يا ناحيه اي از كابل كه با حساسيت كابل آزمون شده است  -

 شناسايي طول و يا ناحيه اي از كابل كه آزمون شده است  -

 فك هاي مغناطيسيجهت قرار گيري كابل و مسير حركت  -

  فك هاي مغناطيسيل و ياسرعت تقريبي كاب -

تره هر نوع نكته قابل گزارش و نتيجه شرايط كابل و گسگزارش آزمون بايد در برگيرنده وضعيت ، نوع 

  .باشد  ٧-٣-٢ند فلزي طبق ب

  .تره نكات بايد با مقايسه آن به نتايج آزمايشات قبل تصديق گردد سگو  تعداد ,اندازه هر گونه افزايش 

د توسط كنترل كننده كابلراه تا زماني كه كابل در حال كار است نگهداري يك نسخه از گزارش باي

  .گردد 

يك گزارش دائمي از تمامي آزمايشات اجرا شده بايد توسط اپراتور آزمون غير مخرب سطح دو يا 

بكارگيرنده او تا مادامي كه كابل موجود است ، حال چه از آن كابلراه استفاده شود و يا نشود بايد 

  .ري گردد نگهدا

  




