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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          
ن، تـدوین   وظیفـه تعیـی      تنهـا مرجـع رسـمی کـشوراست کـه          1371مـاه   و تحقیقات صنعتی ایـران، مـصوب بهمـن        

  .عهده دارد   به ایران را) رسمی(ونشراستانداردهای ملی
                    نظـران مراکـز و              صـاحب   *                                    های فنی مرکب از کارشناسان مؤسسه                              های مختلف در کمیسیون                             تدوین استاندارد در حوزه   

  ه                                                 شود وکوششی همگام با مصالح ملی و با توجـ                                                                              مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام می          
                                                                                                                      بــه شــرایط تولیــدی، فنــاوری و تجــاری اســت کــه از مــشارکت آگاهانــه و منــصفانۀ صــاحبان حــق و نفــع، شــامل  

              های دولتی و                                                    کنندگان، مراکز علمی و تخصصی، نهادها، سازمان                                    کنندگان، صادرکنندگان و وارد                      تولیدکنندگان، مصرف 
                  نفـع و اعـضای                                     نظرخـواهی بـه مراجـع ذی                                                       نـویس اسـتانداردهای ملـی ایـران  بـرای               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 

                                                   صالح نیز با رعایت ضوابط تعیـین شـده تهیـه                     مند و ذی     القه      های ع                                           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                                                           و در کمیتۀ ملی استاندارد مربوط که مؤسسه استاندارد  تشکیل می

-                    ،کمیـسیون بـین     1(ISO)                   المللی اسـتاندارد                                                                            مؤسسۀ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از اعضای اصلی سازمان بین          
   4                       عنـوان تنهـا رابـط                    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     ندارد و تحقیقات صنعتی ایران می     مؤسسۀ استا 

-کنندگان، حفظ سالمت و ایمنی فردی و عمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصوالت و مالحظـات زیـست                 مصرف
یـا اقـالم   / ی داخـل کـشور و     محیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از استانداردهای ملی ایران را برای محـصوالت تولیـد              

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       

ها و مؤسسات فعال در زمینۀ مـشاوره، آمـوزش، بازرسـی، ممیـزی و            ز خدمات سازمان  کنندگان ا بخشیدن به استفاده  
) واسـنجی (ها و مراکـز کالیبراسـیون       محیطی، آزمایشگاه صدورگواهی سیستم های مدیریت کیفیت و مدیریت زیست       

حیت ایـران   ها و مؤسسات را بر اساس ضـوابط نظـام تأییـد صـال             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           ارزیابی می 

وسایل سنجش، تعیـین عیـار فلـزات گرانبهـا و انجـام             ) واسنجی(ترویج دستگاه بین المللی یکاها، کالیبراسیون       . کند
 .نداردهای ملی ایران از دیگر وظایف این مؤسسه استتحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح استا

  

                                                 
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  



  

  
راه های برای تاسیسات کابل الزامات ایمنی  -راه هاکابل «کمیسیون استاندارد 

تعمیر و قبل از واگذاری تاسیسات،   بازرسی – طراحی شده برای حمل مسافر
  » کنترل های عملکرد تاسیسات کابل راهنگهداری و 

  
 

  ا نمايندگيسمت ي             رئيس

  گروه صنعتی ایران خودرو          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(
  

  رق مجموعه ورزشی تفریحی توچالمدیر ب        دمسعوزمانی ، سید 
  )لیسانس برق(
  

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

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

  ری اماکن ورزشی شرکت توسعه و نگهدا        مهدوی ، سیدحمید
   و خور شمشک،نماینده مجموعه دیزین         )لیسانس مهندسی عمران(
  

  دبير

             کارشناس رسمی استاندارد      ذوالریاستین ، همایون
  )لیسانس مهندسی(

  

  



  

  

  پیش گفتار

 
 فرراه های طراحی شده برای حمل مسابرای تاسیسات  کابل الزامات ایمنی  -راه هاکابلاستاندارد 

کنترل های عملکرد تاسیسات کابل راه تعمیر و نگهداری و قبل از واگذاری تاسیسات،   بازرسی –
که پیش نویس آن توسط موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در کمیسیون های مربوط تهیه 

خودرو و نیرومحرکه جلسه کمیته ملی استاندارد  دویست و شصت و پنجمینو تدوین شده و در 
 قانون اصالح قوانین 3مورد تصویب قرار گرفته است، اینک به استناد بند یک ماده  28/8/86رخ مو

 به عنوان استاندارد 1371و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران محسوب بهمن ماه 
  .ملی ایران منتشر می شود

در زمینه صنایع ، علوم و برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحوالت و پیشرفتهای ملی و جهانی 
خدمات ، استاندارد های ملی ایران در مواقع لزوم تجدید نظر خواهد شد و هر گونه پیشنهادی که 
برای اصالح و تکمیل این استانداردها ارائه شود ، در هنگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط 

رد های ایران باید همواره از آخرین بنابراین برای مراجعه به استاندا. مورد توجه قرار خواهد گرفت
  .تجدید نظر آنها استفاده کرد

در تهیه و تدوین این استاندارد سعی شده است که ضمن توجه به شرایط موجود نیازهای جامعه ، 
  .در حد امکان بین این استاندارد و استاندارد ملی کشورهای صنعتی و پیشرفته هماهنگی ایجاد شود

  :ی تهیه این استاندارد به کار رفته به شرح زیر استمنابع و مĤخذی که برا
 

 
1- EN  1709 : 2004 ; Cableway - Safety requirement for cableway 
installations designed to carry persons – Pre commissioning  
inspection, maintenance , operational inspection and checks 



  

راه های طراحی شده برای تاسیسات  کابلات ایمنی  الزام -راه هاکابل
تعمیر و نگهداری قبل از واگذاری تاسیسات،   بازرسی – برای حمل مسافر

  کنترل های عملکرد تاسیسات کابل راه و 
  
  هدف-1

, هدف این استاندارد ارائه قوانین و مقررات مربوط به بازرسی قبل از واگذاری تاسیسات 
نترل های عملکرد تاسیسات کابلراه که برای جابجایی مسافر طراحی تعمیر و نگهداری و ک

شده است می باشد این استاندارد، انواع مختلف تاسیسات و محیط مربوط به آنها را مورد نظر 
  .این الزامات،در برگیرنده ی مسائل مربوط به حفاظت کارگران نیز می باشد . قرارداده است

 حمل و نقل کاالها توسط کابلراه و یا آسانسورهای شیب دار این استاندارد در مورد تاسیسات
  .بکار نمی رود 

این استاندارد ارتباطی با آزمون های پذیرش قبل از بازگشایی تاسیسات برای استفاده ی 
  .عموم ندارد 
مربوط به اقداماتی 7 و 6مربوط به گواهی قبل از راه اندازی  و مقررات بندهای 5مقررات بند 

  .اید طی کارکرد تاسیسات صورت گیرد است که ب
  
  
    مراجع الزامی-2

, مدارک الزامی زیر حاوی مقرراتی است که در متن این استاندارد به آنها ارجاع شده است 
در مورد مراجع دارای . بدین ترتیب آن مقررات جزیی از این استاندارد محسوب می شود 

 نظر نیست ید نظرهای بعدی این مدارک مورد اصالحیه ها و تجد, تاریخ چاپ و یا تجدید نظر 
امکان کاربرد آخرین اصالحیه ها و تجدید , معهذا بهتر است کاربران ذینفع این استاندارد 

یا ( در مورد مراجع تاریخ چاپ و . نظرهای مدارک الزامی زیر را مورد بررسی قرار دهند 
  .مورد نظر است , ارجاع داده شده یا تجدید نظر مدارک الزامی ) آخرین چاپ و , تجدید نظر 

  
  

1  



  

  
  مجموعه استانداردهای ملی الزامات ایمنی کابلراه ها

  
    تعاریف و اصطالحات - 3

برای تاسیسات کابلراههای طراحی شده  الزامات ایمنی  -کابلراهها برای حصول به اهداف این استان

به  و اصطالحات ف  ملی تعاریدارد تعاریف ذکرشده در استاندارد - کابلها – برای حمل مسافر

تعاریف زیر نیز قابل کاربرد می , عالوه بر این . بکار می رود ) دردست تدوین (......شماره 
  .باشند 

   : بازرسی قبل از واگذاری-1- 3
اقداماتی که برای تصدیق و تایید شرایط کاری یک تاسیسات به منظور قبول آن باید صورت 

   .گیرد

   : بازرسی-2- 3
عی یک تاسیسات و یا قطعات آن ی که باید برای حصول اطمینان و ارزیابی شرایط واقمراحل

  طی گردد

  : سرویس 2-1- 3
  .مراحلی که باید برای حفظ و نگهداری شرایط ویژه یک تاسیسات و قطعات آن طی گردد 

   : تعمیر و نگهداری2-2- 3
ویژه ی یک تاسیسات و مراحلی که لزوماً برای حفظ و نگهداری و یا ایجاد مجدد شرایط 

  .قطعات آن و حصول اطمینان و نیز ارزیابی شرایط واقعی آنها باید طی گردد 

  تعمیر -2-3- 3
   مراحلی که برای ایجاد مجدد شرایط ویژه یک تاسیسات ویا قطعات آن باید طی گردد

  



  

  

  کنترل و بازرسی عملکرد - 3- 3
یسات قبل و حین کارکرد انجام می عملیاتی که به منظور تصدیق شرایط کارکرد مطلوب تاس

                                            شود

  :آزمون عملکرد -  4- 3
عملکرد تاسیسات برای یک مدت زمان مشخص که در آن مدت زمان صحت 

  .عملکردتاسیسات آزمایش می گردد 

  :آمادگی برای پذیرش -  5- 3
نی و ایمنی قابل قبول و مطلوب را ف, شرایطی که یک تاسیسات تمامی ضوابط عملکردی 

   .جهت قبول و پذیرش همه جانبه ی آن دارد

   آمادگی برای راه اندازی- 6- 3
شرایطی که یک تاسیسات تمامی ضوابط عملکردی ،فنی و ایمنی فابل قبول و مطلوب برای 

   .پذیرش مسافر جهت جابجایی رادارد
  

   : الزامات عمومی-4
   استاندارداین کاربرد - 4-1
اربرداین استاندارد برای کلیه تاسیساتی که مشمول استاندارد های الزامای مندرج در مراجع ک

  .الزامای این استاندارد است شامل می گردد 
  

   اصول ایمنی- 4-2
   کلیات - 1- 4-2

  در دست تدوین  ( اصول ایمنی در استاندارد ملی تحت عنوان الزامات برای کلیه تاسیسات



  

این زمینه خطرات و الزامات ایمنی مربوط به هدف این استاندارد مد عالوه بر ) آمده است 
  نظر قرارگرفته است 

  
   :خطرهای زمینه  – 2- 4-2

وسیله رعایت برناکی شود که طرویدادهای زیر می تواند سبب ایجاد موقعیتهای خ
   . قابل اجتناب  می گرددیاالزامات این استاندارد محدود 

   .یزیکی تاسیسات با مدارک ارائه شدهعدم مطابقت ساختار ف: الف 
  عملکرد غلط و ناصحیح قطعات مجزا در یک شرایط محیطی محلی : ب 
سنگین و تکراری و کار نکردن , معایب ناشی از توقف و یا شرایط بارگذاری طوالنی مدت : ج 

   .طوالنی مدت دستگاه
   .بکارگیری نفرات آموزش ندیده و فاقد صالحیت: د 
   .شی از ناکافی بودن دستورالعملهامعایب نا: ه 
   .به کار اندازی تاسیسات علی رغم معایب موجود در تاسیسات و قطعات آن: و 
عدم وجود اقداماتی برای حفظ و نگهداری و ایجاد مجدد شرایط مشحص تاسیسات و : ز 

  .قطعات آن 
  .خطراتی که منشاء محیطی دارند : ح 
   .ی یک روال کاری اجراییقواعد یا عدم مشاهده تطبیقعدم : ط 
  

   ایمنی3- 4-2
   کلیات– 1- 3- 4-2

زمینه یرش مسافر ودر حین راه اندازی جهت جلو گیری از بروز ذقواعد ایمنی دیل قبل از پ
   .کرشده است باید رعایت گرددذ -2-2- 4های خطرکه در بند 



  

  عمومیایمنی - 2- 3- 4-2
  سافر بمنظورارزیابی عملکرد یرش مذ بازرسی فنی اولیه از تاسیسات قبل از پ- الف 

   .صحیح اجزاء و ارتباط آنها با یکدیگر در شرایط محیطی محلی
نگهداری و برقراری مجدد شرایط تعریف شده تاسیسات و (  عملیات نگهداری بمنظور-ب

  ) .اجزاء آن
 ارزیابی شرایط صحیح راه (  کنترل و بازرسی های عملی روزانه از تاسیسات بمنظور-ج

  ) .بل و درحین راه اندازی اندازی ق
   . عدم وجود یا عدم مشاهده ی یک روال کاری اجرایی- ط

  
   ایمنی کارکنان-3- 3- 4-2

تمامی عملیات و فعالیتها باید بگونه ای انجام گیرد که قواعد ضروری ایمنی بمنظور جلوگیری 
  طر و صدمه به ایمنی و حفظ سالمت کارکنان رعایت گرددخو اجتناب از 

  

  یابی و بازرسی اولیه  ارز- 5
بمنظور ( ارائه مدارک و مستندات فنی  شامل بررسیها و ارزیابی محاسباتی تاسیسات  -١-٥

  )طراحی و اجرا 
های ملی الزامات ایمنی تاسیسات  استاندارد مجموعههدف و محتویات ایمنی و مستندات در

  .  گردیده است  مشخص )1(برای حمل مسافر 
 
   مطلوب بودن اجزاء بکاررفته ئه ارزیابی ازا ار- 2- 5

درمجموعه استاندارد های ملی الزامات ایمنی تاسیسات برای هدف و محتویات این ارزیابی 
 مشخص گردیده است  )   1( حمل مسافر 

  



  

   بازرسی اولیه -3- 5
   کلیات– 3-1- 5

  بازرسی اولیه شامل موارد ذیل است 
  .دات ارائه شده  ارزیابی و تطبیق تاسیسات با مدارک و مستن– الف 

  ات به تفکیک و عملکرد مجموعه آنها با در نظر گرفتن شرایط محیطی محلی طعا کنترل ق-ب
   . آزمون عملکرد–ج 
  . مستند سازی گزارش بازرسی اولیه -د
  

  .ه شده ئ مستندات ارااب ارزیابی و تطبیق تاسیسات -3-2- 5
  . ه شدهائ مدارک فنی ارباتطبیق تاسیسات فنی تکمیل شده 

  

5 -3-3 

 عملکرد قطعات به تفکیک و عملکرد مجموعه آنها با در نظر گرفتن شرایط و آزمونکنترل 
موارد زیر جهت اطمینان از عملکرد ایمن راه اندازی محیطی محلی این کنترل ها با تاکید به 

 . شودیانجام م

   . وضعیت کابلها ، اتصاالت و فیکسهای انتهایی–الف 
   . وعملکرد صحیح پایه های آن و ابزار کشش از جمله کشش کابل هدایت کنندهای کابل-ب
 فاصله مناسب بین حمل کننده ها ، کشنده ها و کابلها در ارتباط با دیگر اجزا در محیط -ج

   .محلی در بهرانی ترین شرایط راه اندازی
امی مل کنندها یا کشنده ها به کابلهای متحرک و مقاومت دربرابر لغزش تحت تمح اتصال -د

  .شرایط ممکن راه اندازی 
  . حرکت آزادانه حمل کنندها یا کشنده ها روی خط و ایستگاه ها  –ه 



  

   . عملکرد سیستمهای برقی–و 
  . عملکرد سیستمهای ارتباطی و نشانگرها-ز
  . عملکرد دستگاه های ایمنی و نمایشگرها در زمان بروز اشکال فنی-ح

اری ذ اصطکاک آنها در بدترین شرایط بارگنیروی مناسب عملکرد صحیح ترمزها و –ط 
  .درحین راه اندازی در مورد کشنده های اسکی این کنترل بدون بار انجام می شود 

 عملکرد تمامی سیستمهای محرکه در حالتهای مختلف راه اندازی شامل عملکرد –ی 
نده های اری ، درکشذابزارکنترل و تنظیمات ، با در نظر گرفتن بحرانی ترین شرایط بارک

  .اسکی این کنترل بدون مسافر صورت می گیرد
  .  راه اندازی و آزمایشهای وسایل تخلیه –ک 
   . وضعیت فونداسیون ایستگاه ها و پایه های خط-ل 

ر است تاسیسات موثقبل از بازرسی اولیه و بعد از اصالحات اساسی که در ایمنی کارگران 
   .رگران باید مورد بازرسی قرارگیردتوسط افراد مجاز و مستقل از نظر ایمنی کا

  

  آزمون کارکرد – 3-4- 5
 باید برای مدت حداقل 3- 3- 5 و 2- 3- 5تاسیسات کامل شده پس از بازرسی مطابق بندهای 

ذکر شده در زیربکارانداخته شود، در این مرحله تمامی سامانه های نیروی محرکه درباالترین 
درمورد . دی آزمون گردد ایط بارگذاری و کارکرتوان کارکردی آن استفاده شودو درتمامی شر

کشنده اسکی آزمون عملکرد باید بدون مسافر انجام شود حداقل زمان برای اجرای آزمون 
  :عملکرد در حد اکثرسرعت باید مقادیر زیر باشد

  ساعت5برای کشنده های اسکی  -



  

 واگنهای  ساعت با محرکه اصلی ، در تاسیسات25: برای تاسیسات با قفلهای ثابت  -
 ساعت  با بیشترین شرایط 5کشیدنی و کابلراه های دو جهتی بمدت حداقل 

  بارگذاری باشد 
ساعت ازاین 5 ساعت با محرکه اصلی ، حداقل    50برای تاسیسات با قفل جداشدنی  -

 .مدت باید تحط بیشترین شرایط بارگذاری باشد 

اه اندازی در حد اقل یک عالوه براین آزمون بارگذاری باید در حالت های مختلف ر -
 چرخه کامل عملکرد انجام گردد

درمورد تاسیسات باحمل کنندهای که دارای قفل جداشدنی هستند آزمون عملکرد  -
 باید در مورد تمامی حمل کننده ها انجام گیرد

در مورد تاسیساتی که منحصراً حمل و نقل به سمت باال بکار می روند آزمون عملکرد باید با 
  .ار مجاز صورت پذیردبیشترین ب

  
   گزارش بازرسی اولیه– 3-5- 5

  : شامل موارد زیر باشد"کزارش مشخصاهر که  بازرسی اولیه باید بگونه ای ثبت گرددنتایج 
   .ه شدمستندات ارائه و تایید تاسیسات با تطبیقگزارش : الف 
ر گرفتن  آنها با در نظعه به تفکیک و عملکرد مجمو قطعاتگزارش کنترل و آزمون : ب 

  . شرایط محیطی
   .گزارش آزمون های ترمز: ج 
 در  کنتر ل ابزارهای نمایشگر  به منظور صحت عمل حمل کننده ها و کشنده ها گزارش: د 

  .  هاورود و خروج ایستگاه
                  .تاسیسات برقی کنترل گزارش : ه 
   .یسات تاسبرقی ذکر مقادیر مرجع برای قطعات مکانیکی و گزارش: و 



  

  . انتهایی  آنهاوفیکس های کابل ها و اتصاالتوضعیتگزارش : ز 
 ساعات میزان,  مقدار بار– حد اکثر سرعتبا جزئیات مربوط به عملکرد گزارش آزمون : ح 

  .اصالح و تصحیح آن, علل وقوع اشکال ,  و تمامی اشکاالت بوجود آمده عملکرد
   .گزارش تمرینهای تخلیه- ط

   .ات احتیاتی الزم جهت محافظت کارکنان گزارش اقدام-ک 
   .و تاریخ اتمام و تکمیل این بازرسی اولیه تاسیسات نام و امضاء فرد مسئول بازرسی,  : ل

   .کلیه مستندات مربوط به گزارشات فوق باید با امضاء و تاریخ مشخص گردد
  

  1 الزم به کاربر مستنداتتحویل  - 4- 5
 تاسیسات نقشه ها و طرح های مونتاژ و مهندسی راه و کاربر تاسیسات باید از سازنده ی

   را یعملکردو دستورالعمل های کرده ساختمان را دریافت نموده و امور اجرائی را هماهنگ 
  

ی  عملکرد های بازرسی و کنترلهمانند اسناد تعمیر و نگهداری تاسیسات و اسناد مربوط به 
   .کامل نمایدرا 

  شات فوق باید با امضاء و تاریخ مشخص گرددکلیه مستندات مربوط به گزار
  

   پذیرشجهتگواهی آمادگی  صدور 5 - 5
  :پس از مراحل زیر صورت می گیرد گواهی این صدور
   .2- 5 و 1- 5 با توجه به بند تاییدارائه نقشه ها و گواهی های : الف 
   .3-5 مطابق با بند اولیهبازرسی : ب 
   .4-5 مطابق بند ارئه مستندات: ج 

                                                 
1 –operator 

 



  

 های ح و طرمقررات راه اندازی پیش نویس ،پذیرشزمان وه بر این ضروری است که در عال
 اقداماتی که برای آموزش پرسنل مربوط به هر تایید یه و نجات ارائه گردد و نیز  مسافرتخلیه

انجام تخلیه و نجات و راه اندازی  هاییک از تجهیزات خاص تاسیسات مطابق با استاندارد
   .شده ارائه گردد

  

  نگهداریتعمیر و -6
  کلیات 6-1

  . را در بر می گیرد2-5 در بند مذکورالزامات زیر کلی بوده واستانداردهای 
  

6-1-1   
 شده و روز آمد گردد که تنظیمنگهداری باید  بندی برای کارهای تعمیر و یک جدول زمان

  3-6 و2- 6  هایبازرسی های دوره ای و کارهای مربوط به تعمیر و نگهداری ذکر شده در بند
  .درج گردد در آن 

  

6-1-2  
 وارد گردد )1 (بازرسیفهرست باید در )  سرویس و تعمیر –بازرسی ( امور تعمیر و نگهداری 

 تعویض اوبتن چنینمهحاوی مقادیر مرجع و رواداریهای مجاز باشد و  ها فهرستکه این 
  .قطعات گوناگون در آن درج شده باشد 

و آزمون های چشمی  های آزمونهای در معیوب  برای قطعاتیرشمشخصه ها و معیارهای پذ
   .ذکرگرددمخرب باید غیر

  
  



  

6-1-3  
  امور تعمیر و نگهداری . امضاء شود   کارتعمیرگزارش عملیات تعمیر و نگهداری باید توسط 

الزامات قابل کاربردی    ( ملی استانداردهایمطابق با   ( که بر روی قطعات ایمنی اجرا می گردد         
  الزامات اضافیبرای کابلراه های هوایی دوطرفه بدون ترمز روی حمل (و)ی کلیه تاسیسات برا

  زمـان بنـدی شـده اسـت بایـد توسـط            وتعمیر و نگهداری برنامه ریزی      ،که در طرح     )کننده  
گـزارش تاییـد   و    بازرسی شده و می گرددد تائیتعمیراتمی که از سوی مدیر   دو مجاز شخص

  .امضاء شود 

6-1-4  
 نیز وزنه های آزمایش واندازه گیری و  باید دارای ابزار الزم و ضروری و تجهیزاتیرکارتعم

  .باشد  هاالزم برای بارگذاری بر روی واگن ها در آزمون ترمز 

6-1-5   
در شرایط خوب و مناسب بوده و تحت و باشند دسترسقطعات یدکی باید به میزان کافی در 
  .شرایط مناسب و کافی نگهداری شوند 

6-1-6  
ظرفیت باید در شرایط خوبی نگهداری شده و ...  کابل ها و غیره  , باال برنده وسایلتجهیزات 

  . هر یک از آنها باید مشخص گردد اسمی

٧-١-٦  
باید در   تهیه وکارکنانمحافظت لوازم و تجهیزات ضروری برای تعمیر و نگهداری خط

  .   دسترس باشند 

6-1-8  
  ر روی کابل ها در فواصل مشخص و منظم نظیر تجدید و تعویض برای اجرای امور ویژه ب



  

ارج خ ( ملیهای استاندارد طبق ها باید قفلسوکت ها و جابجایی کابلهای مسیر حرکت و یا 
  نجام شودا)حمل کننده ها (و ) بازرسی تعمیر و نگهداری (و )  سازی

   سرویس6-2
تعـویض وتنظـیم    , پـر کـردن مخـازن     , حفاظت و روغن کـاری      , سرویس شامل تمیز کردن     

                                       .قطعات است 
امور سرویس باید مطابق با برنامه ریزی زمان بندی شده ی سرویس که توسط سازنده تهیه 

  .شده است صورت گیرد 
  . هر یک از کارکردهای مربوط به تجهیزات تاسیسات باید کنترل گردد،پس از اجرای سرویس

  .کار سرویس و محدوده آن در کارهای ساختمانی بستگی به نتایج بازرسی دارد
  
   بازرسی 6-3
    کلیات1- 6-3

بازرسی های , و معاینه فنی و ارزیابی در شرایط واقعی است , بازرسی شامل اندازه گیری 
  .هر ساله و یا هر چند سال یکبار صورت گیرد , دوره ای باید هر ماهه 

نتایج بازرسی , ل های بازرسی که توسط سازنده تهیه شده باید تبعیت گردد از دستور العم
  .مکتوب گردد اندازی تعیین میگردد  توسط شخص مجازی که ازسوی مدیرراهباید

در .  می تواند انجام شودبازرسی های اضافی و یا فواصل بازرسی کوتاه تر از موارد مقرر
پیش آید باید ذکر گردد و اصالحات ضروری  باید  شده تعیینصورتی که انحرافاتی از شرایط 

  . انجام گرددفوراً 
 تمام موارد خواسته کنترل مدام وهمیشگی در طول عمر مفید  این اطمینان را بما میدهد که

  انجام می شود برنامه اصلی سرویس در زمان خود  درشده



  

ی کارها ی ساختمانی بازرسی های ادواری نشان می دهد که موقعیت فعلی ،رفتار و بکارگیر
  بدرستی طبق برنامه ریزی های انجام شده صورت پزیرفته  
 ،بازرسیصوص زمین مح تکانهایحوادث خاص مانند تصادمها ،توفانهای سنگین ،بهمن و 

  . فوری را ایجاب می کند
  

                                                  بازرسی اولیه فعالیتهای ساختمانی - 6-3-2
 هر گونه ترکی سه تا شش ماه پس از راه اندازی ،تمام اسکلت فلزی باید به منظور عدم وجود

 استحکا م خر پاها و برای شوند و تمامی پیچ  و مهره و پرچها  چشمیروی جوشهابازدید
  .یکپارچگی اتصاالت اسکلتهای فلزی و قطعات وابسطه به آن کنترل و محکم گردند 

  

  هانه ما های بازرسی6-3-3
  :تاکید داردبازرسی های ماهانه روی موارد زیر 

در  تخلیـه کابلهـای    , متکیغیر کابلهای حمال     ,کابلهای بکسل  ،،   متکی کابلهای حمال : الف  
  هر 

    مشاهده شود دیگری صدمات خارجی یا بعضی ازرشته ها شکسته شده  کهناحیه ای
محل های که    کرده است  ویا در        تغیر هاحائل و کشش درمحل های که جهت آن       کابلهای  : ب  

  . خارجی مشاهده می شود بیرونیصدمات و  رشته ها شکسته شده
   فیکسهای انتهایی  )اتصالبافت مانند ( اتصالت کابل : ج 
   باز و یا بسته میشود کابل روی قفلموقعیت نسبی کابل ها و ریل ها در مناطقی که : د 
 وسایل درگیرکننده کابل و وسایل  تغییر دهنده جهت      قرقره ها و    ,  غلتک ها    بیرونیشرایط  : ه  

  و الستیک کابلکابل 
   از ایستگاه حمل کننده ها و کشنده هاعبور و خروج, ابزار نمایش ورود : و 



  

   ایستگاه در نده ها ها و کششکابینورود خروج و عبور : ز 
  های ترمز ها و لنتترمز: ح 
کننده مسافت و زمان توقف حمل دازه گیری  و مکانیکی توسط انبرقیسیستم های ترمز : ط 
 کنترلدر آن  جایی که نیروی ترمز ترمز درالعمل  عکس خالی و با اندازه گیری نیرویهای
  شودمی 
وکنترل  بکار رفته در زمانی که دستگاه بی حرکت می باشدعملکرد دستی ترمزهای : ی 

             در عمل ترمزسر هم  سویچ  پشت
   از سیستم های محرکهعملکرد هر یک: ک 
  حرکت از پس زدن سرعت بیش از اندازه و باز دارنده و آشکار سازهایعملکرد نمایشگر: ل 
 و  باز و بسته شدن دربها و حفاضهای صندلیبیرونی حمل کننده ها و مکانیسمشرایط : م 

  کشنده ها
   تهای برقیسپ: ن 
  راه اندازی تجهیزات انبار قطعات یدکی و : ظ 
   م ایمنی برقی مانند دستگاه تست قفل،نمایشگرکاهش سرعت و عملکرد ترمزلواز: ز 
  

  حین کاردر  بازرسی 4- 6-3
در صورتی که کارکرد تاسیسات مقطعی و ادواری باشد نیازی نیست که بازرسی های ادواری 

 این امر مطابق با اصول زیر صورت خواهد گرفت . طی دوره ی توقف تاسیسات صورت گیرد 

  یرات تعم-6-4
در صورتی که کارکرد تاسیسات برای مدت بیش از یک ماه متوقف گردد فرض می : الف 

 از 3-3- 6گردد کارکرد تاسیسات باید پس از اجرای یک بازرسی ماهانه مطابق با بند 
بازرسی های بعدی باید بطور ماهیانه بر روی , عالوه بر این بازرسی ماهانه . سرگیری شود 



  

-5- 3-6 صورت گیرد و ابزار شناسایی معایب مطابق با بند 4-5-3- 6ند کابل ها مطابق با ب
  .انجام پذیرد6

از سرگیری کارکرد ,  ماه متوقف مانده باشد 6در صورتی که تاسیسات برای مدت بیش از : ب 
  . صورت گیرد5-3-6تاسیسات باید پس از یک دوره ی بازرسی سالیانه مطابق با بند 

   
  نه بازرسی های سالیا5- 6-3
   کلیات1- 5- 6-3
 درحالت خاصسیسات باید حداقل هر سال تحت یک بازرسی دقیق و تفصیلی قرار گیرد وتا

آزمایشات ویژه که به ایمنی کارگران مربوط می گردد در آن اجرا گردد بویژه آزمایشات زیر 
  .باید عالوه بر بازرسی های ماهیانه صورت گیرند 

  

   :انامور مهندسی عمران و ساختم- 2- 5- 6-3
  .موارد زیر باید بوسیله بازرسی چشمی انجام پزیرد

   .2-3- 6 فعلیتهای بازرسی ذکرشده در بند -
دررابطه با ساختمان ناشی از یخ زدگی ریزش سنگ ، انباشته   شناسایی عیوب بوجود آمده-

  شدن برف ،نشست زمین یاموارد مشابه
  ماتایر صد بازرسی سازه های  بتونی به منظور مشاهده شکافها و س-
   بازرسی دقیقتر فونداسیونها و اطراف آنها که شامل پیچهای داخل بتون نیز می گردد-
   . با زرسی سازه های زمینی-

  کی مکانیلوازم 3- 5- 6-3
 عملکردی انواع موتورها و قطعات سیستم های مختلف آزمایشات وچشمیبازرسی : الف 

  )و اضطراری  کمکی –سیستم نیرو محرکه اصلی ( انتقال نیرو   



  

شامل (  و عملکردی هر یک از ترمزها تحت شرایط گوناگون بارگذاری چشمیبازرسی : ب 
 همراه با ثبت نتایج بدست آمده از اه اندازی مختلف ردرحالتهایو آزمایش ) حداکثر بار وارده 

 این آزمون باید بر روی تاسیسات بدون بار  کششی مخصوص اسکیدر مورد باالبرهای. آنها 
                                         .جرا گردد ا

 درحالتی که ترمزها روی سیستم قرلردارد سامانه راهاندازی اتوماتیک آنها را در حالتی –ج   

که دستگاه ساکن و بی حرکت است کنترل نموده وهمچنین نیروی اعمالشده از ترمز را اندازه 
   .گیری نمایید

بدون پیاده نمودن و ( مجموعه قرقره ها  , شاسی غلتکها,  غلتک ها چشمیبازرسی  : د
 مسیر حرکت در های کابلهاتکیه کاه, )  کشش یاباالنگاه داشتن کابل حمال جداسازی اما با 

                                         قرقره ها روی
  کشش وسایل مکانیکی در ایستگاهها و وسایل ابزاری تمامی چشمیبازرسی های  : ه
چشمی و عملیاتی دستگاه های سامانه های بازگرداندن همراه با عملبات تمرین بازرسی  : و

  . تخلیه مسافر
 و آزمایشات چشمی و عملیاتی دستگاه های ویژه حفاظت کارکنان بازرسی و آزمایشات –ز 

  عملکردی
  

  کابل ها- 4- 5- 6-3
تعمیرات و (ملی تانداردیا الکترومغناطیسی مطابق با مقررات اس چشمیبازرسی : ف ال

  )آزمایشات مغناطیسی ( و ) نگهداری 
  کابلهابازرسی اتصاالت انتهایی : ب 
   .ت های آنسبتکیه گاه ها و  , نشانگر کابلهای چشمیبازرسی : ج 
  



  

   کنترل لوازم الکتریکی-  5- 5- 6-3
   کنترل کلی و عملکردی تمامی ابزارهای الکتریکی و تاسیسات–الف 

 اتصاالت زمینی جهت جلوگیری ولتاژ بیش از حد  جریان الکتریکی بیش از  کنترل لوازم-ب
                                 حد و صاعقه 

   لوازم ایمنی ، نمایشگرها و نشاتگرها 6- 5- 6-3
 ، نمایشگر و کنترل از راه دور لوازم  مدارهای  و آزمایشات عملکرد مدارها یبازرسی: الف 

  طات و ارتباعالمت دهنده
  .  هایحمل کننده روی خط ایستگاهی وجود خطا در عملکردکنترل و آزمایشات: ب 
   . عایق های الکتریکی کابلهای عایق بندی شدهآزمایش مقاومت: ج 
   . جهت باد وعملکرد تجهیزات اندازه گیری سرعتو و آزمایشبازرسی : د 

    حمل کننده ها و کشنده ها7- 5- 6-3
, میله های آویز ,  ها قفلها شامل حمل کننده ها واگن ها و  شرایطچشمیبازرسی : الف 

از  % 20حداقل  . حمل کننده ها ی نگهدارنده بازوواگن های حمل و نقل مسافر و سیستم 
چشمی  ها باید از محل خود خارج شده و مطابق با یک برنامه ی مشخص تحت بازرسی قفل

شد که فاصله ی زمانی بین بازرسی های قرار گیرند بطوری که این اطمینان وجود داشته با
این بازرسی مطابق با دستورالعمل های سازنده صورت می .  سال تجاوز نکند 5متوالی از 

  .گیرد 
فل  نیروی قووسایل ها قفل نیروی نمایشگروسایل و تنظیم ی عملکردکنترل و آزمایشات: ب 

  .کارمی کند  سیستم های باقفل جدا شونده
 ها باید برکنترل حداقل مقاومت الزم جهت جلوگیری از لغزش روی قفلاز  % 10حداقل 

  . کابل آزمایش گردد



  

 ها هنگامی که در معرض بار حداقل باربر با قفلاز  % 10تصدیق و تایید این که حداقل : ج 
  روی کابل آزمایش شوند به استثنا ی قفل های مخصوص کشنده اسکی

   زمین کار می کنند  که تحت نیروی کششقفلاندازه گیری نیروی نگهدارنده ی : د 
   قفل درب هابازو بسته شدن  لوازم عملکرد درب ها آزمایشات: ه 
                                                 گر مسافرانش و یا ابزار شمارحمل کننده ها اندازه گیری بار کنترل لوازم: و 
 همراه با اندازه گیری آستانه ی مل کننده هاحکنترل کارکرد ترمزهای نصب شده بر روی : ز 

  ) از کابل قفلخارج شدن (  لغزش دربرابرعملکرد و مقاومت 

   موارد متفرقه دیگر8- 5- 6-3
   موارد زیر کنترل چشمی

  سازه های حفاظت کننده تاسیسات در برابر بهمن: الف 
  حفاظتیتورهای : ب 
  لوازم یدکی در دسترس: ج 
  تاسیسات آتش نشانی: د 
  تجهیزات کمکهای اولیه: ه 
  ابزار ویژه: و 

  : بازرسی های ویژه چند سال یکبار6- 6-3
 بر  به شرح زیربر اساس الزامات مربوط به دستورالعمل های سازنده بازرسی های ویژه ی باید

  :روی قطعات ویژه مشخص تاسیسات صورت گیرد 
و  در کابلراههاز های رود حط  از جمله ترمواگن های حمل کننده و ترمزهای مکانیکی: الف 

   از پیاده نمودن قطعات پس سال یکبار 6 هر حداقل هوایی واگن های کشیدنی روی ریل 
  )آزمون مغناطیسی کابلها ( و )بازرسی تعمیر و نگهداری ( ملی   کابلها مطابق استاندارد–ب 
  )ر از محرکه دستگاه های الکتریکی غی(  لوازم الکتریکی مطابق با استاندارد ملی –ج 



  

 سال یکبار بشرح 5امور ساختمانی و عمرانی کابلراه های هوایی برای اسکی کشها باید هر  : د
 زیر بازرسی گردند

  2- 5- 3-6 موارد ذکرشده در بند -
  تغیرشکل فونداسیون های تثبیت شده توسط سازهای زمینی-
   درصورت لزوم اندازه گیری مقاومت سازهای زمینی-
م پیچ های داخل بتن در حالت بی باری و بارگذاری شده مطابق استاندارد  کنترل استحکا-

ENV1090-1                                  
سال یکبار باید مطابق موارد 5 سازه های ساختمانی واگنها های کشیدنی روی ریل هر –ه 

  زیر بازرسی گردنند
  .ده ها ، آبروها  بازرسی زیر سازی خطوط ریلی مانند پشته ها ، نگهدارن-
  . بازرسی تونل ها و  راهروها شامل شرایط عمومی و استحکام طاق های آنها -
 مناسبتهای لیست شده beaving and dcks pievs بازرسی پل ها بخصوص ستونها ی -

  .  درصورت لزوم 2-  5 -3- 6در بند 
طه وضعیت  بازرسی ریلی شامل زیر ساخت های آن سطح شن ریزی شده  محل های  مربو-

  سکوهای تعمیراتی ، امکانات تخلیه مسافر ریل گزاری ها و غیره .مناسب ریلها ، اتصاالت آنها 

   بازرسی های ویژه- 7- 6-3
   کلیات1- 7- 6-3

یک آزمون غیر مخرب باید در مورد تمامی قطعات ایمنی که در معرض خستگی قرار می 
عیار پذیرش معیوب اعمال شده باید م و نوع آزمون هایی که باید اجرا شود. گیرند اجرا گردد 

 استانداردهای اروپایی صورت می ویژه گیهایتوسط سازنده مشخص گردد که با رجوع به 
  .گیرد 

  " به استثناء قالب ها "فواصل زمانی عبارتند از 



  

بهـره بـرداری    سـال   15از  ویـا قبـل        سـاعت کـارکرد    22500ویژه بعد از  اولین بازرسی   : الف  
  د باشدتاسیسات نبای

 10ویژه  ویا قبل از  از اولین بازرسی  پس ساعت کارکرد15000 ویژهدومین بازرسی : ب 
  .سال از اولین بازرسی  

 سال  پس از دومین 5 ویا قبل از  ساعت کارکرد 7500 از ویژه بعدسومین بازرسی : ج 
                                 .بازرسی  

 ساعت کارکرد 22500 سال یا پس از 15انی باید هر  بازرسی های دیگر امور ساختم-د
  .صورت پذیرد 

   الزامات ویژه قفلها2- 7- 6-3
   اصول 1- 2- 7- 6-3

 اند در فواصل زمانی مشخص شده مورد بازدید  باز شده"درشرایطی که قطعات قفلها کامال
-3-6لی های ذکرشده در بند های ا چشمی وسپس تحت آزمایشات غیر مخرب براساس تو

  .قرارگیرند3- 2- 3-7-6و 2- 2- 7
درصورت مشاهده صدمه در موارد خاص باید دوره های آزمون کوتاهترو دامنه آن گسترده تر  

قفلها برای بازرسی ویژه باید به گونه ای باشد که در یک دوره زمانی مشخص تمام . شود 
  .قفلها راطبق جدول زمانی زیر شامل شود 

  از نمودن تمامی قطعات قفلها کنترل چشمی در شرایط ب– 2- 2- 7- 6-3
 که سازنده ارائه یاتیئبازشده قراردارند براساس جز"قفلها درشرایطی که قطعات آنها کامال

  :نموده مورد بازرسی چشمی قرارگیرند این برنامه باید حداقل شامل قفلها به شرح زیر باشد
اما .  بیش از دو سال ساعت کارکرد و نه30000بعد از   درمورد قفلهای بازوبسته شونده–الف 

 ساعت 4500این جدول زمانی در مورد قفلهایی که اجزاء داخل آن قابل دسترس هستند به 
            یا سه سال کارکرد میتواند افزایش یابد



  

   ساعت کارکرد و یا سه سال4500 درمورد قفلهای ثابت بعد از هر -ب

   : آزمایشات غیر مخرب3- 2 - 7- 6-3
رنامه ای که توسط سازنده اعالم شده است مورد آزمایشات غیر مخرب قفلها باید مطابق ب

  قفلها را شامل گردد/ 25این برنامه باید حداقل شامل .قرارگیرند
ساعت کارکردنه بیش از شش 9000 درمورد قفلهای باز شدنی این آزمایشات پس از –الف 

  .سال انجام پذیرد
 سال12ساعت کارکرد نه بیشتر از 18000از  در مورد قفلهای ثابت برای اولین بار بعد -ب

  .سال یکبار6ساعت نه بیشتر از 9000ولی برای دفعات بعدی بعداز هر 

   : تعمیرات6-4
تعمیرات باید مطابق با مقررات و طبق . تعمیرات شامل امور تعمیراتی و تعویض قطعات است 

امی که تعمیرات کامل هنگ,  فهرست شده اند صورت گیرد 2-5استانداردهای ملی که در بند 
  .گردید یک آزمون کارکردی باید اجرا گردد 

اجرای صحیح باید توسط شخص مسئول و . امور تعمیراتی باید ثبت شده و بایگانی گردند 
  .مدیریت راه اندازی تایید گردد و فوراً به اطالع مدیریت راه اندازی برسد 

عملکرد مشابه هستند باید بجای شکل و وظیفه و , فقط قطعات تعویضی که از نظر نوع 
 طبق استاندارد ملی تظمین کیفیت باید قطعات قطعات ایمنیبرای . قطعات اصلی قرار گیرند 

 برای فعالیتهای ساختمانی  محدوده تعمیرات بستگی به یدکی معادل مورد تایید قرارکیرند
                                 .نتایج بازرسی دارد

صدمه قابل توجه در اثر استحالک ،خوردگی یا پاره شدن و از هم نوع هری  تعمیراتکارهای
  گسیختگی را در بر می گیرد ،

    بطور مثال تجدید محافظت خورندگی -
                            تنظیم یا تعویض برینگها  -



  

  تعویض یا ترمیم مهار کننده های زمینی -
  دوغ آب ریزی شکافهای بتنها -

ام هر گونه  تعمیرات در حد ممکن باید علت بوجود آمدن صدمه مشخص و سپس قبل از انج
  صورت پذیردهت رفع عیب ج در  جبرانیدر جهت رفع آن اقدام شود ، باید اقدامات مناسب

   : بازسازی امور ساختمانی6-5
بازسازی امور ساختمانی یا قطعات مستحلک شده مربوطه بعد از اتفاقات و استحالک زیاد و 

  .هم گسیختگی ویا افزایش قابل مالحطه ظرفیت حمل و نقل ضروری استاز
  

  :بازرسی و کنترل های عملکردی 7

همچنین در حین بازرسی وکنترل های عملکردی باید هنگامی که تاسیسات متوقف و  ١-٧
 واست توسط افراد اموزش دیده یعنی افرادی که قواعد راه اندازی را مد نظر قرارداده  کار

اجرا ) راه اندازی( العملهای تعمیر و نگهداری و راه اندازی را طبق استاندارد ملی دستور
  .کنند ،  انجام شودمی
  

   : کنترل های روزانه و اجرای آزمون قبل از بازگشایی تاسیسات بر روی عموم- 7-2
                               :  کلیات-1- 7-2

 مردم گشوده شود بازرسی و آزمون راه اندازی هر روز قبل از آن که درب تاسیسات بر روی
  یک دور کامل باید انجام گیرد 

   : بازرسی  های روزانه2- 7-2
بازرسی های روزانه قبل از آن که تاسیسات مورد استفاده عموم قرارگیرد حداقل شامل موارد 

                                        :زیر است 
  . رها و ایمنی که سبب توقف اضطراری می گردد عملکرد مدارهای نمایشگ: الف 



  

                                           از ایستگاه می باشد حمل کنندهالوازمی که نمایشگر ورود و خروج
اتصال کوتاه و , بازرسی چگونگی فعال شدن مدارهای نمایشگر در هنگام اتصال به زمین : ب 

  یا قطع ارتباط سیم ها
   که نشان دهنده ی تمامی مقادیر مشخص شده در دامنه ی مجاز خود باشد کنترلی: ج 
  کارکرد مکانیزم توقف الکتریکی در سرعت عمل حداکثر: د 
  جدید از لحظه انتخاب سرعت کردمدار تغییر در سرعتعمل:ه 
  عملکرد سامانه های ترمز مکانیکی ، سامانه نیرو محرکه : و 
  داخلی تاسیساتصوتیعملکردسامانه های ارتباطات : ز 
  قابلیت دسترسی به تمامی لوازم متوقف کننده: ح 
چرخهای نگهدارنده و هدایت ,ار گیری کابلها بر روی قرقره ها،یا غلتک ها  قروضعیت: ط 

  کننده کابل برروی شیار قرقره ها، 
   وحرکت آزادانه وزنه تعادل و ارابه آنوضعیت: ی 
  نه های هیدرولیک و پنوماتیک و گیربکس  ساما فشارعدم نشت و تنظیم بودن: ک 
به ( ایستگاهها کابین به وضعیت ریلهای تکیه گاه وهدایت کننده در ورودی و خروجی : ل 

       ) مثال در هنگام جمع شدن برف و یخ عنوان
 های خروجی و ورودی ریلهایعملکرد سامانه های نمایشگر قفلهای های جداشونده در : م 

  ایستگاهها
 سوار  و پیاده شدن مسافراز واگن ومسیردسترس مسافران به دربهای یت محلوضع: ن 

  خروجی 
          ندهاوضعيت حمل کننده ها و آش: ظ 

  
  
  



  

   : ازمون راه اندازی روزانه3- 7-2
طی اجرای آزمون راه اندازی روزانه برای خطوط رفت و برگشت موارد زیرباید : ١-٣-٢-٧

                      کنترل گردد
  ردیف بودن و چرخش صحیح قرقره ها, تکیه گاههای کابل صحیح عملکرد : الف 
  عبور بدون تاخیر حمل کننده ها و کشندها از روی تکیه گاهها : ب 
حمل کننده ها و      , برف و موانع دیگر بر روی سازه ی مسیر حرکت , عدم وجود یخ : ج 

  کشنده ها
  عملکرد صحیص  باد سنج: د 
  در کابلها ) از نظر وضعیت و شرایط ( ود شرایط غیرعادی عدم وج: ه 
   ) ح زمینطشیب مناسب وارتفاع از س( فاصله ضروری ایمنی رعایت : و 
 بکار  که قرار است یی یا صدمه در حمل کنندها و کشنده هااشکالعدم مشاهده هر گونه : ع 

  گرفته شود 
  تخلیه مسیر برای به دسترسیاطمینان از: ط 
  )بشقابها ( یط مناسب مسیر برای باالبر کششیشرا: ی 
 دیواره های راه رو های مسافری ،,   شرایط مناسب لوازم حفاظتی نظیر تکیه ها، تورها - ل
   یلحا
  و راهنما وجود و خوانا بودن تابلو های هشداردهنده  : - م 
ی مانند ریزش سنگ ، بهمن ، حرکت لغزش زین که می تواند ایمنحوادث طبیعی  –ز 

  تاسیسات را به خطر اندازد

در طی زمان اجرای راه اندازی آزمایشی  آزمون الزامات زیر باید رعایت 3-2- 7-2
  : گردد



  

  حمل مسافران ممنوع است: الف 
ارتباط بیسیمی و تلفنی باید بین افرادی که در اجرای آزمایش شرکت می کنند : ب 

مشاهد های کششی که مسیر حرکت آن قابل برقرارباشد به غیر از مواردیکه آزمون برای باالبر
                                               است
       محرکه و کنترل سامانهراه اندازی آزمایشی از ایستگاه  ,به عنوان یک قاعده کلی : ج 

می توان دستگاه را از ایستگاه کششی راه باید توسط انسان انجام شود در غیر از این صورت 
ازی نمود وبعد از رسیدن اپراتورها به ایستگاه محرکه یک دور دیگر راه اندازی آزمایشی اند

  اجرا گردد
 بایددر صورت وجود ی یخ و برف که سبب تعویق رسیدن حمل کنندها به ایستگاه شود : د 

  .اه متوقف شوندحمل کننده ها ی خالی قبل از ورود به ایستگ

   : کنترل های حین کارکرد7-3
خاصی باید به هرگونه  شرایطی که راه اندازی را از شرایط عادی خارج می نماید توجه 

  .معطوف گردد 
  :عالو ه بر آن کنترل های زمان کارکرد باید بصورت زیر اجرا گردند 

  )ولتاژ و مقدار جریان ( مقادیر مشخص شده برای نیروی محرکه ی الکتریکی : الف 
  ری و تجهیزات عالمت دهیمقادیر دیگر تجهیزات اندازه گی: ب 
  غلتک ها در داخل ایستگاه, گردش مکانیزم دوران نیروی محرکه ،قرقره ها : ج 
  شرایط محلهای سوار و پیاده شدن مسافران و مسیر حرکت: د 
  داخل ایستگاه گردش و حرکت حمل کننده ها و قالب های کشش در: ه 
                   شرایط حمل کننده ها و کشند ها: ز 
  

                                 



  

   : کنترل های کارکردی و آزمون های پس از اتفاقات خاص7-4
کنترل های مناسب ) صاعقه , یخ بندان , بهمن , طوفان ( پس از وقوع اتفاقات خاص 

  .کارکردی و اجرای آزمون باید قبل از آغاز مجدد به کار تاسیسات اجرا گردند 
  

   :میر و نگهداری دفتر ثبت امور تع 8
                             .نتایج کنترل های کارکرد و تمامی امور دیگر باید ثبت شده و بصورت مکتوب بایگانی گردد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  




