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لَاًيي ايوٌی تزای ساخت ٍ ًصة آساًسَرّا  

 

فضبي هبؿيي آالت ٍ فلىِ ّب   : A2 –آػبًؼَسّبي الىتشيىي  : تخش ًخست

 

 آػبًؼَسّب ، آػبًؼَسّبي ثبسي ، تقبسيف ، همشسات ػبختوبى ، ًلت ، الضاهبت ايوٌي ، :        هثاحج 

وبثيي آػبًؼَس ، دسة عجمبت ، صبُ آػبًؼَس ، عٌبة ّبي رجشاى ، لشصُ گيش ، هَتَسخبًِ ، 

ًلت الىتشيىي ، ٍػبئل ايوٌي ، ٍػبئل تَلف ، ٍػبيل لفل وٌٌذُ ، پالن هـخلبت ٍ 

ؽشفيت ، دػتَسالقولْب ، ًگْذاسي ، آصهًَْبي تبئيذي، گَاّي  

 

:  تَجِ 

 

. ايي هتي پيش ًَيس تَدُ ٍ تِ ػٌَاى هتي ًْائی هحسَب ًوی شَد 

 

 

:      تزجوِ هتي اٍليِ ٍ تذٍيي

        هَسی ًظزتيگی  
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فْشػت ٍػبيل ايوٌي ثشلي   (الضاهي  ) پيَست الف

 

پشًٍذُ فٌي   (اعالفبتي  ) پيَست ج

وليبت -          2-ح

رضئيبت فٌي ٍ ًمـِ ّب  -          3-ح

 

ثشسػي ّب ٍ آصهًَْبي لجل اص ثْشُ ثشداسي   - پيَست ت

تؼتْب ٍ تبئيذيِ ّب  -          2-ت

ثشسػي ّب ٍ آصهَى ّبي ادٍاسي، ثشسػي ّب ٍ آصهَى ّبي پغ اص ّش ًلت  -  (اعالفبتي) -پيَست ث

. هْن يب پغ اص ّش عبدحِ

 

 آصهبيـْب ٍ ثشسػيْبي پغ اصيه ثْيٌِ ػبصي هْن يب پغ اص يه عبدحِ  2- ث

فضبّبي هبؿيي آالت ، ساّْبي دػتشػي - (اعالفبتي) _ پيَست س

ثٌذّبي ايي اػتبًذاسد ثِ الضاهبت اػبػي يب ديگش توْيذات  - (اعالفبتي)- پيَست م  الف 

. اؿبسُ هي وٌذ (EU)دػتَسالقولْبي ربهقِ اسٍپب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



هؼزفی  

:  هتي ايي ثٌذ ثب فجبست صيش ربيگضيي ؿَد - 0-3-15

ثشاي اعويٌبى اص فوـــلىشد تزْيضات دس فضبّـــبي هبؿيي آالت ، ثِ فٌَاى هخبل دس ًؾش گشفتي عـــشاست 

 ثبلي   +5ºC +  ٍ40ºCهبؿيي آالت ثيي  (ّبي )تلف ؿذُ ثِ ٍػيلِ تزْيضات، ثبيذ دهبي هغيظ دس فضب 

.  ثوبًذ 

:  ثٌذ صيش اضبفِ ؿَد - 0-3-16

. ساّْبي دػتشػي ثِ فضبّبي وبسي ثبيذ داساي سٍؿٌبيي هٌبػت ثبؿذ

 

:  ثٌذ صيش اضبفِ ؿَد - 0-3-17

عذالل ساّْبي فجَسي وِ عجك همشسات ػبختوبى ضشٍسي اػت ، ًجبيذ ثب ثبص ؿذى دسة يب دسيضِ آػبًؼَس  

يب ّش ٍػيلِ عفبؽتي وِ ثش اػبع دػتَسالقولْبي ًگْذاسي دس فضبي وبسي خبسد اص صبُ آػبًؼَس ثِ / ٍ

 ( هشارقِ ؿَد 2-5-0ثِ ثٌذ  ). وبس هي سٍد هؼذٍد گشدد 

  

:  ثٌذ صيش اضبفِ ؿَد - 0-3-18

دس كَستيىِ ثِ كَست ّن صهبى ثيؾ اص يه ًفش سٍي آػبًؼَس وبس هي وٌٌذ ، ثبيذ يه ٍػيلِ استجبعي 

.  هٌبػت ، توبع ثيي آًبى سا ثشلشاس ًوبيذ 

 

تؼاريف - 3

:  تقبسيف صيش ثبيذ اضبفِ ؿَد 

 (ّبي)تبثلَ : تزْيضاتي وِ ثِ كَست هقوَل دس هَتَسخبًِ لشاس هيگيشًذ  :                    هاشيي آالت

اكلي ٍ  (ّبي )فشهبى ٍ ػيؼتن وٌتشل ساًؾ، ػيؼتن هغشوِ ، وليذ 

ٍػبئل فولىشد اضغشاسي  

 

فضبئي دس داخل يب خبسد صبُ اػت وِ توبم يب لؼوتي اص هبؿيي آالت دس  :            فضای هاشيي آالت

.  آى لشاس هي گيشد 

 

.  فضبئي دس داخل يب خبسد اص صبُ وِ فلىِ ّب دس آى لشاس هي گيشًذ  :                       فضای فلکِ



چاُ آساًسَر  - 5

 

همبٍهت ػمف  - 5-3-3

:  هتي ايي ثٌذ ثب هتي صيش ربيگضيي هي ؿَد 

 ، دس كَستيىِ سيلْبي ساٌّوب 1-1-7-6يب ثٌذ /  ٍ 2-3-6فالٍُ ثش ثشآٍسدُ ًوَدى الضاهبت هٌذسد دس ثٌذ 

 همبٍهت 1-5-آٍيضاى ثبؿٌذ ، ًمغِ آٍيض ثبيذ ثتَاًذ عذالل دس ثشاثش ثبسّب ٍ ًيشٍّبي ٍاسدُ عجك ضويوِ س

. ًوبيذ

 

هَتَرخاًِ ٍ اطالْای فلکِ  - 6

 

.  ثب هتي صيش ربيگضيي هي ؿَد 6توبم ثخؾ 

 

فضاّای هاشيي آالت ٍ فلکِ ّا  - 6

 

کليات  - 6-1

ايي فضبّب ٍ هىبًْبي وبسي . هبؿيي آالت ٍ فلىِ ّب ثبيذ دس فضبي هبؿيي آالت ٍ فلىِ ّب ربي دادُ ؿًَذ 

تقويشوبس ، ثبصسع ٍ  )ثبيذ توْيذاتي اتخبر ؿَد وِ فمظ افشاد هزبص . هشتجظ ثب آًْب ثبيذ دس دػتشع ثبؿٌذ 

ايي فضبّب ٍ هىبًْبي وبسي هشتجظ ثبيذ ثِ . اهىبى دػتشػي ثِ ايي فضبّب سا داؿتِ ثبؿٌذ  (گشٍُ ًزبت 

كَست هٌبػجي دس ثشاثش تبحيش هغيظ هغبفؾت ؿًَذ تب ثشاي وبسّبي تقويـــشات، ثبصسػي ٍ فوليبت 

  (.  هشارقِ ؿًَذ 3-3-0 ،5-2-0 ، 2-2-0ثِ ثٌذّبي  )اضغــشاسي هٌبػت ثبؿذ 

. ثِ ضويوِ ع هشارقِ ؿَد 

 

دستزسی  - 6-2

سا ُ دػتشػي هزبٍس ثِ ّش دسة يب دسيضِ اضغشاسي وِ ثِ فضبّبي هبؿيي آالت ٍ فلىِ ّب هٌتْي - 6-2-1

:  هي ؿَد ، ثبيذ 

.  داساي سٍؿٌبئي هٌبػجي ثبؿذ وِ اص تزْيضات دائوي تبهيي گشدد (الف 

ثِ آػبًي ٍ ثب ايوٌي وبهل دس توبم ٍضقيتْب ثذٍى ضشٍست ٍسٍد ثِ هىبًْبي خلَكي ثتَاى اص آى   (ة

.  اػتفبدُ  ًوَد



 ايي دػتشػي "تشريغب. دػتشػي ايوي افشاد ثِ فضبّبي هبؿيي آالت ٍ فلىِ ّب ثبيذ تبهيي ؿَد - 6-2-2

دس كَست فذم اهىبى ًلت ساُ پلِ ، هي تَاى  اص ًشدثبًي وِ الضاهبت . ثبيذ اص عشيك ساُ پلِ كَست گيشد 

.  صيش سا ثش آٍسدُ وٌذ ، اػتفبدُ ًوَد 

ثشاي دػتشػي ثِ فضبّبي هبؿيي آالت ٍ فلىِ ّب، استفبؿ ًشدثبى اص ثبالتشيي ػغظ دػتشػي ثَػيلِ ساُ  (الف 

.   هتش ثبؿذ4پلِ ًجبيذ ثيؾ اص 

.  ًشدثبى ثبيذ ثِ گًَِ اي دس هغل دػتشػي حبثت ؿَد وِ ربثزبيي آى هوىي ًجبؿذ  (ة 

 هتش اػت ، ٌّگبهيىِ دس هَلقيت دػتشػي لشاس هي گيشًذ ، 5/1ًشدثبًْبئي وِ استفبفــــبى ثيؾ اص   (ح  

 دسرِ داؿتِ ٍ اهىبى ػش خَسدى ٍ ػمَط آًْب ٍرَد 75 تب 65ثبيذ ًؼجت ثِ افك صاٍيِ اي دس عذٍد 

.  ًذاؿتِ ثبؿذ 

دس كَستيىِ اص .  هيلي هتش ووتش ثبؿذ 25 هتش ٍ فوك ّش پلِ آى ًجبيذ اص 35/0فشم هفيذ ًشدثبى عذالل  (ت 

پلِ .  هتش ثبؿذ 15/0ًشدثبى ،  ًشدثبى لبئن اػتفبدُ هي ؿَد ثبيذ عذالل فبكلِ ثيي پلِ ّب ٍ ديَاس پـت

.  ًيَتي عشاعي ؿًَذ 1500ّب ثبيذ ثشاي ثبس 

.  دس هزبٍست ثبالتشيي پلِ ّبي ًشدثبى ثبيذ عذالل يه دػتگيشُ ثب دػتشػي آػبى ٍرَد داؿتِ ثبؿذ  ( ث  

 هتشي اعشاف ًشدثبى ، ثبيذ اهىبى ػمَط افشاد اص استفبؿ ثيؾ اص استفبؿ ًشدثبى 5/1دس هغذٍدُ افمي   (د  

.  ٍرَد ًذاؿتِ ثبؿذ 

 

هاشيي آالت در هَتَرخاًِ  - 6-3

 

کليات  - 6-3-1

ٍلتي وِ ػيؼتن هغشوِ آػبًؼَس ٍ تزْيضات هشثَعِ دس هَتَسخبًِ لشاس هي گيشًذ ، هَتَسخبًِ - 6-3-1-1

. ثبيذ ؿبهل ديَاسّبي كلت ، ػمف ، وف ٍ دس يب دسيضِ ثبؿذ 

، وبثل يب ٍػبئلي  (داوت)هَتَسخبًِ ًجبيذ ثشاي هَاسدي ثغيش اص آػبًؼَس اػتفبدُ ؿَد ٍ ًجبيذ ؿبهل وبًبل 

.  رض ٍػبئل آػبًؼَس ثبؿذ 

:  ثِ ّش عبل هَتَسخبًِ ّب هي تَاًذ هتـىل ثبؿذ اص 

ػيؼتن هغشوِ آػبًؼَسّبي خذهبتي ٍ پلِ ثشلي   (الف 

تزْيضات تَْيِ هغجَؿ يب عشاستي هشثَط ثِ ايي فضبّب، ثِ رض ػيؼتوْبي گشهبيؾ ثب ثخبس ٍ تبػيؼبت  (ة  

گشهبيؾ آة ثب فـبس ثبال  



ػٌؼَسّبي آتؾ يب ػيؼتن اعفبء عشيك، ثب دهبي وبسي ثبال،هٌبػت ثشاي تزْيضات ثشلي، پبيذاس دس  (ح   

دٍسُ صهبًي هقيي ٍ هغبفؾت ؿذُ ثغَس هٌبػت دس ثشاثش ضشثبت اتفبلي 

 

:  فلىِ وــي هي تَاًذ تغت ؿشايظ صيش دس صبُ ًلت ؿَد - 6-3-1-2

. اًزبم آصهًَْب ٍ آصهبيـبت ٍ فوليبت ًگْذاسي ، اص هَتَسخبًِ هوىي ثبؿذ (الف 

.  ػَساخْبي ثيي هَتَسخبًِ ٍ صبُ تب عذ اهىبى وَصه ثبؿذ  (ة  

 

پايذاری هکاًيکی ، کف هَتَرخاًِ  - 6-3-2

هَتَسخبًِ ثبيذ ثِ ؿىلي ػبختِ ؿَد وِ دس ثشاثش ًيشٍّب ٍ ثبسّبي ٍاسدُ همبٍم ثبؿٌذ ٍ اص هَاد ثب - 6-3-2-1

.  دٍاهي وِ گشد ٍ غجبس ايزبد ًٌوبيذ ، ػبختِ ؿًَذ 

 ػبختِ هبًٌذ ثتي هبلِ وـي ؿذُ يب ٍسق آرذاسهَتَسخبًِ ثبيذ اص هلبلظ غيش لغضًذُ  (ّبي)وف - 6-3-2-2

.  ؿذُ ثبؿذ 

 

اتؼاد  - 6-3-3

اثقبد هَتَسخبًِ ثبيذ ثِ گًَِ اي ثبؿذ وِ اهىبى دػتشػي آػبى ٍ ايوي ثِ تزْيضات داخل آى - 6-3-3-1

. ثَيظُ تزْيضات الىتشيىي سا ثذّذ

:   هتش هي ثبؿذ ٍ ّوضٌيي 8/1عذالل استفبؿ هفيذ فضبّبي وبسي 

:  ايي فضب ثِ كَست صيش تقشيف هي ؿَد . فضبي افمي ثبص دس رلَي تبثلَّبي فشهبى ٍ تبثلَّبي ثشق (الف 

  هتش اػت  7/0 يقٌي فبكلِ اًذاصُ گيشي ؿذُ اص ػغظ ثيشًٍي تبثلَّبي فشهبى ٍ ثشق ، عذالل ػوك ؛ -1

 .  هتش يب فشم وبهل تبثلَ فشهبى يب تبثلَي ثشق آػبًؼَس ، ّش وذام وِ ثضسگتش ثبؿذ 5/0؛ ػزض -2

 هتش ثشاي ًگْذاسي ٍ ثبصسػي لغقبت هتغشن دس 6/0 هتش دس 5/0فضبي افمي ثبص ثب عذالل اثقبد   (ة 

. ًمبعي وِ ضشٍسي اػت ٍ دس كَست ًيبص ساُ اًذاصي اضغشاسي اص آًزب كَست هيگيشد

( .  1-5-12ثٌذ )        

 

.   هتش ثبؿذ 8/1استفبؿ هفيذ هغلْبي سفت ٍ آهذ ًجبيذ ووتش اص - 6-3-3-2

.  هتش ثبؿذ 5/0 ثبيذ عذالل داساي پٌْبي  1-3-3-6فشم ساّْبي دػتشػي ثِ فضبّبي ثبص هٌذسد دس ثٌذ 

.   هتش لبثل وبّؾ هي ثبؿذ 4/0ايي همذاس دس ربّبئي وِ لغقبت هتغشن ٍرَد ًذاسد تب 



ُ تب وف فضبي دػتشػي اًذاصُ گيشي  استفبؿ هفيــذ هغلْبي سفت ٍ آهذ اص صيش تيش ػـــمف ػبصُ هشثَعـ

.  هي ؿَد

.    هتش ثبؿذ3/0فبكلِ ثبص فوَدي ثبالي لغقبت هتغشن ثبيذ عذالل - 6-3-3-3

 هتش ثبؿذ ، الصم اػت ساُ پلِ 5/0اگش هَتَسخبًِ داساي تقذادي ػغَط ثب اختالف تشاص ثيـتش اص - 6-3-3-4

.  يب ًشدثبى ثب ًشدُ ّبي هغبفؼ دس ًؾش گشفتِ ؿَد 

 هتش ٍ ّوضٌيي ّش ًَؿ وبًبلي دس 5/0 هتش ٍ فشم ووتش اص 5/0تَسفتگي ّبي ثِ فوك  ثيؾ اص  - 6-3-3-5

.  وف هَتَسخبًِ ثبيذ پَؿيذُ ؿَد 

 

درّا ٍ دريچِ ّا  - 6-3-4

ّوضٌيي ًجبيذ .  هتش ثبؿذ 8/1 هتش ٍ استفبؿ آًْب ثبيذ عذالل 6/0فشم دسّبي دػتشػي عذالل - 6-3-4-1

.  ثِ ػوت داخل اتبق ثبص ؿًَذ 

 هتش ثبؿذ ٍ هزْض ثِ هىبًيضم 8/0 * 8/0اثقبد دسيضِ ٍسٍدي ثشاي فجَس افشاد هؼئَل ثبيذ عذالل - 6-3-4-2

 .  (ثشاي ػَْلت ثبص وشدى دسيضِ داساي ػيؼتن هتقبدل ػبص ثبؿذ)هتقبدل وٌٌذُ ثبؿٌذ 

 ًيَتي وِ ثِ 1000توبم دسيضِ ّبي دػتشػي دس ٌّگبم ثـــؼتِ ثَدى ، ثبيذ ثتَاًٌذ دٍ ًفش سا ثب ٍصى ّش يه 

.   هتش دس ّش لؼوتي ٍاسد ؿَد ؛ ثذٍى تغييش ؿىل دائوي تغول وٌٌذ 2/0 * 2/0ػغغي هقبدل 

دس كَست )لَالّب . دسيضِ ّبي ٍسٍدي ًجبيذ سٍ ثِ پبئيي ثبص ؿًَذ هگش آًىِ ثِ ًشدثبى روـ ؿَ ٍكل ؿًَذ 

ثبيذ پيؾ ثيٌي ّبي الصم ثشاي رلَگيشي اص ػمَط افشاد يب . ًجبيذ اهىبى اص رب دسآهذى داؿتِ ثبؿٌذ  (ٍرَد

. دس صهبى ثبص ثَدى دسيضِ ثقول آيذ (هبًٌذ ًلت ًشدُ يب عفبػ  )اؿيب 

دسّب يب دسيضِ ّبي ٍسٍدي ثبيذ هزْض ثِ  لفلْبيي ثبؿٌذ وِ داساي وليذ ثَدُ ٍ ثتَاى ثذٍى - 6-3-4-3

.  وليذ اص داخل آًْب ثبص ًوَد 

.  دسيضِ ّبئي وِ فمظ ثشاي دػتشػي تزْيضات ثِ وبس هي سًٍذ هي تَاًٌذ تٌْب اص داخل لفل ؿًَذ 

 

ديگز تاسشَّا  - 6-3-5

.  اثقبد ػَساخْبي  ػمف صبُ ٍ وف اتبق ثبيذ تب عذالل هوىي وبّؾ يبثٌذ 

ثِ هٌؾَس ثشعشف ًوَدى خغش ػمَط اؿيبء اص هغلْبي ثبص ثبالي صبُ آػبًؼَس ٍ ّوضٌيي ػَساخْبي 

وبثلْبي ثشق ، ثبيذ اص غالفْب يب لجِ ّبيي اػتفبدُ ًوَد وِ ثشآهذگي آًْب اص وف توبم ؿذُ يب ػمف صبُ  

.   هيليوتش ثبؿذ50عذالل 



سيستن تَْيِ  - 6-3-6

. صبُ آػبًؼَس ثبيذ اص عشيك هَتَسخبًِ تَْيِ ؿَد . هَتَسخبًِ ثبيذ اص ػيؼتن تَْيِ هٌبػت ثشخَسداس ثبؿذ 

ّوضٌيي تب ربئي وِ .  ثِ هَتَسخبًِ ٍاسد ؿًَذ "َّاي ًب هغجَؿ اص ديگش ثخـْبي ػبختوبى ًجبيذ هؼتميوب

اهىبى داسد هَتَسّب ٍ تزْيضات ٍ ًيض وبثلْبي ثشلي ثبيذ دس ثشاثش گشد ٍ غجبس ، ثخبسّبي هضش ٍ سعَثت  

.  هغبفؾت ؿًَذ 

 

رٍشٌائی ٍ پزيشّا  - 6-3-7

 لَوغ دس تشاص وف اتبق ثبؿذ 200هَتَسخبًِ ثبيذ داساي ػيؼتن سٍؿٌبئي الىتشيىي دائن ثب ؿذت عذالل 

.   ثبؿذ 1-6-13ٍ تغزيِ آى ثبيذ هغبثك ثٌذ 

. ثبيذ وليذي دس ًضديىي ٍسٍدي ٍ دس استفبؿ هٌبػت، سٍؿٌبئي ايي فضب سا لغـ ٍ ٍكل وٌذ 

.   دس هغل هٌبػت ًلت ؿَد 2-6-13ثبيذ عذالل يه پشيض هغبثك ثٌذ 

 

جاتجائی تجْيشات  - 6-3-8

ثش سٍي آًْب هـخق ؿذُ  (5-4-15)يه يب صٌذ تىيِ گبُ يب لالة فلضي وِ ثبسگزاسي هزبص هغبثك ثٌذ 

ثبؿذ ثبيذ دس ػمف هَتَسخبًِ يب ثش سٍي تيشّب ًلت ؿَد تب اهىبى آٍيضاى وشدى تزْيضات ػٌگيي همذٍس 

  ( سرَؿ ؿَد 14-3-0 ٍ 5-2-0ثِ ثٌذ  ). ثبؿذ 

 

هاشيي آالت درٍى چاُ آساًسَر  - 6-4

 

کليات  - 6-4-1

تىيِ گبّْبي هبؿيي آالت ٍ هغلْبي وبسي دسٍى صبُ آػبًؼَس ثبيذ ثِ گًَِ اي ػبختِ ؿًَذ - 6-4-1-1

.  وِ همبٍهت الصم دس ثشاثش ثبسّب ٍ ًيشٍّبي  ٍاسدُ سا داسا ثبؿٌذ 

دس كَستيىِ لؼوتي اص صبُ آػبًؼَس دس ثيشٍى ػبختوبى ٍالـ ؿذُ ثبؿذ ، ثبيذ توْيذات الصم - 6-4-1-2

. ثشاي هغبفؾت هبؿيي آالت دس ثشاثش ؿشايظ هغيغي دس ًؾش گشفتِ ؿَد 

 هتش 8/1استفبؿ هفيذ  ثشاي عشوت دسٍى صبُ اص يه ًمغِ وبسي تب ًمغِ ديگش ًجبيذ ووتش اص - 6-4-1-3

.  ثبؿذ 

 

 



اتؼاد هحلْای کاری درٍى چاُ  - 6-4-2

اثقبد هغلْبي وبسي دس عبلتي وِ هبؿيي آالت دسٍى صبُ لشاس داسًذ  ثبيذ ثِ گًَِ اي ثبؿذ وِ - 6-4-2-1

. اهىبى دػتشػي آػبى ٍ ايوي ثِ تزْيضات داخل آى سا ثذّذ 

 

:    هتش هي ثبؿذ ٍ ّوضٌيي8/1عذالل استفبؿ هفيذ هغلْبي وبسي 

 هتش ثشاي تقويش ٍ ًگْذاسي ٍ ثبصسػي لغقبت 6/0 هتش دس 5/0 وبسي افمي ثبص ثب عذالل اثقبد  فضبي  (الف 

 دس ًمبعي وِ ضشٍسي اػت 

:  ايي فضب ثِ كَست صيش تقشيف هي ؿَد . فضبي افمي ثبص دس رلَي تبثلَّبي فشهبى ٍ تبثلَّبي ثشق (ة 

  هتش اػت 7/0 يقٌي فبكلِ اًذاصُ گيشي ؿذُ اص ػغظ ثيشًٍي تبثلَّبي فشهبى ٍ ثشق ، عذالل ػوك ؛ -1

 .  هتش يب فشم وبهل تبثلَ فشهبى يب تبثلَي ثشق آػبًؼَس ، ّش وذام وِ ثضسگتش ثبؿذ 5/0؛ ػزض -2

.  هتش ثبؿذ 3/0عذالل فبكلِ لبئن هفيذ دس ثبالي لغقبت دٍاس ثذٍى عفبػ ػيؼتن هغشوِ ثبيذ - 6-4-2-2

 دس صيش ػمف صبّه آػبًؼَس لشاس هي گيشًذ سفبيت ايي الضاهبت ضشٍست ًذاسد  "اگش ايي لغقبت هؼتميوب

.   هشارقِ ؿَد 2-2-7-5 يب 1-1-7-5 ثِ ثٌذ 

 
هحلْای کاری درٍى کاتيي يا رٍی سمف کاتيي  - 6-4-3

دس ربّبئيىِ وبسّبي تقويش ٍ ًگْذاسي يب ثبصسػي هبؿيي آالت اص دسٍى وبثيي يب اص سٍي - 6-4-3-1

ػمف آى اًزبم هي ؿَد ٍ ّش ًَؿ عشوت وٌتشل ًـذُ يب غيش هٌتؾشُ وبثيي ًبؿي اص فوليب ت تقويش ، 

:  ًگْذاسي ٍ ثبصسػي ثشاي افشاد خغشًبن ثبؿذ ، الصم اػت هَاسد صيش افوبل ؿَد 

. اص ّوِ عشوتْبي خغشًبن وبثيي ثبيذ تَػظ ٍػيلِ اي هىبًيىي رلَگيشي ؿَد    (الف 

 ثبيذ رلَگيشي ؿًَذ ، هگش 2-1-14ّوِ عشوتْبي وبثيي ثب اػتفبدُ اص ٍػيلِ ثشلي ايوٌي هغبثك ثٌذ   (ة  

.  آًىِ ٍػيلِ هىبًيىي دس عبلت غيش فقبل لشاس گشفتِ ثبؿٌذ 

دس عيي فولىشد ايي ٍػيلِ ثبيذ اهىبى ارشاي فوليبت تقويش ٍ ًگْذاسي ٍ تشن هغل وبس ثِ عَس     (ح 

.  ايوي ٍرَد داؿتِ ثبؿذ 

هبًٌذ آصهبيؾ تشهض ، آصهبيؾ  )ٍػبئل الصم ثشاي فوليبت اضغشاسي ٍ آصهًَْبي ديٌبهيىي - 6-4-3-2

 (وـؾ ، آصهبيؾ پبساؿَت ٍ ضشثِ گيش يب آصهًَْبي ٍػبيل هغبفؾت دس ثشاثش اصديبد ػشفت ٌّگبم كقَد

.    اهىبى پزيش ثبؿذ 6-6ثبيذ ثِ گًَِ اي ثبؿٌذ وِ آصهبيؾ آًْب اص ثيشٍى صبُ هغبثك ثٌذ 

 



:  يب دسيضِ ّبي ثبصسػي دس ديَاسُ وبثيي لشاس داؿتِ ثبؿٌذ ، ثبيذ /دس كَستي وِ  دسة ٍ- 6-4-3-3

.  اثقبد وبفي ثشاي اًزبم وبسّبي الصم اص عشيك  ايي دسثْب ٍ دسيضِ ّب ٍرَد داؿتِ ثبؿذ  (الف 

.  تب عذ اهىبى وَصه ثبؿذ وِ اص ػمَط ثِ دسٍى صبُ رلَگيشي ؿَد  (ة 

.  ثِ عشف ثيشٍى وبثيي ثبص ًـَد  (ح 

. لفل وليذخَس داؿتِ ثبؿذ ثِ عَسيىِ ثؼتي ٍ لفل وشدى آًْب ثذٍى وليذ هوىي ثبؿذ  (ت 

.  ثبؿذ 2-1-14هزْض ثِ يه ٍػيلِ  ثشلي ايوٌي ثشاي وٌتشل عبلت لفل ثَدى هغبثك ثب ثٌذ  ( ث 

.  ثذٍى سٍصًِ ٍ هٌفز ثَدُ ٍ اص ًؾش همبٍهت هىبًيىي تبثـ الضاهبت هشثَط ثِ ديَاسُ وبثيي ثبؿذ  (د 

 

دس كَستيىِ الصم ثبؿذ عشوت وبثيي اص داخل آى ثب دسة يب دسيضِ ثبصسػي ثبص كَست گيشد ، - 6-4-3-4

: ؿشايظ صيش ثبيذ تبهيي گشدد 

 ًضديه دسة يب دسيضِ ثبصسػي دس 3-1-2-14هغبثك ثٌذ ( سٍيضيَى ) ثبيذ يه ٍػيلِ وٌتشل دػتي  ( الف 

.  دػتشع لشاس داؿتِ ثبؿذ 

سا   (ث- 3-3-4-6) دسٍى وبثيي ثبيذ ٍػيلِ ثشلي ايوٌي هَضَؿ ثٌذ ( سٍيضيَى ) ٍػيلِ وٌتشل دػتي  (ة 

.  غيش فقبل ًوبيذ 

 پـت دسة "دسٍى وبثيي ثبيذ تٌْب دس دػتشع افشاد هؼئَل ثبؿذ ، هخال( سٍيضيَى )ٍػيلِ وٌتشل دػتي  (ح 

.  يب دسيضِ ثبصسػي لشاس داؿتِ ثبؿذ 

 هتش ثبؿذ ، ثبيذ فبكلِ افمي ثيي لجِ ثيشًٍي ثبص ؿَ ديَاسُ 2/0اگش وَصىتشيي اًذاصُ ثبصؿَّب ثيؾ اص  (ت 

.   هتش ثبؿذ 3/0وبثيي ثب تزْيضات ًلت ؿذُ دس صبُ دس رلَ ثبصؿَ عذالل 

 

هحلْای کاری درٍى چاّك  - 6-4-4

دس كَستيىِ تقويش ٍ ًگْذاسي يب ثبصسػي هبؿيي آالت اص صبّه اًزبم ؿَد ٍ ايي وبس ًيبص ثِ - 6-4-4-1

عشوت دادى وبثيي داؿتِ ثبؿذ ٍ يب اعتوبل عشوت وٌتشل ًـذُ يب غيش هٌتؾشُ وبثيي ٍرَد داؿتِ ثبؿذ الصم 

:  اػت ؿشايظ صيش تبهيي ؿَد 

ثبيذ ٍػيلِ اي فشاّن ؿذُ ثبؿذ وِ ثب ّش هيضاى ثبس تب ؽشفيت ًبهي آػبًؼَس ٍ ثب ػشفتي عذاوخش تب    (الف 

 هتش 2ػشفت ًبهي آى ، وبثيي آػبًؼَس سا ثِ كَست هىبًيىي عَسي هتَلف ًوبيذ وِ عذالل فبكلِ 

. . . ثيي وف فضبي وبسي ٍ پبئيي تشيي لؼوت وبثيي هبًٌذ صْبسصَة ، يَن ، ػيٌي صيش دسة ٍ 



عشوت وٌذ ؿًَذُ  ايي ٍػيلِ هىبًيىي ثِ رض تشهض ايوٌي ، ًجبيذ اص همذاس ايزبد ؿذُ . تبهيي ؿَد 

 ( 4-10ثٌذ  ). تَػظ ضشثِ گيش  ثيؾ تش ؿَد 

.  ايي ٍػيلِ هىبًيىي ثبيذ لبدس ثِ هتَلف ًگْذاؿتي وبثيي ثبؿذ     (ة 

.  ايي ٍػيلِ هىبًيىي هي تَاًذ ثِ عَس دػتي يب خَدوبس فول ًوبيذ     (ح 

) دس كَستيــىِ الصم ثبؿـــذ وبثيي اص عشيك صبّه عشوت دادُ ؿَد ، ثبيذ ٍػيلِ وٌتشل دػتي    (ت 

.   ثشاي اػتفبدُ دس صبّه هَرَد ثبؿذ 3-1-2-14هغبثك ثٌذ  (سٍيضيَى 

ّش دسة دػتشػي ثِ صبّه ثبيذ ثِ ٍػيلِ وليذي لبثل ثبص ؿذى ثبؿذ وِ تَػظ ٍػيلِ ثشلي ايوٌي    (ث 

دس ايي عبلت .  وٌتشل ؿَد تب اص وليِ عشوتْبي اضبفي آػبًؼَس رلَگيشي ًوبيذ 2-1-14هغبثك ثٌذ 

.  ّويي ثٌذ اهىبًپزيش هي ثبؿذ (س)عشوت وبثيي تٌْب ثب  الضاهبت هٌذسد دس ثٌذ 

 رلَگيشي ؿَد هگش 2-1-14اص ّوِ عشوتْبي وبثيي ثبيذ تَػظ يه ٍػيلِ ثشلي ايوٌي هغبثك ثٌذ     (د 

.  آًىِ ٍػيلِ هىبًيىي دس عبلت غيش فقبل ثبؿذ 

ٌّگبهيىِ ٍػيلِ هىبًيىي دس ٍضقيت فقبل لشاس داسد ٍ فولىشد آى تَػظ ٍػيلِ ايوٌي هغبثك ثب ثٌذ     (س 

وٌتشل دػتي  (ّبي) وٌتشل هي ؿَد ثبيذ ّشگًَِ عشوت الىتشيىي وبثيي تٌْب تَػظ ٍػيل14-1-2ِ

.  هوىي  ثبؿذ  (سٍيضيَى  )

ثشگـت آػبًؼَس ثِ عبلت وبسوشد فبدي ثبيذ فمظ ثب اػتفبدُ اص فولىشد يه ٍػيلِ ثشلي وِ ػيؼتن سا  (ط 

 دس خبسد اص صبُ وِ فمظ افشاد هؼئَل ثِ آى دػتشػي داسًذ، اًزبم 1 آهبدُ ثِ وبس هي ًوبيذ"هزذدا

  (. داخل تبثلَ لفل ؿذُ لشاس داؿتِ ثبؿذ"هخال ).هي ؿَد 

 

 الف لشاس داسد ، ثبيذ اهىبى تشن فضبي وبسي 1-4-4-6ٍلتي وبثيي دس ٍضقيت هغبثك ثب ثٌذ - 6-4-4-2

.  ثِ كَست ايوي ٍرَد داؿتِ ثبؿذ 

هبًٌذ آصهبيؾ تشهض ، آصهبيؾ  )ٍػبئل الصم ثشاي فوليبت اضغشاسي ٍ آصهًَْبي ديٌبهيىي - 6-4-4-3

 (وـؾ ، آصهبيؾ پبساؿَت ٍ ضشثِ گيش يب آصهًَْبي ٍػبيل هغبفؾت دس ثشاثش اصديبد ػشفت ٌّگبم كقَد

 .  اهىبى پزيش ثبؿذ 6-6ثبيذ ثِ گًَِ اي ثبؿٌذ وِ آصهبيؾ آًْب اص ثيشٍى صبُ هغبثك ثٌذ 

 2هحلْای کاری رٍی کفی- 6-4-5

:  دس كَستيىِ تقويش ٍ ًگْذاسي يب ثبصسػي هبؿيي آالت ثبيذ اص عشيك وفي اًزبم گيشد - 6-4-5-1

.  ايي وفي ثبيذ ثِ عَس دائوي اػتمشاس يبفتِ ثبؿذ  (الف  

.  اگش وفي دس هؼيش عشوت وبثيي لشاس داسد ، ثبيذ لبثل روـ ؿذى ثبؿذ  (ة 



 

ٍ ًگْذاسي يب ثبصسػي هبؿيي آالت اص عشيك وفي اي اًزبم هي ؿَد وِ دس  دس كَستيىِ تقويش- 6-4-5-2

:  هؼيش عشوت وبثيي ، ٍصًِ تقبدل يب ٍصًِ ثبالًغ لشاس داسد 

1-Electric reset device 

2-platform       

 

.  هتَلف ثبؿذ  ( الف ٍ ة 1-3-4-6) وبثيي ثبيذ ثب اػتفبدُ اص ٍػيلِ هىبًيىي هغبثك ثب ثٌذ  (الف  

دس هَالقي وِ ثِ عشوت وبثيي ًيبص هي ثبؿذ ، هؼيش عشوت وبثيي ثبيذ ثب هتَلف وٌٌذُ   (ة 

:  ّبي لبثل عشوت هغذٍد ؿَد ثِ عَسيىِ وبثيي دس ٍضقيتْبي صيش هتَلف ؿَد 

.  عذالل دٍ هتش ثبالتش اص وفي صٌبًضِ وبثيي دس رْت پبئيي ثِ ػَي آى عشوت هي وٌذ        -  

صٌبًضِ وبثيي دس رْت ثبال ثِ ػَي آى  (ت  )ٍ  (ح  )،  (ة  )- 1-1-7-5صيش وفي هغبثك ثٌذ        -  

.  عشوت هي وٌذ

 

:  کفی تايذ - 6-4-5-3

 ًيَتي دس ػغظ 1000لبدس ثِ تغول ٍصى دٍ ًفش دس ّش لؼوت ثبؿذ ثِ عَسيىِ ٍصى ّشيه هقبدل  (الف 

دس كَستيىِ وفي ثشاي عول .  هتش ٍاسد ؿَد ٍ تغييش ؿىل دائوي دس آى سػ ًذّذ 2/0 هتش دس 2/0

ٍػبيل ػٌگيي دس ًؾش گشفتِ ؿذُ ثبؿذ اثقبد آى ثبيذ هتٌبػت ثب آًْب ثَدُ ٍ داساي همبٍهت هىبًيىي 

. ثشاي تغول ثبسّبي ٍاسدُ تَػظ ايي ٍػبيل ثبؿذ

.   ثبؿذ 3-13-8هزْض ثِ يه ًشدُ هغبثك ثٌذ  ( ة 

:   ثِ ًغَي تزْيض ؿَد وِ ؿشايظ صيش سا تبهيي ًوبيذ  (ح 

.  هتش ثيـتش ًجبؿذ5/0استفبؿ پلِ ثيي ػغظ وفي ٍ تشاص دػتشػي اص -  1      

.   هتش اص ّش فبكلِ ثيي وفي ٍ آػتبًِ دسة دػتشػي اهىبى پزيش ًجبؿذ 15/0فجَس يه تَح ثِ لغش -  2      

هگش .  هتش تزبٍص ًىٌذ 15/0 ثبص دسة عجمبت ٍ لجِ وفي اص "فبكلِ افمي ّش ؿىبف ثيي لٌگِ وبهال-  3      

.  آًىِ توْيذات اضبفي ثشاي رلَگيشي اص ػمَط ثِ دٍسى صبُ آػبًؼَس دس ًؾش گشفتِ ؿَد 

:   ّش وفي روـ ؿَ ثبيذ  3-5-4-6فالٍُ ثش همشسات  ثٌذ - 6-4-5-4

,  هزْض ثبؿذ وِ  هَلقيت وفي سا ٌّگبم روـ ؿذى وبهل2-1-14ثِ ٍػيلِ ايوٌي ثشلي هغبثك ثٌذ  (الف 

. وٌتشل ًوبيذ 

 



ايي فوليبت . ثِ ٍػبيلي هزْض ثبؿذ وِ آى سا دس ٍضقيت وبس يب خشٍد اص ٍضقيت وبسي لشاس دّذ   (ة  

ثبيذ اص عشيك صبّه يب ٍػبيلي وِ خبسد اص صبُ لشاس گشفتِ اًذ ٍ تٌْب افشاد هؼئَل ثِ آى دػتشػي 

. داسًذ ، هوىي ؿَد 

          

          اگش دػتشػي ثِ وفي اص عشيك دسة عجمبت ًوي ثبؿذ،ثبيذ ثبص ؿذى دسة دػتشػي ٌّگبهيىِ وفي 

ًوي ثبؿذ ، غيش هوىي ثبؿذ ٍ يب ثِ فٌَاى ساُ عل ربيگضيي  (هَلقيت فقبل وفي )دس هَلقيت وبسي

.  ٍػبيلي فشاّن ؿَد وِ اص ػمَط افشاد ثِ دسٍى صبُ رلَگيشي گشدد

 

فولىشد هتَلف وٌٌذُ ّبي لبثل عشوت ، ثبيذ اص ثيشٍى صبُ اهىبى  (ة- 2-5-4-6 )دس عبلت- 6-4-5-5

:  پزيش ثَدُ ٍ ثِ هَاسد صيش هزْض ثبؿٌذ 

  4-10 ٍ 3-10ضشثِ گيشّبي هغبثك ثٌذّبي  (الف 

 وِ فمظ صهبًي ثِ وبثيي اربصُ عشوت دّذ ؛وِ هتَلف 2-1-14يه ٍػيلِ ايوٌي ثشلي هغبثك ثٌذ  (ة 

.  وٌٌذُ ّب دس ٍضقيت روـ ؿذُ ثبؿٌذ 

فمظ دس كَستي ثِ ,  وِ صٌبًضِ وفي دس عبلت ثبص ثبؿذ2-1-14يه ٍػيلِ ايوٌي ثشلي هغبثك ثٌذ (ح 

.   ثبص لشاس داؿتِ ثبؿٌذ"وبثيي اربصُ عشوت دادُ ؿَد وِ هتَلف وٌٌذُ ّب دس عبلت وبهال

 

عشوت وبثيي آػبًؼَس اص سٍي وفي اًزبم ؿَد ، ثبيذ يه ٍػيلِ  دس كَستيىِ الصم ثبؿذ- 6-4-5-6

وٌتشل ٍ ثبصسػي  

.   ثشاي اػتفبدُ اص سٍي وفي ٍرَد داؿتِ ثبؿذ 3-1-2-14هغبثك ثٌذ  (سٍيضيَى )

 

لبثل عشوت دس ٍضقيت فقبل هي ثبؿٌذ ، عشوت الىتشيىي  (ّبي)ٌّگبهيىِ هتَلف وٌٌذُ - 6-4-5-7

.  اهىبى پزيش ثبؿذ  (سٍيضيَى  )وٌتشل ٍ ثبصسػي  (ّبي)وبثيي ثبيذ تٌْب اص عشيك ٍػيلِ 

 

هبًٌذ آصهبيؾ تشهض ، آصهبيؾ  )ٍػبئل الصم ثشاي فوليبت اضغشاسي ٍ آصهًَْبي ديٌبهيىي - - 6-4-5-8

 (وـؾ ، آصهبيؾ پبساؿَت ٍ ضشثِ گيش يب آصهًَْبي ٍػبيل هغبفؾت دس ثشاثش اصديبد ػشفت ٌّگبم كقَد

.   اهىبى پزيش ثبؿذ 6-6ثبيذ ثِ گًَِ اي ثبؿٌذ وِ آصهبيؾ آًْب اص ثيشٍى صبُ هغبثك ثٌذ 

 



هحلْای کاری تيزٍى چاُ آساًسَر  - 6-4-6

ٌّگبهيىِ هبؿيي آالت دس داخل صبُ ثبؿٌذ ٍ تقويش ٍ ًگْذاسي يب ثبصسػي آًْب اص ثيشٍى صبُ اًزبم هي ؿَد 

 هي تَاًٌذ دس ثيشٍى صبُ تبهيي 2-3-3-6 ٍ 1-3-3-6 ، هغلْبي وبسي هغبثك ثٌذّبي 1-6، كشفٌؾش اصثٌذ 

 ، اهىبى پزيش ثبؿذ  2-7-4-6دػتشػي ثِ ايي تزْيضات ثبثذ تٌْب تَػظ يه دس يب دسيضِ هغبثك ثٌذ . گشدًذ 

 

درتْا ٍ دريچِ ّا  - 6-4-7 

دسثْب . فضبّبي وبسي دسٍى صبُ ثبيذ اص عشيك دسثْبيي دس هغذٍدُ صبُ لبثل دػتشػي ثبؿٌذ - 6-4-7-1

:  ثبيذ يب دسة عجمبت ثَدُ ٍ يب دسثْبئي ثب الضاهبت صيش ثبؿٌذ 

.   هتش ثبؿٌذ 8/1 هتش ٍ عذالل استفبؿ 6/0داساي عذالل فشم  (الف 

.  ثِ عشف داخل صبُ آػبًؼَس ثبص ًـًَذ  (ة 

.  لفل وليذ خَس داؿتِ ثبؿٌذ ثِ عَسيىِ ثؼتي ٍ لفل وشدى آًْب ثذٍى وليذ هوىي ثبؿذ  (ح 

.  عتي ثِ ٌّگبم لفل ثَدى ثذٍى وليذ اص داخل صبُ لبثل ثبص ؿذى ثبؿٌذ  (ت 

.  ثبؿٌذ 2-1-14هزْض ثِ يه ٍػيلِ ثشلي ايوٌي ثشاي وٌتشل عبلت لفل ثَدى هغبثك ثٌذ  (ث 

ثذٍى هٌفز ثَدُ ٍ همبٍهت هىبًيىي آًْب تبثـ الضاهبت هشثَط ثِ دسثْبي عجمبت ثبؿٌذ ٍ ثب لَاًيي  (د 

. هغبفؾت دس ثشاثش آتؾ ػَصي ثشاي ػبختوبى هزوَس هغبثمت داؿتِ ثبؿذ 

 

دػتشػي ثِ هبؿيي آالت دسٍى صبُ اص يه فضبي وبسي ثيشٍى صبُ ثبيذ داساي ؿشايظ صيش - 6-4-7-2

:  ثبؿذ

.  اثقبد وبفي ثشاي اًزبم وبسّبي الصم اص عشيك دسة يب دسيضِ سا داسا ثبؿذ  (الف 

.  تب عذ اهىبى وَصه ثبؿذ تب اص ػمَط ثِ دسٍى صبُ رلَگيشي ؿَد  (ة 

 . ثِ عشف داخل صبُ ثبص ًـَد  (ح 

. لفل وليذ خَس داؿتِ ثبؿذ ثِ عَسيىِ ثؼتي ٍ لفل وشدى آًْب ثذٍى وليذ هوىي ثبؿذ (ت 

.  ثبؿذ 2-1-14هزْض ثِ يه ٍػيلِ ثشلي ايوٌي ثشاي وٌتشل عبلت لفل ثَدى هغبثك ثٌذ  (ث 

ثذٍى هٌفز ثَدُ ٍ همبٍهت هىبًيىي آى تبثـ الضاهبت هشثَط ثِ دسثْبي عجمبت ثبؿذ ٍ ثب لَاًيي  (د 

. هغبفؾت دس ثشاثش آتؾ ػَصي ثشاي ػبختوبى هزوَس هغبثمت داؿتِ ثبؿذ

 

 



تَْيِ  - 6-4-8

تزْيضات ثشلي هبؿيي آالت ثبيذ تب ربئي وِ اهىبى . فضبّبي هبؿيي آالت ثبيذ ثِ عَس هٌبػت تَْيِ ؿًَذ 

داسد ثِ كَست هٌبػت ٍ فولي دس ثشاثش گشد ٍ غجبس ، گبص ، ثخبس ، دٍدّبي صيبى آٍس ٍ سعَثت هغبفؾت 

.  ؿًَذ

رٍشٌائی ٍ پزيشّا - 6-4-9

 200هغلْبي وبسي ٍ فضبّبي هبؿيي آالت ثبيذ داساي ػيؼتن سٍؿٌبئي الىتشيىي حبثت ثب ؿذت عذالل  

.   ثبؿذ 1-6-13تبهيي اًشطي آًْب ثبيذ هغبثك ثٌذ . لَوغ دس تشاص وف ثبؿٌذ 

 

.   ايي سٍؿٌبئي هي تَاًذ ثخـي اص سٍؿٌبئي صبُ ثبؿذ :يادآٍری 

 

وبسي ٍ دس استفبؿ هٌبػت، سٍؿٌبئي ايي هغل  (ّبي  )فضب  (ّبي  )ثبيذ وليذي داخل ٍ ًضديه ثِ ٍسٍدي 

.  ّب ٍ فضبّب سا وٌتشل وٌذ وِ تٌْب دس دػتشع افشاد هؼئَل ثبؿذ 

.   دس هغل هٌبػت ًلت ؿَد 2-6-13ثشاي ّش فضبي وبسي ثبيذ عذالل يه پشيض هغبثك ثٌذ 

 

جاتجائی تجْيشات  - 6-4-10

ثش سٍي آًْب هـخق  (5-4-15)يه يب صٌذ تىيِ گبُ فلضي يب لالة فلضي وِ ثبسگزاسي هزبص هغبثك ثٌذ 

ؿذُ ثبؿذ ثبيذ عَسي دس فضبي هبؿيي آالت ًلت ؿًَذ وِ ربثزب وشدى تزْيضات ػٌگيي ثِ آػبًي 

 ( سرَؿ ؿَد 14-3-0 ٍ 5-2-0ثِ ثٌذ  ). همذٍس ثبؿذ 

 

هاشيي آالت خارج اس چاُ  - 6-5

 

کليات  - 6-5-1

فضبّبي هبؿيي آالتي وِ دس ثيشٍى صبُ لشاس داسًذ ، ثبيذ عَسي ػبختِ ؿًَذ وِ دس ثشاثش ثبسّب ٍ ًيشٍّبي 

.  ٍاسدُ همبٍم ثبؿٌذ 

اتالك هاشيي آالت  - 6-5-2

هبؿيي آالت آػبًؼَس ثبيذ دسٍى يه اتبله وِ فمظ ثشاي آػبًؼَس دس ًؾش گشفتِ ؿذُ ، لشاس - 6-5-2-1

.  گيشد ٍ ًجبيذ ؿبهل داوت ، وبثل ٍ تزْيضاتي ثِ رض تزْيضات آػبًؼَس ثبؿذ 

.  اتبله هبؿيي آالت ثبيذ ثذٍى سٍصًِ ٍ ؿىبف ثبؿٌذ  (ّبي  )ديَاسّب ، وف ، ػمف ٍ دسة - 6-5-2-2



:  تٌْا تاسشَّای هجاس ػثارتٌذ اس 

ثبصؿَّبي تَْيِ      (الف 

. ثبصؿَّبي ثيي صبُ ٍ اتبله هبؿيي آالت وِ ثشاي وبسوشدى آػبًؼَس الصم هي ثبؿذ    (ة  

ثبصؿَّبي تَْيِ ثشاي فشاس گبصّب ٍ دٍد دس كَست آتؾ ػَصي      (ح  

 IP2XD سا ثشآٍسدُ وشدُ ٍ اص دسرِ عبفؾت عذالل ثشاثش EN294وِ ايي هَاسد ثبيذ الضاهبت 

.  ثشخَسداس ثبؿذ 

 

:  ثبيذ  (ّب)دسة - 6-5-2-3

.  اص اثقبد وبفي ثشاي اًزبم وبسّبي الصم اص عشيك دسة ثشخَسداس ثبؿٌذ  (الف

.  ثِ عشف داخل اتبله ثبص ًـًَذ  (ة 

. لفل وليذخَس داؿتِ ثبؿذ ثِ عَسيىِ ثؼتي ٍ لفل وشدى آًْب ثذٍى وليذ ّن هوىي ثبؿذ  (ح 

 

فضای کاری  - 6-5-3

.   ثبؿذ 2-4-6فضبي وبسي دس رلَي اتبله هبؿيي آالت ثبيذ هغبثك ثٌذ 

 

تَْيِ - 6-5-4

تزْيضات ثشلي هَتَس ثبيذ تب ربئي وِ اهىبى داسد ثِ . اتبله هبؿيي آالت ثبيذ ثِ عَس هٌبػت تَْيِ ؿَد 

. كَست هٌبػت ٍ فولي دس ثشاثش گشد ٍ غجبس ، گبص ، ثخبس ، دٍدّبي صيبى آٍس ٍ سعَثت هغبفؾت ؿًَذ

 

رٍشٌائی ٍ پزيشّا  - 6-5-5

 لَوغ دس تشاص 200داخل اتبله هبؿيي آالت ثبيذ داساي ػيؼتن سٍؿٌبئي الىتشيىي حبثت ثب ؿذت عذالل 

.  ثبؿذ 1-6-13تبهيي اًشطي آى ثبيذ هغبثك ثٌذ . وف ثبؿذ 

ثبيذ وليذي داخل ٍ ًضديه ثِ دسة ٍسٍدي ٍ دس استفبؿ هٌبػت سٍؿٌبئي ايي اتبله سا وٌتشل وٌذ  

.  دس هغل هٌبػت ًلت ؿَد 2-6-13ثبيذ عذالل يه پشيض هغبثك ثٌذ 

 

 

 



 

ٍآسهَى   ٍسائل ػولکزدّای اضطزاری - 6-6

 ، ٍػبئل الصم ثشاي فولىشدّبي اضغشاسي ٍ آصهَى ثبيذ 5-4-6 ٍ 4-4-6 ، 3-4-6دس عبلتْبي  -6-6-1
فشاّن ؿذُ ثبؿذ تب اًزبم ّشگًَِ وبسّبي اضغشاسي ٍ   (ّبيي  )ثِ ًغَ هٌبػجي ثش سٍي تبثلَيي 

ثبيذ تٌْب دس دػتشع افشاد  (ّب  )تبثلَ . آصهًَْبي ديٌبهيىي آػبًؼَس اص ثيشٍى صبُ هيؼش ثبؿذ 
. كالعيت داس ثبؿٌذ 

ًگْذاسي ًيبص ثِ عشوت دادى وبثيي ٍرَد  (ّبي) ايي ؿشط دس هَسد ٍػبئل ًگْذاسي دس عبلتي وِ سٍؽ 
داسد ٍ ايي وبس ًوي تَاًذ اص فضبي وبسي هَسد ًؾش دس دسٍى صبُ ثِ عَس ايوي اًزبم ؿَد ، كذق 

  .هي وٌذ 

دس كَستيىِ ٍػبئل فولىشدّبي اضغشاسي ٍ آصهَى دس داخل اتبله هبؿيي آالت هغبفؾت ًـذُ ثبؿٌذ ، 

:  ثبيذ تَػظ يه پَؿؾ هٌبػت هغلَس ؿًَذ ثِ عَسيىِ 

. ثِ عشف داخل صبُ ثبص ًـًَذ  (الف 

.  لفل وليذخَس داؿتِ ثبؿذ ثِ عَسيىِ ثؼتي ٍ لفل وشدى آى ثذٍى وليذ ّن هوىي ثبؿذ  (ة 

 

:  ثبيذ اهىبًبت صيش فشاّن ؿذُ ثبؿذ  (ّب  ) دس تبثلَ -6-6-2

  4-3-2-14 هغبثك ثٌذ 1 ثِ ّوشاُ ػيؼتن استجبط داخلي5-12اثضاسّبي فولىشد اضغشاسي هغبثك ثب ثٌذ (الف

-4-6 ٍ 3-4-4-6 ، 2-3-4-6تزْيضات وٌتشل وِ اهىبى ارشاي آصهًَْبي ديٌبهيىي هغبثك ثٌذّبي  (ة 

.   سا فشاّن  ػبصًذ 5-8

:  هـبّذُ هؼتمين ػيؼتن هغشوِ آػبًؼَس يب ٍػبئل ًوبيـگشي وِ هَاسد صيش سا ًـبى دّذ  (ح 

رْت عشوت وبثيي       -   

سػيذى ثِ هٌغمِ ثبصؿَي لفل       -   

ػشفت وبثيي آػبًؼَس       -   

 

 لَوغ دس 50ثبيذ ثب اػتفبدُ اص سٍؿٌبئي الىتشيىي حبثت ثب ؿذت عذالل  (ّب  )  ٍػبئل سٍي تبثلَ -6-6-3

.  هغل آى تزْيضات سٍؿي ؿًَذ 

.                 ثبيذ وليذي دس ًضديىي يب سٍي تبثلَ ثشاي لغـ ٍ ٍكل ايي سٍؿٌبئي ًلت ؿَد 

.   ثبؿذ 1-6-13               هٌجـ تبهيي اًشطي ايي سٍؿٌبئي ثبيذ هغبثك ثٌذ 



 

ثشاي فولىشد اضغشاسي ٍآصهَى ثبيذفمظ دسربئي ًلت ؿَدوِ فضبّبي وبسي  (ّب)    تبثلَ-6-6-4

.     دس ًؾش گشفتِ ؿذُ ثبؿٌذ 1-3-3-6هغبثك ثٌذ

 

تجْيشات ٍ ساختار فضاّای فلکِ  - 6-7

اتبق ّبي فلىِ - 6-7-1

.  فلىِ ّبي ثيشٍى صبُ ثبيذ دسٍى اتبق فلىِ لشاس گيشًذ 

 هىبًيىي ػغظ وف پبيذاسي 6-7-1-1

1-Intercom  

اتبلْبي فلىِ ثبيذ ثِ گًَِ اي ػبختِ ؿًَذ وِ دس ثشاثش ًيشٍّب ٍ ثبسّبئي وِ ثِ عَس هقوَل - 6-7-1-1-1

.  ٍاسد هي ؿَد پبيذاسي داؿتِ ثبؿٌذ 

.  ّوضٌيي ثبيذ اص هَاد ثب دٍاهي ػبختِ ؿًَذ وِ تَليذ گشد ٍغجبس ًٌوبيٌذ

وف اتبق فلىِ ّب ثبيذ اص هَاد غيش لغضًذُ هبًٌذ ثتي هبلِ وـي ؿذُ يب ٍسق آد داسػبختِ - 6-7-1-1-2

.  ؿَد

 

اتؼاد  -  6-7-1-2

اثقبد اتبق فلىِ ّب ثبيذ ثِ گًَِ اي ثبؿذ وِ دػتشػي آػبى ٍ ايوي ثِ توبم تزْيضات هشثَعِ - 6-7-1-2-1

.  تَػظ افشاد هؼئَل ًگْذاسي هيؼش گشدد

.  لبثل ارشا هي ثبؿٌذ - 2-3-3-6 اص ثٌذ  ة ٍ رولِ دٍم ٍ ػَم-1-3-3-6الضاهبت ثٌذ 

.   هتش ثبؿذ 5/1استفبؿ تب صيش ػمف ثبيذ عذالل - 6-7-1-2-2

.  هتش ثبؿذ 3/0عذالل فبكلِ آصاد ثبالي فلىِ ّب ثبيذ - 6-7-1-2-3

-3-6دس كَست ٍرَد تبثلَّبي فشهبى ٍ ثشق دس اتبق فلىِ،پيؾ ثيٌي ّبي هَضَؿ ثٌذّبي - 6-7-1-2-4 

.   سفبيت ؿًَذ6-3-3-2 ٍ 3-1

 

درّای دستزسی ٍ دريچِ ّا - 6-7-1-3

 هتش ثبؿٌذ ٍ ًجبيذ ثِ 4/1 هتش ٍ عذالل استفبؿ 6/0دسّبي دػتشػي ثبيذ داساي عذالل فشم - 6-7-1-3-1

.  ػوت دسٍى اتبق ثبص ؿًَذ 



 

 هتش فشاّن ؿَد ٍ 8/0 * 8/0دسثْبي افمي ثشاي دػتشػي افشاد ثبيذ گزسگبّي ثب اثقبد عذالل - 6-7-1-3-2

. هزْض ثِ هىبًيضم هتقبدل وٌٌذُ ثبؿٌذ 

 ًيَتي ثِ 1000توبم دسثْبي افمي ٌّگبم ثؼتِ ثَدى ثبيذ ثتَاًٌذ ٍصى دٍ ًفش سا وِ ّش ًفش ًيشٍيي هقبدل  

.   هتش دس ّش لؼوتي ٍاسد هي ًوبيٌذ سا ثذٍى تغييش ؿىل دائوي تغول وٌٌذ2/0 * 2/0ػغغي هقبدل 

دس كَست )لَالّب . دسثْبي افمي ًجبيذ سٍ ثِ پبئيي ثبص ؿًَذ هگش آًىِ ثِ ًشدثبى روـ ؿَ ٍكل ؿًَذ 

ثبيذ پيؾ ثيٌي ّبي الصم ثشاي رلَگيشي اص ػمَط افشاد يب . ًجبيذ اهىبى اص رب دسآهذى داؿتِ ثبؿٌذ  (ٍرَد

. دس صهبى ثبص ثَدى دسيضِ ثقول آيذ (هبًٌذ ًلت ًشدُ يب عفبػ  )اؿيب 

 

دسّب ٍ دسثْبي افمي ثبيذ ثِ لفل وليذ خَس هزْض ثبؿٌذ وِ اص ػوت داخل ثذٍى وليذ ثبص - 6-7-1-3-3

.  ؿًَذ 

ديگز تاس شَّا  - 6-7-1-4

.  اثقبد ػَساخْبي  ػمف صبُ ٍ وف اتبق فلىِ ثبيذ تب عذالل هَسد ًيبص وبسثشي آى وبّؾ يبثٌذ 

ثِ هٌؾَس ثشعشف ًوَدى خغش ػمَط اؿيبء اص هغل ّبي ثبص ثبالي صبُ اص رولِ آًْبئيىِ ثشاي فجَس وبثلْبي 

اص سٍي وف توبم ؿذُ ػمف صبُ  (ثلٌذيـبى  )ثشق هي ثبؿٌذ ثىبسثشدى لجِ ّبيي وِ عذالل ثشآهذگي 

.  هيليوتش ثبؿذ الضاهي اػت 50آػبًؼَس عذالل 

 

ٍسيلِ هتَلف کٌٌذُ - 6-7-1-5

 )ًضديه ثِ هغل,  ثبيذ دس اتبق فلىِ ّب4-4-15ٍ - 2-2-14يه ٍػيلِ هتَلف وٌٌذُ هغبثك ثب ثٌذّبي 

.  دػتشػي ًلت ؿَد   (ّبي 

 

دها  - 6-7-1-6

اگش اهىبى اًزوبد يب تمغيش ثخبس آة دس اعبق فلىِ ّب ٍرَد داسد ، ثشاي هغبفؾت تزْيضات ثبيذ توْيذات 

.  الصم اتخبر ؿَد 

.  دس كَستيىِ اتبق فلىِ ّب ؿبهل تزْيضات ثشلي ثبؿذ ، دهبي داخلي آى ثبيذ هـبثِ دهبي هَتَسخبًِ ثبؿذ 

 

 



 

رٍشٌائی ٍ پزيشّا  - 6-7-1-7

 لَوغ سٍي فلىِ ّب ثبؿذ ٍ 100اتبق فلىِ ّب ثبيذ داساي ػيؼتن سٍؿٌبئي الىتشيىي دائوي ثب ؿذت عذالل 

ثبيذ وليذي داخل ٍ ًضديه ثِ ًمغِ دػتشػي دس استفبؿ هٌبػت ، .  ثبؿذ 1-6-13تغزيِ آى ثبيذ هغبثك ثٌذ 

. سٍؿٌبيي ايي فضب سا لغـ ٍ ٍكل وٌذ

.  سا ثجيٌيذ4-2-1-7-6ّوضٌيي ثٌذ .  دس هغل هٌبػت ًلت ؿَد 2-6-13ثبيذ عذالل يه پشيض هغبثك ثٌذ 

  . ثبيذ افوبل ؿَد7-3-6دس كَستيىِ تبثلَّبي وٌتشل ٍ وبثيٌتْب دس اتبق فلىِ ّب لشاس گيشًذ، توْيذات ثٌذ 

 

فلکِ ّا در داخل چاُ  - 6-7-2

فلىِ ّب هي تَاًٌذ عَسي دس فضبي ثبال ػشي صبُ ًلت ؿًَذ وِ دس ثيشٍى اص فضبي ثبالي ػمف وبثيي 

ٍالـ ؿًَذ ٍ آصهًَْب ، تؼتْب ٍ ًگْذاسي آًْب دس ايوٌي وبهل اص عشيك ػمف وبثيي ، اص دسٍى وبثيي 

.   يب اص ثيشٍى صبُ اًزبم ؿَد 5-4-6، اص  عشيك وفي هغبثك ثٌذ  ( 3-4-6هغبثك ثٌذ  )آػبًؼَس 

هي تَاًٌذثشاي تغييش هؼيش  (ثب يه دٍس پيضؾ يب دٍ پيضؾ عٌبة فَالدي  )ثِ ّش عبل ، فلىِ ّشصگشد

عٌبثْبي فَالدي ثِ ػوت ٍصًِ تقبدل ثش فشاص ػمف وبثيي ًلت ؿًَذ ، ثٌغَي وِ دػتشػي ثِ هغَس آى ثب 

. اهىبى پزيش ثبؿذ ( 5-6-4 )ايوٌي وبهل اص ػمف وبثيي يب وفي 

 

ػولکزد اضطزاری  - 12-5

:  هتي ايي ثخؾ ثب هتي صيش ربيگضيي ؿَد - 12-5-1

 ًيَتي ًيبص 400صٌبًضِ ثشاي عشوت وبثيي آػبًؼَس ثِ عَس دػتي ثِ ػوت ثبال ثب ثبس اػوي،ًيشٍي ووتش اص 

ثبؿذ ، ػيؼتن هغشوِ ثبيذ ثِ يه ٍػيلِ دػتي اضغشاسي هزْض ثبؿذ وِ ثتَاى ثَػيلِ آى وبثيي آػبًؼَس سا 

دس كَستيىِ عشوت آػبًؼَس ثبفج ثِ عشوت دس آهذى ٍػيلِ هزوَس هي ثبؿذ، ايي . ثِ تشاص عجمِ سػبًذ

.  ٍػيلِ  ثبيذ يه صشػ كبف ٍ ثذٍى ثشرؼتگي ثبؿذ 

 

:  هتي ايي ثخؾ ثب هتي صيشربيگضيي ؿَد - 12-5-1-1

اگش ايي ٍػيلِ لبثل ثشداؿتي هي ثبؿذ ، ثبيذ دس هغلي دس فضبي هبؿيي آالت لشاس گيشد وِ دػتشػي آػبى 

صٌبًضِ اهىبى اؿتجبُ دس تـخيق آى ثشاي ػيؼتن هغشوِ هَسد ًؾش ٍرَد داسد ثبيذ . ثِ آى اهىبى پزيش ثبؿذ 

.  ثِ ًغَ هٌبػجي فالهت گزاسي ؿَد



دس كَستيىِ ايي ٍػيلِ لبثل ربثزبئي يب رذاػبصي اص ػيؼتن هغشوِ ثبؿذ ، يه ٍػيلِ ايوٌي ثشلي هغبثك 

.   ثبيذ ٍرَد داؿتِ ثبؿذ وِ عذاوخش ٌّگبم اتلبل ايي اثضاس ثِ ػيؼتن هغشوِ فول ًوبيذ 2-1-14ثٌذ 

 

:  هتي ايي ثخؾ ثب هتي صيش ربيگضيي ؿَد - 12-5-1-2

ثقٌَاى هخبل ايي وٌتشل هي تَاًذ .ثبيذ ثؼَْلت ثتَاى اػتمشاس وبثيي دس ًبعيِ ثبصؿَي لفل سا تـخيق داد 

 ح 2-6-6ّوضٌيي ثِ ثٌذ . ثَػيلِ فالئن دسد ؿذُ ثش سٍي عٌبثْبي فَالدي آٍيض يب گبٍسًش اًزبم ؿَد 

. هشارقِ ؿَد 

 

:  هتي ايي ثخؾ ثب هتي صيش ربيگضيي ؿَد - 12-5-2

 ًيَتي ثبؿذ ، توْيذاتي ثشاي فولىشد اضغشاسي 400 ثيؾ اص 1-5-12صٌبًضِ ًيشٍي تقشيف ؿذُ دس ثٌذ 

.  ثبيذ پيؾ ثيٌي ؿَد4-1-2-14ثشلي آػبًؼَس عجك ثٌذ

:   ايي ٍػيلِ ثبيذ دس فضبي هبؿيي آالت هشثَعِ لشاس گيشد

 (  3-6 )هَتَسخبًِ  -

 ،يب(2-5-6)اعبله هبؿيي آالت  -

  ( 6-6)آصهَى ٍ فولىشد اضغشاسي  (ّبي  )سٍي تبثلَ  -

 

 لَاسم ٍ تجْيشات تزلی -13

 

کليات  - 13-1

:  هتي ايي ثخؾ ثب هتي صيش ربيگضيي ؿَد - 13-1-2

دس فضبي هبؿيي آالت ٍ فلىِ ّب ثبيذ هغبفؾْبيي ثشاي رلَگيشي اص توبع هؼتمين ثب ارضاء الىتشيىي 

.   ثبؿذ IP2Xٍرَد داؿتِ ثبؿذ،وِ  دسرِ عفبؽت آًْب  عذالل 

 

کليذّای اصلی  - 13-4

:  هتي ايي ثخؾ ثب هتي صيش ربيگضيي ؿَد - 13-4-1

ثشاي ّش آػبًؼَس ثبيذ يه وليذ اكلي هَرَد ثبؿذ وِ لبثليت لغـ توبم هذاسّبي ثشلذاس ثشق اكلي آى 

آػبًؼَس سا داؿتِ ثبؿذ،  ايي وليذ ثبيذ لبدس ثِ لغـ عذاوخش رشيبى دس ؿشايظ اػتفبدُ فبدي  اص 

.  آػبًؼَس ثبؿذ 



:   ايي وليذ ًجبيذ تغزيِ هذاسّبي ثِ ؿشط صيش سا لغـ وٌذ- 13-4-1-1

  (دس كَست ٍرَد  ) يب تَْيِ  سٍؿٌبئي وبثيي (الف       

سٍي ػمف وبثيي   پشيض (ة 

ي هبؿيي آالت ٍ فلىِ ّب  ( ّب)سٍؿٌبئي فضب  (ح 

پشيضّبي هَرَد دس فضبي هبؿيي آالت ٍ فلىِ ّب ٍ صبّه   (      ت 

سٍؿٌبئي صبُ آػبًؼَس   (      ث 

 ٍػبيل ّـذاس دٌّذُ  (      د  

 

:  ايي وليذ ثبيذ دس هغلْبي صيش لشاس گيشد - 13-4-1-2

هَتَسخبًِ دس كَست ٍرَد   (الف 

دس كَست فذم ٍرَد هَتَسخبًِ  ، دس تبثلَ فشهبى؛ هگش ايٌىِ ايي تبثلَ دس داخل صبُ آػبًؼَسلشاس  (ة 

گشفتِ ثبؿذ؛يب 

-6) ٌّگبهي وِ تبثلَ فشهبى دس صبُ لشاس گشفتِ ثبؿذ دس تبثلَي آصهَى ٍ فولىشد اضغشاسي هغبثك ثٌذ  (ح

تقجيِ ؿَد؛ اگش تبثلَي فولىشد اضغشاسي اص تبثلَي آصهَى رذا ثبؿذ ايي وليذ ثبيذ دس تبثلَي فولىشد  (6

. اضغشاسي لشاس گيشد

 2-4-13اگش وليذ اكلي ثِ ساعتي اص عشيك تبثلَ فشهبى دس دػتشع ًجبؿذ؛ تبثلَ ثبيذ ثِ وليذ هزضا عجك ثٌذ 

. هزْض ؿَد 

  

رٍشٌائی ٍ پزيشّا  - 13-6

:  هتي ايي ثخؾ ثب هتي صيش ربيگضيي هي ؿَد - 13-6-1

تغزيِ ثشق سٍؿٌبئي وبثيي ؛ صبُ ؛ فضبي فلىِ ّب ؛ فضبي هبؿيي آالت ٍ تبثلَ ّبي آصهَى ٍفولىشد 

ايي فول هي تَاًذ ثَػيلِ يه هذاس . ثبيذ اص تغزيِ ػيؼتن هغشوِ هؼتمل ثبؿذ  ( 6-6ثٌذ  )اضغشاسي 

اكلي هَضَؿ ثٌذ  (ّبي  )رذاگبًِ يب اص عشيك اتلبل ثِ خظ تغزيِ ػيؼتن هغشوِ لجل اص ٍسٍد ثِ وليذ 

.  اًزبم ثگيشد  (13-4)
 

:  هتي ايي ثخؾ ثب هتي صيش ربيگضيي ؿَد - 13-6-2

تغزيِ ثشق پشيضّبي هَسد ًيبص سٍي ػمف وبثيي ؛ داخل فضبي هبؿيي آالت ؛ فضبي فلىِ ّب ٍ صبّه ثبيذ 

.  تبهيي ؿَد  (1-6-13)اص هذاسّبي  هَضَؿ ثٌذ 



:  ايي پشيضّب ثبيذ 

.   ٍلت ٍ ثب تغزيِ هؼتمين ثبؿذ 2P + PE ، 250يب اص ًَؿ  (الف

 صيش ثخؾ CENELEC HD 384.4.41 S2 هغبثك ثب SELVيب ثب يه ٍلتبط فَق القبدُ پبئيي ايوي  (ة 

.   يب هقبدل آى دس اػتبًذاسد هلي ثبؿذ 411

اػتفبدُ اص پشيضّبي فَق ثِ هقٌي ثِ وبسگيشي وبثلْبي ثب ػغظ همغـ هتٌبػت ثب رشيبى ًبهي پشيضّب ًوي 

ػغظ همغـ ّبدي ّبي رشيبى دس كَستي هي تَاًذ ووتش ثبؿذ وِ دس همبثل رشيبًْبي اضبفي ثِ عَس . ثبؿذ

. كغيظ هغبفؾت ؿًَذ

 

کٌتزل تغذيِ رٍشٌائی ٍ پزيشّا  - 13-6-3
 

:  هتي ايي ثخؾ ثب هتي صيش ربيگضيي هي ؿَد - 13-6-3-2

آى ثِ هٌؾَس (ّبي)هبؿيي آالت يه وليذ يب ٍػيلِ هـبثِ ثبيذ ًضديه ثِ هغل دػتشػي (ّبي)دس فضب 

.  هشارقِ گشدد5-5-6 ٍ 9-4-6 ، 7-3-6وٌتشل هٌجـ سٍؿٌبئي تقجيِ ؿَد، ّوضٌيي ثِ ثٌذّبي 

وليذّبي سٍؿٌبئي صبُ يب هَاسد هـبثِ ثبيذ ّن دس صبّه ٍ ّن ًضديه ثِ وليذ اكلي لشاس گيشًذ، ثِ گًَِ 

.  اي وِ سٍؿٌبئي صبُ ثب ّش وذام لبثل وٌتشل ثبؿذ

 

هحافظت در تزاتز اشکاالت تزلی ، کٌتزلْا ٍ اٍلَيت ّا  - 14

 

کٌتزل ّا - 14-2

 (رٍيشيَى )کٌتزل ػولکزد تاسرسی -14-2-1-3

:  هتي ايي ثخؾ ثب هتي صيش ربيگضيي هي ؿَد 

ثبيذ سٍي  (سٍيضيَى )ثِ هٌؾَس تؼْيل فوليبت ثبصسػي ٍ ػشٍيغ ٍ ًگْذاسي ، يه رقجِ وٌتشل ثبصسػي

. ػمف وبثيي تقجيِ ؿَد وِ ثِ ػَْلت دس دػتشع ثبؿذ

 ( 2-1-14ثٌذ  )وِ هغبثك الضاهبت ٍػبئل ايوٌي ثشلي  (وليذ سٍيضيَى  ) ايي ٍػيلِ ثبيذ اص عشيك وليذي 

.  ثبؿذ ، فقبل ؿَد 

.  ايي وليذ ثبيذ دٍ ٍضقيتي ثَدُ ٍ دس ثشاثش فولىشد ًبخَاػتِ هغبفؾت ؿَد 

:  ثشاي فولىشد ؿشايظ صيش ثبيذ ثِ عَس ّوضهبى فشاّن گشدد 

:  دس عيي فولىشد ثبصسػي ، هَاسد صيش ثي احش ؿَد  (الف



وٌتشل ّبي فولىشد فبدي ، ؿبهل فولىشد دسة ّبي خَدوبس   -1

 (فولىشد ثبصسػي سٍي تبثلَ )(4-1-2 -14)فولىشد ثشلي اضغشاسي ثٌذ  -2

 (5-1-2-14 ) ثٌذ 1فولىشد تخليِ ٍ ثبسگيشي -3

.  ثبصگـت ثِ عبلت فولىشد فبدي آػبًؼَس فمظ ثب اػتفبدُ اص ٍضقيت ديگش وليذ ثبصسػي اًزبم پزيش اػت 

صٌبًضِ ٍػبيل لغـ وٌٌذُ هَسد اػتفبدُ ثشاي ثي احش ًوَدى، وٌتبوتْبي ايوٌي يىپبسصِ ثب هىبًيؼن وليذ 

ثبصسػي ًجبؿٌذ ؛ثشاي رلَگيشي  اص ّش گًَِ عشوت ًبخَاػتِ وبثيي عتي دس كَست ثشٍص يىي اص خغبّبي 

.  دس هذاس، ثبيذ توْيذات الصم ٍرَد داؿتِ ثبؿذ1-1-1-14اؿبسُ ؿذُ دس ثٌذ 

عشوت وبثيي ثبيذ ثِ فـبس هذاٍم سٍي ؿؼتي وِ دس ثشاثش فولىشد تلبدفي هغبفؾت ؿذُ؛ثؼتگي  (ة 

.  داؿتِ ٍ رْت عشوت دس آى ثِ ٍضَط ًـبى دادُ ؿذُ ثبؿذ 

.  ثبؿذ 2-2-14 هغبثك ثٌذ 2ثبيذ داساي يه وليذ تَلف(  سٍيضيَى)رقجِ وٌتشل  ثبصسػي  (ح 

.  هتش ثش حبًيِ ثيـتش ؿَد 63/0ػشفت وبثيي آػبًؼَس ًجبيذ اص  (ت 

.   ثبؿذ 3 ربثزبيي وبثيي ًجبيذ ثيؾ اص عَل هؼيش عشوت دس عبلت فبديٓهغذٍد (ث 

.  فولىشد آػبًؼَس ثبيذ ثِ فولىشد ٍػبئل ايوٌي ٍاثؼتِ ثوبًذ  (د 

1- Docking operation 

2-Stopping device 

3-Normal Car Travel  

هي تَاًذ ثِ وليذّبي ٍيظُ اي ثشاي وٌتشل هىبًيؼن دسثْب اص سٍي ػمف   (سٍيضيَى)رقجِ وٌتشل ثبصسػي 

.  وبثيي هزْض ثبؿذ، ايي وليذّب ثبيذ دس همبثل فولىشد تلبدفي هغبفؾت ؿذُ ثبؿٌذ

؛  (4-3-4-6ثٌذ  )دٍهي هوىي اػت دس داخل وبثيي آػبًؼَس دس عبلت  (سٍيضيَى)رقجِ وٌتشل ثبصسػي 

.  لشاس داؿتِ ثبؿذ  ( 6-5-4-6ثٌذ ) يب سٍي وفي دس عبلت  (1-4-4-6ثٌذ  )دس صبّه دس عبلت 

:  ثبيذ هَاسد صيش سا تضويي وٌذ 1 دس ربئيىِ دٍ رقجِ ثبصسػي تقجيِ ؿذُ اػت ، يه ػيؼتن لفل داخلي

 

 لشاس گشفت ، آػبًؼَس سا هي تَاى ثب " ثبصسػي "دس عبلت (سٍيضيَى)اگش يه رقجِ وٌتشل ثبصسػي  (الف 

.  ثِ عشوت دس آٍسد (سٍيضيَى)فـبس ؿؼتي ّبيي سٍي آى رقجِ وٌتشل ثبصسػي 

:   لشاس گيشد " ثبصسػي "دس عبلت (سٍيضيَى)اگش ثيؾ اص يه رقجِ وٌتشل ثبصسػي  (ة 

: ًجبيذ عشوت دادى وبثيي ثب ّيش يه اص آًْب اهىبى پزيش ثبؿذ؛ يب - 1      



ثبيذ اهىبى عشوت وبثيي آػبًؼَس فمظ دس عبلتيىِ ؿؼتي ّبي سٍي ّش دٍ رقجِ وٌتشل ثبصسػي - 2      

  (.  سرَؿ ؿَد 18-3-0ثِ ثخؾ  )ثِ عَس ّوضهبى فـشدُ هي ؿًَذ، ٍرَد داؿتِ ثبؿذ  (سٍيضيَى)

.  ًلت ؿَد  (سٍيضيَى)ًجبيذ ثيؾ اص دٍ رقجِ وٌتشل ثبصسػي 

  کٌتزل ػولکزد اضطزاری تزلی- 14-2-1-4

:  هتي ايي ثخؾ ثب هتي صيش ربيگضيي هي ؿَد 

 اثضاسي ثشاي فولىشد اضغشاسي ثشلي ًيبص ثبؿذ ، يه وليذ فولىشد 2-5-12دس كَستيىِ هغبثك ثٌذ 

ػيؼتن هغشوِ ثبيذ اص هٌجـ اكلي فبدي يب اص هٌجـ تغزيِ .  ثبيذ ًلت ؿَد 2-1-14اضغشاسي ثشلي هغبثك ثٌذ 

.  رخيشُ دس كَست ٍرَد تغزيِ ؿَد 

:  ؿشايظ صيش ثبيذ ثِ عَس ّوضهبى ثش آٍسدُ ؿَد 

فولىشد وليذ اضغشاسي ثشلي ثبيذ ايي اهىبى سا فشاّن ػبصد تب وٌتشل عشوت وبثيي ثب فـبس هذاٍم  (الف

رْت عشوت ثبيذ ثِ .سٍي يه ؿؼتي وِ دس ثشاثش فولىشد تلبدفي هغبفؾت ؿذُ اػت اًزبم گشدد 

.   ٍضَط ًـبى دادُ ؿذُ ثبؿذ
 

پغ اص فول وشدى وليذ اضغشاسي ثشلي، اص وليِ عشوتْبي وبثيي، ثِ رض عشوتي وِ تَػظ ايي وليذ  (ة

.  اًزبم هيـَد، ثبيذ رلَگيشي ؿَد
 

ثبيذ لغَ  (اص ٍضقيت فبدي ثِ ثبصسػي)تبحيشات فولىشد اضغشاسي ثشلي ٌّگبم تغييش ٍضقيت وليذ ثبصسػي 

.  ؿَد
 

 ٍػبيل 2-1-14وليذ فولىشد اضغشاسي ثشلي ثبيذ اص عشيك خَدؽ يب يه وليذ ثشلي ديگش هغبثك ثٌذ  (ح

: ثشلي صيش سا غيش فقبل ًوبيذ

( 8-8-9هغبثك ثٌذ )وليذّبيي وِ ثش سٍي تشهض ايوٌي ًلت ؿذُ اًذ -  1       

 ثش سٍي وٌتشل وٌٌذُ هىبًيىي ػشفت 2-11-9-9 ٍ 1-11-9-9وليذّبيي وِ هغبثك ثٌذّبي -  2       

. ًلت ؿذُ اًذ    (گبٍسًش)

 ثش سٍي ٍػبيل هغبفؾت دس همبثل ػشفت ثيؾ اص عذ وبثيي ثِ 5-10-9وليذّبيي وِ هغبثك ثٌذ -  3       

. ػوت   ثبال ًلت ؿذُ اًذ

.  ثش سٍي ضشثِ گيشّب ًلت ؿذُ اًذ4-3-4-10وليذّبيي وِ هغبثك ثٌذ -  4       

 5- 10وليذّبي عذ ًْبيي هغبثك ثٌذ -  5       

1- Interlock 



 

وليذ فولىشد اضغشاسي ثشلي ٍ ؿؼتي ّبي فـبسي آًْب ثبيذ ثِ گًَِ اي لشاس گيشًذ وِ عشوت ػيؼتن  (ت 

. هـبّذُ ؿَد (ح- 2-6-6هغبثك ثٌذ  ) يب تَػظ ٍػبيل ًوبيـگش "هغشوِ   هؼتميوب

.   هتش ثش حبًيِ ثيـتش ؿَد63/0ػشفت وبثيي آػبًؼَس ًجبيذ اص  (ث 

 

ٍسايل تَلف - 14-2-2

.  هتي ايي ثخؾ ثب هتي صيش ربيگضيي هي ؿَد - 14-2-2-1

ٍػيلِ اي ثشاي هتَلف ًوَدى ٍ خبسد اص ػشٍيغ ًگِ داؿتي آػبًؼَس ٍ ّوضٌيي دسّبي داساي ًيشٍي 

:  هغشوِ آى، ثبيذ دس هغل ّبي صيش ٍرَد داؿتِ ثبؿذ

 (الف- 4-3-7-5ثٌذ )دس صبّه آػبًؼَس  (الف 

( 5-1-7-6ثٌذ )دس اتبق فلىِ  (ة

، دس فبكلِ عذاوخش يه هتشي اص ًمغِ ٍسٍد افشاد ػشٍيغ وبس (15-8)سٍي ػمف وبثيي آػبًؼَس  (ح

ايي وليذ تَلف هي تَاًذ ّوبى وليذي ثبؿذ . ثشاي ثبصسػي ٍ فوليبت ًگْذاسي، دس هغلي ثب دػتشػي آػبى

ًلت هي ؿَد، ثِ ؿشعي وِ  فبكلِ آى اص ًمغِ دػتشع اص يه هتش   (سٍيضيَى)وِ سٍي رقجِ ثبصسػي 

. ثيـتش ًجبؿذ

  (ح-3-1-2-14ثٌذ ( )سٍيضيَى)دس رقجِ وٌتشل ثبصسػي  ( ت

ٍػيلِ تَلف . (ػ-5-1-2-14هغبثك ثٌذ )دس داخل وبثيي آػبًؼَسّبي ثب فولىشد تخليِ ٍ ثبسگيشي  ( ث

ثبيذ دس  هغذٍدُ يه هتشي اص ٍسٍدي وِ فول تخليِ ٍ ثبسگيشي اص آى اًزبم هي ؿَد لشاس گشفتِ ثبؿذ ٍ 

(. 1- 3-2-15هغبثك ثٌذ ). ثِ ٍضَط لبثل تـخيق ثبؿذ

دس ػيؼتن هغشوِ هگش آًىِ يه وليذ اكلي يب ٍػيلِ تَلف ديگشي دس هغذٍدُ يه هتشي آى  (د

.  دس   دػتشع ثبؿذ"هؼتميوب

، هگش آًىِ يه وليذ اكلي يب ٍػيلِ تَلف ديگشي دس هغذٍدُ يه (6-6ثٌذ)دس تبثلَّبي آصهَى  (س

.   دس دػتشع ٍرَد داؿتِ ثبؿذ "هتشي آى هؼتميوب

 

 ٍسيلِ اػالم خطز اضطزاری- 14-2-3
:  هتي ايي ثخؾ ثب هتي صيش ربيگضيي هي ؿَد - 14-2-3-4 



 هتش ثبؿذ ٍ يب استجبط كَتي هؼتمين ثيي داخل وبثيي ٍ 30دس كَستيىِ عَل عشوت آػبًؼَس ثيؾ اص 

هغلي وِ دس آى فوليبت اضغشاسي اًزبم هي ؿَد اهىبى پزيش ًجبؿذ ثبيذ يه ػيؼتن آيفَى يب ٍػيلِ هـبثِ 

 تغزيِ هي گشدد، استجبط ثيي داخل وبثيي ٍ هغل اًزبم 4-18-8وِ تَػظ هٌجـ اضغشاسي اؿبسُ ؿذُ دس ثٌذ 

.  فوليبت اضغشاسي سا ثشلشاس ًوبيذ

  

ّشذارّا، ػالهت گذاری ّا ٍ دستَرالؼول ّا  - 15

 

اتاق ّای فلکِ ٍ هاشيي آالت   - 15-4

:  ايي فٌَاى ثب فٌَاى صيش ربيگضيي هي ؿَد 

فضبّبي هبؿيي آالت ٍ فلىِ ّب - 15-4

:  هتي ايي ثخؾ ثب هتي صيش ربيگضيي هي ؿَد - 15-4-3

( 6-6)آصهَى ٍ تبثلَّبي اضغشاسي ( ّبي)يب دس تبثلَ (2-5-6)، اتبله هبؿيي آالت  (3-6)دس هَتَسخبًِ 

ًلت دػتَسالقول ّبي هـشٍط وِ دس صهبى اص وبس افتبدى آػبًؼَس ثبيذ اص آًْب پيشٍي ؿَد، ثِ ٍيظُ 

صگًَگي اػتفبدُ اضغشاسي اص اثضاس دػتي يب ثشلي، رْت عشوت دادى وبثيي ٍ وليذ ثبصوشدى دسة 

.  عجمبت، ثغَس وبهل ٍ ٍاضظ ضشٍسي هي ثبؿذ

:  هتي ايي ثخؾ ثب هتي صيش ربيگضيي هي ؿَد- 15-4-5

ثٌذ )ثش سٍي لالثْب ٍ تيشّبي هخلَف ثلٌذ وشدى تزْيضات آػبًؼَس ثبيذ عذاوخش ثبس هزبص ًـبى دادُ ؿَد 

:  ثخؾ صيش اضبفِ هي ؿَد (6-4-10 ٍ 6-3-8

(   3-5-4-6ثٌذ )عذاوخش ثبس هزبص ثش سٍي وفي ثبيذ روش ؿَد - 15-4-6

چاُ آساًسَر  - 15-5

:  هتي ايي ثخؾ ثب هتي صيش ربيگضيي هي ؿَد- 15-5-1

ًَؿتِ صيش ثبيذ  (ثِ رض دسة ّبي عجمبت)ثيشٍى اص صبُ آػبًؼَس دس ًضديىي ّش دسة دػتشػي يب ثبصسػي 

:  ًلت ؿَد

 

 

 

 

 



 " خطز سمَط – چاُ آساًسَر "

 "دستزسی افزاد غيز هجاس هوٌَع "

 

:  ثخؾ صيش اضبفِ هي ؿَد - 15-5-4

 (ّبي)ٍاضظ وِ ّوِ دػتَسات الصم ثشاي فولىشد سا دس ثش داسًذ ثبيذ دس هغل  (ّبي)دس عبالت صيش ّـذاس

: هٌبػجي دس داخل صبُ ًلت ؿًَذ

  (ة-2-5-4-6)يب هتَلف وٌٌذُ ّبي لبثل عشوت / ٍ (5-4-6)وفي روـ ؿًَذُ  -

(  1-4-4-6 ٍ 1-3-4-6)يب ٍػيلِ هىبًيىي وِ ثلَست دػتي فول هي وٌذ  -

 

آسهايشات، آسهًَْا، دفتز حثت ًتايج، سزٍيس ٍ ًگْذاری - 16

اعالفبت دس هَسد ًلبة - 16-3

وبسثشي فبدي  - 16-3-1

:  هتي ايي ثخؾ ثب هتي صيش ربيگضيي هي ؿَد 

وتبثضِ دػتَسالقول ثبيذ عبٍي اعالفبت الصم دس هَسد وبسثشي فبدي آػبًؼَس ٍ فوليبت ًزبت ثبؿذ ثِ 

 : خلَف دس ثبسُ هَاسد صيش

لفل ًگِ داؿتي دسثْبي دػتشػي ثِ فضبي هبؿيي آالت ٍ فلىِ ّب   (الف

ثبسگزاسي ٍ ثبسثشداسي ايوي   (ة

.  پيؾ ثيٌي ٍ توْيذات الصم دس هَالقي وِ صبُ آػبًؼَس ثِ عَس وبهل پَؿيذُ ًوي ثبؿذ (ح

.  سخذادّبيي وِ ًيبص ثِ هذاخلِ فشد كالعيت داس داسد (ت

ًگْذاسي اػٌبد ٍ هذاسن   (ث

اػتفبدُ اص وليذ ثبصوٌٌذُ لفل دس هَالـ اضغشاسي   (د

فوليبت ًزبت   (س

 

 

 

 

 

 



فْزست ٍسايل ايوٌی تزلی  (الشاهی)- پيَست الف

.  پيَػت الف، ثب تغييشات ٍ اضبفبت صيش وبهل ؿذُ اػت

فْزست ٍسايل ايوٌی تزلی : جذٍل الف
ٍسايلی کِ تايذ کٌتزل ٍ تزرسی شًَذ تٌذ 

5-2-2-2-2 

الف -5-7-3-4

ة -6-4-3-1

ث -6-4-3-3

ث -6-4-4-1

د -6-4-4-1

س -6-4-4-1

الف -6-4-5-4

ة -6-4-5-5

ح -6-4-5-5

ث -6-4-7-1

ث -6-4-7-2

6-7-1-5 

7-7-3-1 

 

 

7-7-4-1 

7-7-6-2 

8-12-4-2 

ة -8-15

8-9-2 

9-5-3 

 

ث -9-6-1

9-6-2 

9-8-8 

9-9-11-1 

9-9-11-2 

 1ثشسػي ٍضقيت ثؼتِ ثَدى دسّبي ثبصسػي ٍ اضغشاسي ٍ دسيضِ ّبي افمي ثبصسػي

ٍػيلِ هتَلف وٌٌذُ دس صبّه 

ثشسػي ٍضقيت غيش فقبل ٍػيلِ هىبًيىي 

ثشسػي ٍضقيت ثؼتِ ثَدى دسة ّب ٍ دسيضِ ّبي افمي ٍ دسثْبي ثبصسػي وبثيي 

ثشسػي ثبص ؿذى دسة دػتشػي ثِ صبّه تَػظ وليذ 

 ثشسػي ٍضقيت غيش فقبل ٍػيلِ هىبًيىي

ثشسػي ٍضقيت فقبل ٍػيلِ هىبًيىي 

ثشسػي ٍضقيت وبهال روـ ؿذُ وفي روـ ؿًَذُ 

ثشسػي ٍضقيت وبهال روـ ؿذُ هتَلف وٌٌذُ ّبي هتغشن 

ثشسػي ٍضقيت وبهال ثبص ؿذُ ي دس هتَلف وٌٌذُ ّبي هتغشن 

ثشسػي ٍضقيت ثؼتِ دسة دػتشػي 

ثشسػي ٍضقيت ثؼتِ دسة دػتشػي 

ٍػيلِ هتَلف وٌٌذُ دس اتبق فلىِ 

: ثشسػي لفل ؿذى دسّبي عجمبت

  2-4-7-7دسثْبي عجمبت خَدوبس، هغبثك ثٌذ  -

 (غيش خَدوبس)دسثْبي عجمبت دػتي  -

ثشسػي ٍضقيت ثؼتِ دسثْبي عجمبت 

ثشسػي ٍضقيت ثؼتِ لتِ ّبي ثذٍى لفل 

ثشسػي لفل ؿذى دسة ّب ٍ دسيضِ ّبي  افمي اضغشاسي وبثيي 

ٍػيلِ هتَلف وٌٌذُ سٍي ػمف وبثيي 

ثشسػي ٍضقيت ثؼتِ دسة وبثيي 

ثشسػي افضايؾ عَل ًؼجي غيش فبدي يه عٌبة يب صًزيش دس آػبًؼَسّبي ثب ػيؼتن آٍيض دٍ عٌبثي يب 

دٍ صًزيشي 

ثشسػي وـؾ عٌبة ّبي رجشاى 

 2ثشسػي ٍػيلِ ضذ پيضؾ ٍ ثشگـت

ثشسػي فولىشد تشهض ايوٌي 

آؿىبس وٌٌذُ ػشفت ثيؾ اص عذ هزبص 

 (گبٍسًش)ثشسػي آصاد ؿذى وٌتشل وٌٌذُ هىبًيىي ػشفت 



9-9-11-3 

9-10-5 

10-4-3-4 

ة -10-5-2-3

 2-ة-10-5-3-1

ح -11-2-1

12-5-1-1 

ح -12-8-4

12-8-5 

12-9 

13-4-2 

 2-الف-14-2-1-2

 3-الف-14-2-1-2

 

ح -14-2-1-3

ة -14-2-1-5

  

ػ -14-2-1-5

د -14-2-2-1

س -14-2-2-1

 (گبٍسًش)ثشسػي وـؾ عٌبة وٌتشل وٌٌذُ هىبًيىي ػشفت 

ثشسػي ٍػبيل عفبؽتي دس ثشاثش عشوت وبثيي ثب ػشفت ثيؾ اص عذ ثِ ػوت ثبال 

ضشثِ گيشّب ثشسػي ثشگـت ثِ عبلت اٍليِ 

 (وليذّبي عذ ًْبيي) اًتمبل اعالفبت هشثَط ثِ هَلقيت وبثيي ثشسػي وـؾ دس ٍػيلِ اًتمبل

وليذّبي عذ ًْبيي ثشاي آػبًؼَسّبي وــي 

ثشسػي لفل ؿذى دسة وبثيي 

ثشسػي هغل ٍػبيل لبثل ربثزبيي ثشاي عشوت دادى آػبًؼَس دس هَالـ اضغشاسي  

 (ٍػيلِ ثشسػي وبّؾ ػشفت)ثشسػي وـؾ دس ٍػيلِ اًتمبل اعالفبت هَلقيت وبثيي 

ثشسػي وٌذ ؿًَذگي دس ضشثِ گيشّبي ثب وَسع ووتش 

ثشسػي ؿل ؿذى عٌبة يب صًزيش دس آػبًؼَسّبي ثب ػيؼتن ساًؾ هخجت 

وٌتشل وليذ اكلي ثب اػتفبدُ اص وٌتبوتَس لغـ وٌٌذُ هذاس 

ثشسػي ّن ػغظ ػبصي ٍ ّن ػغظ ػبصي هزذد 

 (ّن ػغظ ػبصي ٍ ّن ػغظ ػبصي هزذد)ثشسػي وـؾ دس ٍػيلِ اًتمبل اعالفبت هَلقيت وبثيي 

ٍػيلِ هتَلف وٌٌذُ دس فولىشد ثبصسػي 

هغذٍد وشدى عشوت وبثيي دس فوليبت تخليِ ٍ ثبسگيشي دس وبثيٌْبي ثب لبثليت فولىشد تخليِ ٍ 

ثبسگيشي 

 3ٍػيلِ تَلف دس فوليبت تخليِ ٍ ثبسگيشي

ٍػيلِ تَلف دس هغذٍدُ ػيؼتن هغشوِ آػبًؼَس 

آصهَى ٍ اضغشاسي  (ّبي)ٍػيلِ تَلف دس تبثلَ 

 

1- Inspection Traps 

2-Anti-Rebound 

3-Docking Operation 

 

 

 

 

 

 

 



پيَست ج 

 (اطالػاتی)

پزًٍذُ فٌی 

 

کليات  - 2-ج

 

 :هتي ايي ثخؾ ثب هتي صيش ربيگضيي هي ؿَد

 ًبم ٍ ًـبًي ًلبة، هبله ٍ يب اػتفبدُ وٌٌذُ -  الف

 ًـبًي هغل ًلت - ة

 ًَؿ تزْيضات، ثبس ًبهي، ػشفت ًبهي، تقذاد هؼبفش-      ح 

 عَل هؼيش عشوت آػبًؼَس، تقذاد عجمبت ػشٍيغ دّي ؿذُ  - ت

1رشم وبثيي ٍ ٍصًِ تقبدل - ث
 

 ساّْبي دػتشػي ثِ فضبّبي هبؿيي آالت يب فلىِ ّب  - د

 

جشئيات فٌی ًٍمشِ ّا - 3-ج

. هتي ايي ثخؾ ثب هتي صيش ربيگضيي هي ؿَد  

ًمـِ ّبي ؿبهل ثشؿْبي فوَدي ٍ افمي هَسد ًيبص ثشاي ًلت آػبًؼَس وِ فضبي هبؿيي آالت ٍ فلىِ ّب ٍ 

. دػتگبّْب سا دس ثش داؿتِ ثبؿذ

ايي ًمـِ ّب هي تَاًٌذ رضئيبت ػبخت سا ًـبى ًذّذ اهب ثبيذ ؿبهل ٍيظگي ّبي الصم ثشاي ثشسػي سفبيت 

:  ايي اػتبًذاسد ثِ خلَف هَاسد صيش ثبؿٌذ

 ( 3-3-7-5 ٍ 2-7-5 ٍ 1-7-5)فضبّبي آصاد  ثبالي صبُ ٍ ثبالي صبّه - الف

 (5-5 ).ّش فضبي لبثل دػتشع وِ دس پبييي صبُ آػبًؼَس ثبؿذ - ة

 (2-3-7-5)دػتشػي ثِ صبّه - ح

 (6-5)عفبػ ّبي ثيي آػبًؼَسّب دسكَستيىِ ثيؾ اص يه آػبًؼَس دس يه صبُ لشاس داؿتِ ثبؿذ  - ت

 

1- Counter weight or Balancing weight  

 

 پيؾ ثيٌي ػَساػ ّب ثشاي ثؼتي تزْيضات  - ث

 



هَلقيت ٍ اًذاصُ ّبي اكلي فضبّبي هبؿيي آالت ثِ ّوشاُ ًمـِ ربًوبيي ػيؼتن هغشوِ ٍ ٍػبيل  - د

، ػَساػ ّبي تَْيِ، ثبسّبي فىغ (دسام)اكلي، اًذاصُ ّبي فلىِ وـؾ يب اػتَاًِ روـ وٌٌذُ عٌبة 

 القول ثشسٍي ػبختوبى ٍ وف صبّه 

 (2-6)دػتشػي ثِ فضبّبي هبؿيي آالت - س

 هَلقيت ٍ اًذاصُ ّبي اكلي فضبّبي فلىِ ّب دس كَست ٍرَد، هَلقيت ٍ اًذاصُ ّبي فلىِ ّب  - ط

 هَلقيت ػبيش ٍػبيل هَرَد دس فضبّبي فلىِ ّب  - ػ

 (3-4-6)دػتشػي ثِ فضبّبي فلىِ ّب  - د

 1اگش دسة ّب هـبثِ ثبؿٌذ ٍ فَاكل ثيي دسگبُ. (3-7)صيذهبى ٍ اًذاصُ ّبي اكلي دسة ّبي عجمبت  - ر

 .دسثْبي عجمبت هـخق ؿذُ ثبؿذ، الصم ًيؼت ّوگي ًـبى دادُ ؿًَذ

-2-5)صيذهبى ٍ اًذاصُ ّبي دسة ّبي ثبصسػي ٍ دسيضِ ّبي افمي ثبصسػي ٍ دسة ّبي اضغشاسي  - س

2) 

 (2-8)ٍ  (1-8)اًذاصُ ّبي وبثيي ٍ ٍسٍدي ّبي آى  - ص

 ( 2-2-11)، (1-2-11)ٍ فبكلِ اص دسة وبثيي تب ػغظ داخلي ديَاسُ صبُ  (آػتبًِ)فبكلِ اص دسگبُ - ط

  3-2-11فبكلِ افمي ثيي دسة ّبي وبثيي ٍ عجمبت دس عبلت ثؼتِ وِ ًغَُ اًذاصُ گيشي آًْب دس ثٌذ - ع

 . ًَؿتِ ؿذُ اػت 

، صًزيشّب (تقذاد، لغش، تشويت، ثبس گؼيختگي)هـخلبت اكلي ػيؼتن آٍيض، ضشيت ايوٌي، عٌبثْب  - ؽ

دس كَست  ) (ػين ثىؼل)ٍ عٌبثْبي رجشاى  (ًَؿ، تشويت، عَل ّش لالة صًزيش، ثبس گؼيختگي)

 (ٍرَد

 (پيَػت ط)هغبػجِ ضشيت ايوٌي  - ف

يب عٌبة فَالدي ايوٌي اص  (گبٍسًش)هـخلبت اكلي عٌبة فَالدي وٌتشل وٌٌذُ هىبًيىي ػشفت  - م

 ًؾش لغش، تشويت، ثبس گؼيختگي، ضشيت ايوٌي 

وـؾ، ) سيل ّبي ساٌّوب، ؿشايظ ٍ اًذاصُ ػغَط دس توبع ثب وفـه ّب 2اًذاصُ ّب ٍ هذاسن هخجتِ - ط

  (هبؿيي وبسي، ػٌگ وبسي

 اًذاصُ ّب ٍهذاسن هخجتِ  ضشثِ گيشّبي روـ وٌٌذُ اًشطي اص ًَؿ خغي  - ػ

1-Sill 

2-Proof  

 

 



پيَست ت 

 (الشاهی)

تزرسی ّا ٍ آسهَى ّای  لثل اس تْزُ تزداری 

 

آصهَى ّب ٍ تبئيذيِ ّب  - 2-ت

ػين وـي ثشلي - د

:  هتي ايي ثخؾ ثب هتي صيش ربيگضيي هي ؿَد 

ثشاي ايي اًذاصُ گيشي ثبيذ ّوِ ارضا . (3-1-13)اًذاصُ گيشي همبٍهت فبيمي دس هذاسّبي هختلف  -1

.  الىتشًٍيىي اص هذاس رذا گشدًذ

تبئيذ پيَػتگي الىتشيىي اتلبل ثيي تشهيٌبل اكلي اتلبل صهيي دس فضبي هبؿيي آالت ٍ لؼوت ّبي  -2

 . هختلف آػبًؼَس وِ هوىي اػت ثلَست اتفبلي ثشق داس ؿًَذ

 

:  تٌذ سيز اضافِ هی شَد 

:  آصهَى ّبي فولىشدي ٍػبيل صيش دس كَست ٍرَد-   ع

( 1-3-4-6)ٍػيلِ هىبًيىي ثشاي رلَگيشي اص عشوت وبثيي    -     

ثبيذ ثِ تشهض ايوٌي وِ ثقٌَاى ٍػيلِ هىبًيىي اػتفبدُ  (1-4-4-6)ٍػيلِ هىبًيىي ثشاي تَلف وبثيي    -    

هبًٌذ ٍلتي وِ ثب ػشفت فولىشد اضغشاسي ٍ وبثيي خبلي فول هي : هي ؿَد تَرِ خبف ؿَد

.  وٌذ 

( 5-4-6)وفي - 

( 2-5-4-6)ٍػيلِ هىبًيىي ثشاي ػذ وشدى ساُ وبثيي يب هتَلف وٌٌذُ ّبي هتغشن - 

( 6-6)ٍػبيل ثشاي فولىشد ّبي اضغشاسي ٍ آصهَى ّب - 

 

 

 

 

 

 

 



پيَست ث 

 (اطالػاتی)
 تزرسی ّا ٍ آسهَى ّای ادٍاری، تزرسی ّا ٍ آسهَى ّای پس اس ّز ًصة هْن يا پس اس ّز حادحِ

 

 ثشسػي ّب ٍ آصهَى ّبي پغ اص يه ثْيٌِ ػبصي هْن يب پغ اص يه عبدحِ -2-ث

 : هتي ايي ثخؾ ثب هتي صيش ربيگضيي هي ؿَد- 

.   ًگْذاسي ؿًَذ2-16ثْيٌِ ػبصي ّب ٍ عَادث هْن ثبيذ حجت ؿذُ ٍدسلؼوت فٌي پشًٍذُ هَضَؿ ثٌذ - 

:  ثِ خلَف هَاسد صيش ثْيٌِ ػبصي ّبي  هْن هغؼَة هي ؿًَذ-

: تغييشدس -  الف

ػشفت ًبهي - 1

ثبسًبهي - 2

رشم وبثيي - 3

 عَل هؼيش عشوت- 4

: تغييش يب ربيگضيٌي دس- ة

 هـبثِ اص ايي ٍػيلِ ثِ فٌَاى تغييش هْن دسًؾش گشفتِ "ربيگضيٌي دٍ ًوًَِ وبهال)ًَؿ ٍػبيل لفل وٌٌذُ - 1

  (ًوي ؿَد

ػيؼتن وٌتشل - 2

سيل ّبي ساٌّوب يب ًَؿ سيل ّبي ساٌّوب - 3

  (يب اضبفِ وشدى يه يب صٌذ دسة ديگش ثِ وبثيي يب عجمبت)ًَؿ دسة - 4

ػيؼتن هغشوِ يب فلىِ وـؾ - 5

 (گبٍسًش)وٌتشل وٌٌذُ هىبًيىي ػشفت - 6

ٍػبيل عفبؽتي دس ثشاثش عشوت وبثيي ثب ػشفت ثيؾ اص عذ هزبص ثِ ػوت ثبال - 7

ضشثِ گيشّبي تِ صبُ - 8

  (پبساؿَت  )تشهض ايوٌي - 9

(  1-3-4-6)ٍػيلِ هىبًيىي ثشاي رلَگيشي اص عشوت وبثيي - 10

( 1-4-4-6)ٍػيلِ هىبًيىي ثشاي هتَلف وشدى وبثيي  - 11

( 5-4-6)وفي - 12

( 2-5-4-6)ٍػيلِ هىبًيىي ثشاي هؼذٍد وشدى هؼيش عشوت وبثيي يب هتَلف وٌٌذُ ّبي هتغشن- 13



( 6-6)ٍػبيل ثشاي فولىشد دس عبلتْبي آصهَى ٍ اضغشاسي - 14

ثشاي آصهَى ّبي ثقذ اص يه ثْيٌِ ػبصي هْن يب پغ اص يه عبدحِ، اػٌبد ٍ اعالفبت الصم ثبيذ ثِ ؿخق يب 

. ػبصهبى هؼئَل تغَيل ؿَد

ايي ؿخق يب ايي ػبصهبى تلوين خَاّذ گشفت وِ آصهَى ثش سٍي ثْيٌِ ػبصي اًزبم ؿذُ ٍ يب لغقبت 

. تقَيضي صگًَِ اًزبم ؿَد

ايي آصهَى ّب عذاوخش ّوبى ّبيي ّؼتٌذ وِ ثش سٍي لغقبت اكلي لجل اص ؿشٍؿ ثْشُ ثشداسي اًزبم هي 

. ؿَد

 

 

 

پيَست س  

  (اطالػاتی) 

( 2-6) راُ ّای دستزسی –فضاّای هاشيي آالت 

 

 

الف  پيَست م

 (اطالػاتی)

 
. اشارُ هی کٌذ (EU)تٌذّای ايي استاًذارد تِ الشاهات اساسی يا ديگز توْيذات دستَرالؼولْای جاهؼِ ارٍپا 

:  ثب هتي صيش ربيگضيي هي ؿَد1يبدآٍسي 

.  ايي اػتبًذاسد هشارقِ ؿَد2-2-0 ثِ ثٌذ 7-6 ٍ 5-6، 3-6، 2-6ثب دس ًؾش گشفتي ثٌذّبي - 1يبدآٍسي 

: راىنماي نقشو

 §درىا و دريچو ىا  -1
(6-4-7 )

 §فضاىاي ماشني آالت  -2
(6) 

 §راه ىاي دسرتسي  -3
(6-2) 


