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  نام خدابه

  آشنایی با مؤسسۀ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

 قانون اصالح قوانین و مقررات مؤسسۀ استاندارد و تحقیقات 3مؤسسۀ استانداردوتحقیقات صنعتی ایران به موجب بند یک مادۀ 

) رسمی(نداردهای ملیوظیفه تعیین، تدوین ونشراستا  تنها مرجع رسمی کشوراست که1371ماه صنعتی ایران، مصوب بهمن

  .عهده دارد  به ایران را

نظـران مراکـز و مؤسـسات        صـاحب  *های فنی مرکب از کارشناسان مؤسسه      مختلف در کمیسیون  های  تدوین استاندارد در حوزه   

، شود وکوششی همگام با مصالح ملی و با توجه به شـرایط تولیـدی             علمی، پژوهشی، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام می         

کننـدگان،  فناوری و تجاری اسـت کـه از مـشارکت آگاهانـه و منـصفانۀ صـاحبان حـق و نفـع، شـامل تولیدکننـدگان، مـصرف                   

نـویس   پـیش . شـود دولتی حاصـل مـی    ی دولتی و غیر   هاکنندگان، مراکز علمی و تخصصی، نهادها، سازمان      صادرکنندگان و وارد  

شـود و پـس از       هـای فنـی مربـوط ارسـال مـی          نفع و اعضای کمیسیون   ع ذی استانداردهای ملی ایران  برای نظرخواهی به مراج       

ایـران  ) رسمی(دریافت نظرها و پیشنهادها در کمیتۀ ملی مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی                     

  .شود چاپ و منتشر می

کننـد  ح نیز با رعایت ضوابط تعیـین شـده تهیـه مـی            صالمند و ذی  های عالقه نویس استانداردهایی که مؤسسات و سازمان      پیش

ترتیـب،  بـدین . شـود چـاپ و منتـشر مـی       ملـی ایـران    عنـوان اسـتاندارد   درکمیتۀ ملی طرح و بررسی و درصـورت تـصویب، بـه           

 تـدوین و در کمیتـۀ ملـی         5شده در اسـتاندارد ملـی ایـران شـمارۀ            شود که بر اساس مفاد نوشته      استانداردهایی ملی تلقی می   

  .دهد به تصویب رسیده باشدتاندارد مربوط که مؤسسه استاندارد  تشکیل میاس

المللـی    ،کمیـسیون بـین    1(ISO)المللـی اسـتاندارد    مؤسسۀ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از اعضای اصـلی سـازمان بـین             

 کمیـسیون کـدکس     4ن تنها رابط  عنوا است و به   3 (OIML)شناسی قانونی المللی اندازه  و سازمان بین   IEC) (2الکتروتکنیک  

هـای  در تدوین استانداردهای ملی ایران ضمن تـوجه به شـرایط کلـی و نیازمنـدی              . کند در کشور فعالیت می    5(CAC)غذایی

  .شودگیری میالمللی  بهرههای علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بینخاص کشور، از آخرین پیشرفت

کنندگان، بینی شده در قانون، برای حمایت از مصرف       تواند با رعایت موازین پیش    نعتی ایران می  مؤسسۀ استاندارد و تحقیقات ص    

محیطـی و اقتـصادی، اجـرای       حفظ سالمت و ایمنی فردی و عمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصوالت و مالحظات زیـست               

عـالی اسـتاندارد،     اقالم وارداتی، با تصویب شورای     یا/ 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 استاندارد کاالهای صـادراتی                 . اجباری نماید 

ا و مؤسـسات فعـال   هکنندگان از خدمات سازمانهمچنین برای اطمینان بخشیدن به استفاده . بندی آن را اجباری نماید    و درجه 

ها محیطی، آزمایشگاه زیست صدورگواهی سیستم های مدیریت کیفیت و مدیریت       در زمینۀ مشاوره، آموزش، بازرسی، ممیزی و      

ها و مؤسـسات را بـر اسـاس ضـوابط نظـام             گونه سازمان وسایل سنجش ، مؤسسۀ استاندارد این     ) واسنجی(و مراکز کالیبراسیون    

ها اعطا و بـر عملکـرد آنهـا        کند و در صورت احراز شرایط الزم، گواهینامۀ تأیید صالحیت به آن           ی می تأیید صالحیت ایران ارزیاب   

وسایل سنجش، تعیین عیـار فلـزات گرانبهـا و انجـام            ) واسنجی(ترویج دستگاه بین المللی یکاها، کالیبراسیون       . نظارت می کند  

 .ن از دیگر وظایف این مؤسسه استتحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملی ایرا

                                                 
موسسۀ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران*   

 
1 - International Organization for Standardization 
2 - International Electrotechnical Commission 
3 - International Organization for Legal Metrology (Organization International  de Metrologie Legal) 
4 - Contact point 
5 - Codex Alimentarius Commission  
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  گفتار پیش

  

 کـه    " هـا   مشخصات و ویژگـی    -ی عموم ی کاربردها -باربری   یبرا حلقه شده  ی فوالد یطناب ها  "استاندارد  

تهیـه و تـدوین     ) موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران     ( توسط   های مربوط   پیش نویس آن در کمیسیون    

 25/7/1386 مورخ   یک و فلز شناس   ین اجالس کمیته ملی استاندارد مکان     یست و هشتاد و هفتم    یشده و در دو   

 قانون اصـالح قـوانین و مقـررات موسـسه اسـتاندارد و              3مورد تصویب قرار گرفته است، اینک به استناد ماده          

  .شود  به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می1371عتی ایران، مصوب بهمن ماه تحقیقات صن

های ملی و جهانی در زمینه صـنایع، علـوم و خـدمات،              برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحوالت و پیشرفت        

 ایـن   استانداردهای ملی ایران در مواقع لزوم تجدید نظر خواهد شد و هر پیشنهادی که برای اصالح یا تکمیل                 

، بنـابر ایـن   .  ارائه شود، هنگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت              ااستاندارده

  .باید همواره از آخرین تجدید نظر آنها استفاده کرد 

در حد  ،  این استاندارد سعی شده است که ضمن توجه به شرایط موجود و نیازهای جامعهندر تهیه و تدوی

  .   این استاندارد و استاندارد ملی کشورهای صنعتی و پیشرفته هماهنگی ایجاد شودامکان  بین

  : به شرح زیر است مورد استفاده قرار گرفته منبع و ماخذی که برای تهیه این استاندارد 
  

1- ISO 7531: 1986, Wire rope slings for general purposes – Characteristics and specifications. 
  

  

  

  

  

  

  

  



  کاربردهای عمومی - ی باربری حلقه شده برایطناب های فوالد

  ها   مشخصات و ویژگی-
  

  هدف و دامنه کاربرد   1

 حلقـه شـده    )1سیم بکـسل  (ی فوالد یطناب ها  از   ییک سر  یها  تعیین ویژگی  ،استانداردهدف از تدوین این     

ع حلقه ها، محدوده بار مجاز و نحـوه سـاخت           نوبرای  این استاندارد   . است ی عموم ی کاربردها در،  باربری یبرا

 ایـن    چنـد شـاخه کـه در       ی بـاربر  ی فـوالد  یطنـاب هـا   . کابرد دارد  شکل   ی حلقه ا  یحلقه ها و مجموعه ها    

  .  برابر تشکیل شده اندی با طول اسمیهای هاز شاخاستاندارد کاربرد دارند، 
 باشد، یاین استاندارد منیز عموما قابل ساخت مطابق با  ی شاخه نا مساوی با طول های باربری فوالدیطناب ها :1 یادآوری

  . ردیت صورت گیصالح با یات ویژه فرد مالحظد بایبا، یهای  چنین حلقهمشخص کردن یول

 حلقه یکابل باربر" واژه  از"ی باربری حلقه شده برای فوالدیطناب ها" واژه یبجان استاندارد ی در ا پسنی از ا:2ی ادآوری

  .شودیم استفاده "شده

  مراجع الزامی  2

. ها ارجاع داده شده است به آنملی ایران  مقرراتی است که در متن این استاندارد حاویزیر   الزامیمدارک

  .شوند محسوب میملی ایران  آن مقررات جزئی از این استاندارد ترتیببدین 

آن تجدید نظرهای بعدی ها و  که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصالحی در صورتی 

ها ارحاع داده  در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آن. مورد نظر این استاندارد ملی ایران نیست

  . ها مورد نظر است های بعدی آن شده است، همواره آخرین تجدید نظر و اصالحیه

  . استفاده از مراجع زیر برای این استاندارد الزامی است
2-1   ISO 2408, Steel wire rope for general purposes-Characteristics. 
2-2   ISO 8793, Steel wire rope – Ferrule-secured eye terminations. 
2-3   ISO 8794, Steel wire rope – Spliced eye terminations for slings. 
  

  اصطالحات و تعاریف   3

  :رود  کار می تعاریف زیر به بادر این استاندارد اصطالحات 

3-1    

   )WLL( 2 مجازیمحدوده کار

                                                 
1- Wire rope slings 
2 - Working load limit 



 حلقه شده در حالت کشش مستقیم، مجاز به بلند کردن، پایین آوردن و یا ی که کابل باربریبیشترین بار

  . باشد ینگه داشتن در حالت معلق م

 چند یبر حلقه بار در وضعیت. شودی وارد می تک شاخه، این بار به صورت عمودیدر وضعیت حلقه باربر

  ) شود مراجعه 5به بند . ( شودی درجه وارد م120 تا 90 بین یشاخه، این بار حداکثر در زاویه ا

  )Single-leg Slings( تک شاخه ی بار بری هاکابل   4 

   ی بار بری هاکابلانواع   4-1

 1یی اتصاالت انتهایدارا، 1از انواع نشان داده شده در شکل  ی یک باید مانند تک شاخه،ی بار بری هاکابل

 ییا فاقد اتصال انتهایباشند  3 یا قالب ها2 رابطی حلقه ها همچونی اضافییا بدون اتصاالت انتهایاضافه 

 باید مجهز به حلقه  حلقه شدهیکابل باربر ی، قسمت چشمیدر صورت استفاده از اتصال انتهای. اضافه باشند

   . شیاردار باشدی فلزیچشم

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
 
 
 
 

   حلقه شدهیباربر ی هاکابل انواع – 1شکل 

 
  
 

                                                 
1 - Terminal fitting 
2 - Links 
3 - Hooks 

  -SSنوع 

 حلقهبافته شده با 

   سادهیها

  -FSنوع 

 حلقه با یبست فلز

   سادهیها

  -STنوع 

حلقه بافته شده با 

 ارداری شیفلز

  -FTنوع 

حلقه  با یبست فلز

  ارداریش یفلز



  

  
   ی حلقه شده تک شاخه به همراه دو اتصال انتهایی طول یک کابل باربر-2شکل 

   حلقه شده   ی کابل باربریطول اسم 4-2

 حلقه ساده ی دارا بسته به تناسب،ا انتهیحلقه ها، خواه L، 1 حلقه شده تک شاخهیکابل باربر یطول اسم

در طول ما بین نقاط حمل کننده بار هر کدام از دو انتها ،  باشد رابطیا حلقهو  قالب ای  شیارداری فلزا حلقهی

  ). رجوع شود2 و1 یبه شکل ها(شود  ینظر گرفته م

شتر یب درصد طول مورد نظر، هر کدام که بزرگتر باشد، ±5/0 برابر قطر کابل یا ±2 مجاز نباید از یروادار

  . شود

   .د شوییط بدون بار اندازه گیر باید در شرا،طول

  :  حلقه شده مشخص گردد ی که باید هنگام سفارش کابل باربریاطالعات 4-3

  :  تک شاخه باید بوسیله موارد زیر مشخص گردد  حلقه شدهیکابل باربریک 

   ایران یارجاع به این شماره از استاندارد مل 4-3-1

  ) 1شکل  ( حلقه شدهیکابل باربرنوع  4-3-2

  ) 2شکل( بر حسب متر یطول اسم 4-3-3

  ) 7-4بند ) (در صورت وجود( در هر انتها یاتصاالت انتهای 4-3-4

کابل همچنین در صورت کاربرد، بیشترین بار قابل اعمال به ( بلند کردن یبیشترین بار مورد نظر برا 4-3-5

  )  حلقه شدهیباربر

   حلقه جادیاروش  4-3-6

  نوع کابل  4-3-7
 حلقه را به میزان ی حلقه شده، ممکن است حداکثر بار مجاز کاریباید مطلع باشد که روش کاربرد کابل باربر کاربر :یادآوری

  .  تغییر دهدیقابل توجه

   )WLL( مجاز یبار کار 4-4

  :  ، باید مطابق فرمول زیر محاسبه گردد 3 در بند فیطبق تعر مجاز یبار کار

um

eO

kk
kFWLL

×
×

=  

  
                                                 

1- Single leg sling 



  

  :که در آن

WLL:بر حسب تن حلقه شدهیکابل باربر ی مجاز برای بار کار ، (T)باشدی، م  .  

Fo: وتن بر اساس استانداردی کیلو ن شکست کابل، بر حسبی کمترین نیرو ISO2408 باشدی، م .  

ke: ی بست فلزینوع بافته شده یا دارا (ی چشم شکلییدر نظر گرفتن کارآ ی است برای ضریب (  

ku : ضریب اعمال کننده شرایط استفاده   

km: ضریب مرتبط کننده جرم به نیرو   

  :  داده شده اند ی مورد نظر این استاندارد، مقادیر زیر به ضرایب اختصاصی کاربردهایبرا
ke = 0.8 
ku =5 
km  =10 

 و یا سفارش یع قانون یا مراجی یا بین المللی ملیدر استانداردها kuیا  ke ی برایمقادیر دیگرکه  صورتیدر 

، یدر موارد نیاز مشتر.  باید به سازنده مقادیر دقیق این ضرایب را اطالع دهدی مورد نیاز باشد، مشتریمشتر

  .  کمتر باشد5 نباید از  kuمقدار 
 استفاده توانند می  kuو  ke ضریب یو مقادیر مختلف برا) یاز نظر ساختار (یطناب فوالد هر چند که انواع مختلف :یادآوری

 حلقه شده تک شاخه مطابق با ی کابل باربر، مجازی شود که محدوده بار کاری، توصیه م) مراجعه شود5-4بند به (گردند 

  .  باشد1جدول 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

   حلقه شده تک شاخهی باربری فوالدی هاکابل ی مجاز توصیه شده برای بار کار– 1جدول 

  WLL(  1( مجاز ی کاربار

 )تن(
 قطر کابل

mm  

7/0  

9/0  

1/1  

3/1  

5/1  

8/1  

4/2  

3  

7/3  

5/4  

4/5  

3/6  

3/7  

6/9  

1/12  

15  

1/18  

6/21  

5/25  

3/29  

5/33  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

16  

18  

20  

22  

24  

26  

28  

32  

36  

40  

44  

48  

52  

56  

60  
مربوط  شکست سیم، بر اساس مقدار ی کمترین نیروی بدست آمده اند و برا4-4 از فرمول ارائه شده در بند )WLL( مجاز یمقادیر بار کار) 1

 فرض شده ISO2408، مطابق )MPa 1770(N/mm2 1770 ی اسمی با مقاومت کشش)Fiber core( یبریف ی از گروه مغز37x6به سیم 

   .است

   یطناب فوالدنوع  4-5

 1ی با جهت بافت معمولی یا فوالدیابریف ی مغزی از انواع دارای مورد استفاده باید یکیطناب فوالدنوع 

   : و با حداقل ضریب جرم زیر باشد ISO2408مطابق 

   ی طبیعی فیبریمغز با ی فوالدیها طناب یبرا    36/0

   پروپیلن یپل یمغزبا  یی فوالدهاطناب  ی  برا  35/0

   یفوالد یمغزبا  یی فوالدهاطناب  یبرا      4/0

  . ستند هیمستثن از این بند  ISO2408 مطابق یچند رشته ا یی فوالدهاطناب 

                                                 
1 - Ordinary lay 



  . باشد )N/mm2 1770)MPa 1770 سیم ها باید یمقاومت کشش

   1ی انتهایی حلقه چشمیشکل ده 4-6

   کلیات4-6-1

 1-6- 4بند به . (شود ی ساخته می با استفاده از سیستم بست فلزی باربریها کابل یهایانتمعموال، حلقه 

  ) رجوع شود
  .  باشدیژه می، نیاز به در خواست و حلقه باشدی انتها2نیاز به بافتنکه  صورتی در :یادآوری

  )Ferrule-secured eyes( ی بست فلزی دارایحلقه ها 4-6-2

 ی داخلیحداقل فاصله مابین دو انتها.  ساخته شده باشندISO8793 باید مطابق ی بست فلزی دارایحلقه ها

 . ابل باشد کی برابر قطر اسم10، باید  حلقه شدهیکابل باربر هر شاخه ی انتهایی فلزیها بست

  )Spliced eyes( بافته شده یحلقه ها 4-6-3

 حلقه بافته یحداقل فاصله بین دو سر انتهای.  باشندISO8794 بافته شده باید مطابق استاندارد یها حلقه

 .  کابل باشدی برابر قطر اسم10شده باید 

  )Hooks & Links( رابط یقالب ها و حلقه ها   4-7

 مربوط به شاخه  با همان مقدار مطابق یک قالب یا حلقه باید حداقلیجه بندیا در) WLL( مجاز یبار کار

  .  باشد، شودیکه به آن متصل م یباربر

   3 چند شاخهیباربر ی هاکابل  5

   مجموعه حلقه ها یشکل ده  1- 5

 از نوع مشخص شده در  حلقه شدهیکابل باربر باید از دو، سه یا چهار  حلقه شدهیکابل باربریک مجموعه 

ها توسط   آنی باالیی یک مجموعه دو شاخه یا سه شاخه باید در انتهایها شاخه.  ساخته شده باشد4بند 

 یکابل باربردر یک مجموعه ).  مراجعه شودب- 3و  الف-3 ی هاشکلبه (یک حلقه به هم مرتبط شده باشند 

 یواسط به حلقه اصل توسط یک حلقه ی باربری فوالدیطناب ها چهار شاخه، باید هر جفت از حلقه شده

کابل  ی، قسمت چشمیدر صورت استفاده از اتصاالت انتهای) پ مراجعه شود- 3شکلبه ( متصل شده باشند

  .  باشد4 شیارداری فلزی باید همیشه مجهز به حلقه چشم حلقه شدهیباربر
  . کردیزه گیر بعنوان راهنما اندا2 توان با کمک شکل ی حلقه شده را می طول مجموعه کابل باربر:یادآوری

                                                 
1 - Terminal eyes 
2 - Splicing 
3 - Multilegged slings 
4 - Thimble 



   حلقه شده ی مجاز طول مجموعه کابل باربریرو ادار  2- 5

برابر  ±2 چند شاخه در شرایط بدون بار، نباید از  حلقه شدهیکابل باربراختالف طول بین هر شاخه از یک 

  . شتر شودیبدرصد طول مورد نظر، هر کدام که بزرگتر باشد  ±5/0قطر کابل یا 

  حلقه شدهی کابل باربریموعه هاش مجی آرا-3شکل

  حلقه شده مشخص شوندی هنگام سفارش دادن کابل باربردی با کهیاطالعات  3- 5

  :  باید با موارد زیر مشخص شوند1 چند شاخهی باربری فوالدیطناب ها

   ایران یارجاع به این شماره از استاندارد مل 3-1- 5

  ) دیعه کن مراج1به شکل ( حلقه شده ی نوع کابل باربر3-2- 5

  ) دی مراجعه کن3به شکل ( تعداد شاخه ها 3-3- 5

  ) دی مراجعه کن3به شکل (، بر حسب متر یطول اسم 3-4- 5

   یدر سر پایین) در صورت وجود  (ی اتصاالت انتهای3-5- 5

  ) دی  مراجعه کن2 و جدول 4به شکل (βا ي α حداکثر بار حمل شونده در حداکثر زاویه مورد استفاده 3-6- 5

   نوع کابل3-7- 5

                                                 
1 Multilegged slings 

  شاخهچهار-پ  شاخهسه-ب دو شاخه-الف

 حلقه رابط اصلی حلقه رابط اصلی

  میانی رابط هایحلقه



   چند شاخه ی باربری فوالدیطناب ها مجاز یبار کار  4- 5

 1 که در جدول  حلقه شدهیکابل باربر مجاز هر شاخه از ی ضرب کردن بار کاربه روش مجاز باید یبار کار

 یها کابل مجاز ی، مقادیر بار کار3جدول .  محاسبه شود2 مشخص شده در ضریب داده شده در جدول

  .  دهدینشان م، اند خه را که طبق باال محاسبه شده چند شایباربر

، α روبرو، یزاویه بین شاخه ها. بیشتر شود درجه 60، به هیچ عنوان نباید از β، یزاویه نسبت به خط عمود
  .  بیشتر شود درجه 120به هیچ عنوان نباید از 

             

  
   حلقه شدهی کابل باربری حالت شیب دار شاخه ها– 4شکل 

 ی صحیح هستند که بار به صورت مساوی فقط در صورت3 و2 مجاز ارائه شده در جداولیمقادیر ضرایب و بار کار -1 یدآورای

  . بین شاخه ها توزیع شده باشد

 حلقه شده تنها در محدوده زاویه مشخص ی کابل باربری تحمل بار حک شده روی و حلقه واسط برایحلقه اصل -2یادآوری 

 . اند  نشدهیدرجه طراح 90 کمتر از ی سنگین تر در زوایای تحمل بارهایدرجه، آنها برا 90 صفر تا ید، یعن شده انیشده طراح
  

  )WLL ( مجازی محاسبه بار کاری ضرایب برا-2جدول 

زاویه بین شاخه    مجازی محاسبه بار کاریضرایب برا

  1 روبرویها

زاویه با خط عمود 

  تعداد شاخه ها  )زاویه شیب (

α β چهار سه ود 
º90≤α º45≤β 1,4 2,1 2,1 

º120≤α< º90 º60 ≤β< º45 1 1,5 1,5 
   سه شاخه ی باربرهای  کابلیغیر قابل کاربرد برا) 1



    ١ رابطیقالب ها و حلقه ها  5- 5

بار .  شودی باشد که به آن متصل می مجاز آن شاخه ای مجاز هر قالب باید حداقل برابر با بار کاریبار کار

 که یبه غیر از موارد.  باشد حلقه شدهیکابل باربر مجاز ی باید حداقل برابر بار کاریجاز حلقه اصل میکار

 باشد که قابل اتصال به ی باید به اندازه ای اصلاندازه حلقه رابط داشته باشد، ی در خواست دیگریمشتر

  .  باشد حلقه شدهیکابل باربر با دو سایز بزرگتر از سایز Mقالب درجه 
              

   یا حالت بافته شدهی بست فلزی چند شاخه دارای باربری فوالدیطناب ها مجاز ی بار کار-3جدول 

  )WLL( مجازیمحدوده بار کار

  قطر کابل  )تن(

   سه و چهار شاخهی باربری فوالدیطناب ها   دو شاخهی باربری فوالدیطناب ها

mm  º90≤α  º۴۵≤β  º120≤ 1α<º90º60≤ β<º45 º90≤١α  º۴۵≤ βº120≤α< º90º60≤ β<º45

9  

10  

11  

1  

25/1  

5/1  

7/0  

9/0  

1/1  

5/1  

9/1  

3/2  

1  

3/1  

6/1  

12  

13  

14  

8/1  

1/2  

2/5  

3/1  

5/1  

8/1  

7/2  

1/3  

8/3  

9/1  

2/2  

7/2  

16  

18  

20  

3/3  

2/4  

2/5  

4/2  

3  

7/3  

5  

3/6  

8/7  

6/3  

5/4  

5/5  

22  

24  

26  

3/6  

5/7  

8/8  

5/4  

4/5  

3/6  

4/9  

3/11  

2/13  

7/6  

1/8  

4/9  

28  

32  

36  

2/10  

4/13  

9/16  

3/7  

6/9  

1/12  

3/15  

1/20  

4/25  

9/10  

4/14  

1/18  

40  

44  

48  

21  

3/25  

2/30  

15  

1/18  

6/21  

5/31  

38  

3/45  

5/22  

1/27  

4/32  

52  

56  

60  

7/35  

41  

9/46  

5/25  

3/29  

5/33  

5/53  

5/61  

3/70  

2/38  

9/43  

2/50  
   سه شاخه ی باربریها  کابلیغیر قابل کاربرد برا) 1

                                                 
1 - links 



  ن آزمو  6

، باید مطابق با الزامات ی حلقه چشمی انتهایی، شامل بست فلزیکابل ها، قالب ها و سایر اتصاالت انتهای

  . تحت آزمون قرار گیرندمربوط  ی یا مراجع قانونی ملیاستانداردها
ابل، ممکن کمترین بار شکست ک% 40 بیشتر از ی حلقه شده، تحت باری یک کابل باربری آزمون اطمینان عملکرد:یادآوری

  .  حلقه شده شودیاست سبب خسارت دیدن یا پیچش در کابل باربر

  

   یگذار عالمت و یگذار شناسه  7

  :  گرفته باشند صورت زیر یروشها از ی یکبهها باید  یگذار عالمتکلیه   7-1

  .  که محکم به حلقه متصل شده باشدپالکیک عالمت بادوام یا  7-1-1

  .  به حلقه متصل شده باشدیئنطمم بطور  بادوام کهییک بست فلز 7-1-2

   1ی حلقه رابط اصل7-1-3

  : باید شامل موارد زیر باشد  یگذار عالمت حلقه شده تک شاخه، ی کابل باربریبرا  7-2

    حلقه شدهیکابل باربرعالمت مشخصه سازنده  7-2-1

 8نامه مذکور در بند  یواه با توجه به گ حلقه شدهیکابل باربر که مشخص کننده ی شماره و یا حروف7-2-2

  . باشد

   مجاز یبار کار 7-2-3

  : شامل موارد زیر است  یگذار عالمت چند شاخه، ی باربری فوالدیطناب ها یبرا  7-3

    حلقه شدهیکابل باربرعالمت مشخصه سازنده  1- 7-3

 8کور در بند مذنامه  یگواه با توجه به  حلقه شدهیکابل باربر که مشخص کننده یشماره یا حروف 2- 7-3

  . باشد

درجه بین شاخه ها 90 مجاز در زاویه صفر تا ی بار کاری مجاز و زاویه قابل اعمال، یعنیبار کار 3- 7-3

  ) یدرجه نسبت به خط عمود 45زاویه صفر تا (

 درجه 60 تا45زاویه ( درجه بین شاخه ها 120 تا90 مجاز در زاویه بینیدر صورت کاربرد، بار کار 4- 7-3

بادوام  پالک یک عالمت یا ی تواند روی درجه م120 تا90 یبرا یگذار عالمتچنین ، )  خط عمودنسبت به

  . جدا انجام گردد

، انجام گرفته باشد، باید اطمینان ی تحت بار یا حلقه اصلی بست فلزیرو یگذار عالمتکه  صورتیدر   7-4

  . ندیده باشند ی صدمه جدی یا حلقه اصلی بست فلزیحاصل گردد که خصوصیات مکانیک

 حلقه یکابل باربر جدا شده باشند، 3- 3-7 یا 1-1-7 مذکور در بند  یا عالمتپالککه  صورتیدر   7-5

  .  قابل استفاده خواهد بود، هاپالک یا کابل ها هیبق یمشخص شده رو یبند طبقه تنها مطابق با شده

                                                 
1 - Master link 



کابل ناخوانا شده باشد،  یگذار عالمته ک صورتی نمانده باشد یا در یباق یهیچ عالمت یا پالککه  صورتیدر 

  . شود یآن بررستایید ط یشرا دوباره زاین باید از رده خارج گردد و در صورت  حلقه شدهیباربر

  نامه  یگواه  8

نامه باید شامل  این گواهی. نامه صادر شود  باید یک گواهیی باربری فوالدی هاکابل هر محموله از یبرا

بیانگر تطابق حلقه ها با  زی و ننامه  مشمول این گواهییباربر ی هاکابلکننده  که مشخص یشماره یا حروف

  . باشد، یاین استاندارد مل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
ICS:  77.140.65 

  11  :حه صف 

  


