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شوبرُ تجسیس ًظر 02 :
تبرید تجسیس ًظر96/11/19 :

شرکت بازرسی مهندسی آریا فوالد قرن
ثسیٌَسیلِ گَاّی هی گرزز وِ ثب تَجِ ثِ استبًسارز هلی آسبًسَرّبی ثرلی ثِ شوبرُ  ٍ 6303-1زستَرالعول اجرایی هرثَطِ
ثِ شوبرُ /131/131ز ولیِ اجساءٍ لسوتْبی هرثَط ثِ

آسبًسَرً..........فرُ ثب  .............تعساز تَلف ثِ آزرس :

............................................. ....................................... ......................................................................................................
ٍ پالن ثجتی  ... ...............................زارای ویفیت هطلَة ثَزُ ٍقطعبت زیر ثب جسییبت فٌی هٌسرج زر فرم هشرصبت فٌی،
سبلن ٍ ثِ لحبظ عولىرزی هجتٌی ثرهَازیي صحیح فٌی ثَزُ ٍهسئَلیت ّرگًَِ عَالت ًبشی ازاشىبالت فٌی لطعبت ثِ عْسُ
ایي شروت هی ثبشس:

 ریل ّبی راٌّوب ٍ هتعلمبت آى
 گبٍرًر

 ترهسایوٌی

 طٌبثْبی فَالزی ٍسیستن تعلیك
 وبثل تراٍلیٌگ
 تبثلَ فرهبى

 لبة ٍزًٍِ ،زًِ ّب ٍهتعلمبت آى
 لفل زرة ّب

 وبثیي ٍ یَن آى
 ضرثِ گیرّب


سیستن هحروِ

 فلىِ ّبی وشش ٍ ّرزگرز
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ّوچٌیي ایي شروت هَارز شیل را هتعْس هی گرزز :


ولیِ سین وشی ّب (ثِ استثٌبی تبثلَ فرهبى) هطبثك ثٌس  1-5-13اًجبم شسُ است.



شرایط ٍسبیل ایوٌی ثرلی هطبثك ثٌس  2-1-14رعبیت شسُ است.



فَاصل ایوٌی الىتریىی هطبثك  ٍ 3-2-2-13زرجِ حفبظت  IP2Xزر هَتَرخاًِ هطبثك ثٌس  2-1-13رعبیت شسُ
است.



هٌجع ثرق اضطراری هطبثك ثٌس  4-17-8تبهیي شسُ است.



شرایط ثبزشَی زرة وبثیي زر ٌّگبم ثبزورزى اضطراری هطبثك ثٌس  11-8تبهیي هی ثبشس.



طراحی زر وبثیي ٍ لتِ ّبی آى هطبثك ثٌسّبی  11-8 ٍ 10-8 ٍ 7-8اًجبم شسُ است.



سرعت ٍ اًرشی جٌجشی زرّبی طجمبت هطبثك ثٌس  2-5-7هی ثبشس.



طراحی ٍ اجرای زرثْب ٍ چْبرچَثْب ٍ ریلْبی ّبزی آًْب هطبثك ثٌسّبی  2-2-10 ٍ 4-7 ٍ 2-7اًجبم شسُ است.



طراحی ٍ اجرای شبسی زیر سیستن هحروِ هطبثك ثب هحبسجبت هرثَطِ ٍ اصَل فٌی اًجبم شسُ است.



سیستن ارت آسبًسَر ثِ چبُ ارت سبذتوبى ثب همسار همبٍهت هٌبست هتصل شسُ است.

 ولیِ جَشىبریْبی سبزُ آسبًسَر ٍ لطعبت هتصلِ هطبثك اصَل فٌی ٍ هٌْسسی اًجبم شسُ ٍ از همبٍهت وبفی
ثرذَرزار است.

 طراحی  ،اًتربة ً ،صت ٍ اجرای ولیِ اتصبالت جساشسًی ( ًظیر پیچ ٍ هْرُ ) هطبثك ثب اصَل فيی ٍ هٌْسسی
اًجبم شسُ است.
 طراحی سیستن تعلیك ٍ ًیرٍّبی ٍارزُ طجك اصَل فٌی ٍ هٌْسسی ٍ ثٌس  3-2-9هی ثبشس.

 زر راستبی اجرای ثٌس  1-6-8-9از فه ّبی ترهس ایوٌی ثِ عٌَاى وفشه ّبی راٌّوب استفبزُ ًشسُ است.
 هحسٍزُ سرعت وبثیي هطبثك ثب ثٌس  6-12رعبیت شسُ است.

 همبٍهت عبیمی هسارّبی هرتلف هطبثك پیَست ت–-2ج ٍ 1-ثٌس  3-1-13هیجبشس .
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