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  پيشگفتار 
NS 9415:2009  اتخاذ شد.  2009در نوامبر  
NS 9415:2009  جايگزينNS 9415:2003  .شد  

  با مشاركت توسط:  SN/K156اين استاندارد توسط 
  ـ مسئوالن شيالت و محيط زيست 

  ـ موسسات تحقيقات و توسعه 
  هاي مشاوره  ـ شركت
  ان ماهي دهندگ ـ پرورش

  ـ تأمين كنندگان تجهيزات توليد و ا صالح شد. 
هاي ذينفع و تجربيات در اين صنعت است.  اين توسعه براساس گزارشات و مطالعات از طرف

عملكرد دبيرخانه براي اين كار توسط استاندارد نروژ انجام شده و تا حدودي توسط وزارت 
براساس تجربياتي كه از چاپ اول اين شيالت و امور ساحلي تأمين مالي شد. تجديدنظر 

  اند.  استاندارد، همچنين يك پروژه تحقيقاتي مجزا بدست آمده
شرايط  1-7هاي  شود كاربران از كل استاندارد استفاده كنند، نه از بخش خاصي. فصل فرض مي

هاي دريايي و شرايط كلي در مورد اجزاي اصلي براي هر جزء  هاي ماهي را براي محل پرورش
  كنند.  صلي مشخص ميا



 ١

  دامنه  -1
هدف از اين استاندارد كاهش ريسك فرار در نتيجه نقص فني و استفاده نادرست از محل 

هاي  هاي  دريايي است. اين استاندارد شرايطي را در مورد طراحي محل هاي ماهي پرورش
اسبه و كند، كه شامل قوانين مح هاي دريايي و چگونگي اثبات آن تنظيم مي پرورش ماهي

دهد كه بايد براي نشان دادن وضعيت  ريزي هستند. اين استاندارد پارامترهايي را ارائه مي برنامه
  سايت مورد استفاده قرار بگيرند. 

هاي دريايي از  هاي پرورش ماهي شرايط طراحي شامل شرايطي براي همه اجزاي اصلي محل
ط براي كاركرد محل پرورش ها و شراي هاي معلق و قايق جمله تور پرورش ماهي، طوق

هاي دريايي بعنوان يك كل، از جمله هر تجهيزات اضافي هستند. توصيفي براي چگونگي  ماهي
هاي پرورش ماهي دريايي براساس شرايط سايت در سايت مورد نظر ارائه  قرارگيري محل

ريايي هاي پرورش ماهي د كند كه چگونگي محل شود. اين استاندارد شرايطي را فراهم مي مي
  بايد اجرا شوند تا بطور قابل قبولي ضد فرار باشند. 

شرايط فني يا وظايف كاركردي به فرار ماهي پرورشي مرتبط نيستند كه در اين استاندارد 
توانند به فرار  گنجانده نشده است. اين استاندارد بطور كامل شامل همه شرايطي نيست كه مي

هاي ريسك گنجانده  نين عناصري در تحليلربط داشته باشند. اگرچه، فرض شده كه چ
  شوند.  شوند، اگرچه به روشني در اين استاندارد شرح داده نمي نمي



 ٢

  منابع هنجاري  -2
ها تنها چاپ شرح داده شده  استاندارد زير براي كاربرد اين سند ضروري هستند. براي منابع داده

رين چاپ اين سند مورد استفاده قرار گيرد. براي منابع بدون تاريخ آخ مورد استفاده قرار مي
  گيرد.  مي

NS 416-1 هاي پلي اتيلن ( اپراتورها براي جوش دادن لولهPE) و پلي پروپيلن (PP و (
  : مجوز 1بخش - اتصاالت

NS416-2:2008  ) اپراتور براي جوش دادن پلي اتيلنPE) و پلي پروپيلن (PP ه و  براي لوله
  : برنامه آموزشي 2بخش  - اتصاالت

NS 470  قواعدي براي طراحي و  توليد  -هاي فوالدي جوش خورده سازه  
NS-EN 1990  Eurocode -  اساس از طراحي ساختاري  

NS-EN 1991-1-4  Eurocode-1اقدامات كلي1-4بخش  -ها : اقدامات روي سازه :-  
NS-EN1992-1-1  Eurocode-2راي : قواعد كلي و قواعد ب1-1بخش  -هاي بتني : طراحي سازه

  ها  ساختمان
NS-EN 1993-1-1  ها  : قواعد كلي و قواعد براي ساختمان1-1بخش  -هاي فوالدي طراحي سازه 

NS-EN 1999-1-1 Eurocode 9قواعد ساختاري كلي 1-1بخش  -هاي آلومينيوم : طراحي سازه :  
NS-5814   شرايط براي ارزيابي ريسك 

NS-6082  هاي  هايي براي لوله ه لوله با دندانهعرشه و قطعات ديوار -صنعت دريايي
  پالستيكي 

NS 9425-1  هاي اخير در نقاط ثابت  : ارزيابي1بخش  -اقيانوس شناسي  
NS 9425-2  هاي اخير با استفاده از  : ارزيابي2بخش -شناسي اقيانوسADCP  

NS-EN SIO-15607  قواعد كلي ( -مشخصات و كيفيت روندهاي جوش براي مواد فلزيISO 

15607:2003 (  
NS-EN 473  كيفيت و مجوز پرسنل  -آزمايش غيرمخربNDT-  اصول كلي  

NS-EN 1677-1   ايمني: اجزاي فوالدي آهنگري شده  –اجزا براي اتصاالت  
NS-EN 1677-2  ها  هاي باالبر فوالدي آهنگري با چفت : قالب2بخش -ايمني -اجزا براي اتصاالت  
NS-ED 1677-3  هاي باالتر قفل شونده خودكار  : قالب3بخش  -ايمني -اجزا براي اتصاالت

  8درجه  - فوالدي آهنگري شده
NS-EN 1677-4 8: اتصاالت، درجه 4بخش  -ايمني -اجزا براي اتصاالت   
NS-EN 10204 انواع اسناد بازرسي  -محصوالت فلزي  

NS-EN 12201-2 پلي اتيلن ( -آبرساني گذاري پالستيكي براي  هاي لوله سيستمPE(-  ها  لوله 2بخش 



 ٣

NS-EN 13173 هاي معلق ساحلي فوالدي حفاظ كاتدي براي سازه  
NS-EN 13889 هاي دي و  قالب -هاي فوالدي آهنگري شده براي اهداف كلي باالبري قالب

  ايمني  -6درجه  -قوسي
NS-EN 14687 هاي الياف پلي اولفين مركب  طناب  

NS-EN ISO 1107 هاي اساسي ( اصطالحات و تعريف -سيمي تور -تورهاي ماهيگيريISO 

1107:2003(  
NS-EN ISO 1140 اي ( اليه 8و  4-3-هاي پلي آميد طناب -هاي فيبري طنابISO 1140:2004(  
NS-EN ISO 1141 اي ( الي 8و  4-3هاي پلي استر  طناب 0هاي فيبري طنابISO 1141:2004(  
NS-EN ISO 1346 اي و چند  هاي تك رشته طناب -پلي پروپيلناليه مجزاي  -هاي فيبري طناب

 8و  4-3) و PP3اي پلي پروپيلن با چسبندگي باال ( ) و چند رشتهPP2اي ( رشته
  (ISO 1805:2006)اي  رشته

NS-EN ISO 1805 هاي توربافي  تعيين نيروي شكست و نيروي شكست گره نخ -تورهاي ماهيگيري
)ISO 1805:2006(  

NS-EN ISO 1806  تعيين نيروي شكست تور ( -ماهيگيريتورهايISO 1806:2002 (  
NS-EN ISO 2307 هاي فيزيكي و مكانيكي معين ( تعيين ويژگي -هاي فيبري طنابISO 2307:2005 (

NS-EN ISO 9606-2 آلومينيوم و آلياژهاي 2بخش  -جوش ذوبي -هاي كيفيت جوشكارها تست :
  ) 2:2004-9606آلومينيومي (

NS-EN ISO 12944-2 هاي رنگ  هاي فوالدي با سيستم محافظ خوردگي سازه -ها ها و صيقل رنگ
  ) ISO 12944-3:1998: مالحظات طراحي (3بخش  -محافظ

NS-EN ISO 14731 ها ( وظايف و مسئوليت -هماهنگي جوشISO 14731:2006(  
NS-EN ISO 15609-1 جوش مشخصات روند -روندهاي جوش براي مواد فلزي  مشخصات و كيفيت - 

  )ISO 15609-1:2004: جوش قوسي (1بخش 
NS-EN ISO 15614-1 بخش  -تست روند جوش -مشخصات و كيفيت روندهاي جوش براي مواد فلزي

 ISOآلياژهاي نيكل ( : جوش قوسي و گازي فوالدها و جوش قوسي نيكل و 1

15614-1:2004(  
NS-EN ISO 15614-2 تست روند  -واد فلزيمشخصات و كيفيت روندهاي جوشكاري براي م

-ISO- 15614: جوشكاري قوسي آلومينيوم و آلياژهايش (2بخش  -جوشكاري

2:2005 (  
ISO 1704 اتصال  -دار هاي لنگر ميان زنجيره -ها و فناوري دريايي كشتي  

  
  



 ٤

  ها  تعريف -3
به اند  آمده NS-EN ISO 1107هايي كه در  هاي زير در اين استاندارد عالوه بر تعريف تعريف
  روند.  كار مي

  
  تحليل  3-1

  محاسبه تأثيرات بار بر يك سازه 
  
  بستن  3-2

  ها  بستن گره
  
  حالت حدي نهايي 3-3

  هاي مشابه شكستگي ساختمان  حالت حدي متصل به شكستگي يا ساير شكل
  

حالت حدي نهايي معموالً معادل با ظرفيت حمل بار حداكثر يك ساختمان يا بخشي از نكته: 
  ان است. يك ساختم

  
  راهنماي كاربر  3-4

ها، انتقال، نگهداري، جابجايي، مونتاژ، رابط، اجراي  سندي كه شناسايي صحيح بخش
  ها در مورد اجزاي اصلي يك محل پرورش ماهي.  محدوديت

  
  هاي حدي سرويس دهي  حالت 3-5

ظر حالت حدي براي زماني كه يك ساختمان يا بخشي از يك ساختمان ديگر شرايط مورد ن
  كند.  براي استفاده نرمال را برآورده نمي

  
  طناب كف  3-6

  طناب افقي بين گوشه و كف در يك تور پرورش ماهي 



 ٥

  ارتفاع موج  3-7
  و حداقل موج قبلي  فاصله عمودي بين يك نوك موج

  
  طول موج  3-8

  طول افقي بين يك نوك موج و نوك موج قبلي 
  
  زمان تناوب موج  3-9

ود تا يك طول موج حركت كند، بين دو خط صفر سطح ميانگين آب ش زماني كه صرف مي
  تعريف شده 

زمان تناوب موج معادل زمان بين دو نوك موج متوالي است كه از يك نقطه ثابت  نكته:
  گذرند.  مي
  
  جهت موج  3-10

  آيد.  آن مي جهتي كه موج از 
  آيند.  از غرب مي 270امواج با يك جهت ْ مثال:

  
  ه بدنه بوي 3-11

  بخشي از يك بويه كه كار ان حفظ عناصر معلق در محلي در بويه است. 
  
  آزمايش سقوط پيكان  3-12

تعيين مقاومت تأثير يك ماده با يك بدنه مشخص كه بسوي ماده در يك نيروي مشخص در هر 
  شوند از آن تأثيرات ارزيابي مي افتد كه بعد  واحد مساحت تحت شرايط مشخص مي

 .  
  پراش و انكسار تحليل  3-13

محاسبه ارتفاع موج و زمان تناوب موجب براساس اينكه چطور شرايط توپوگرافي موضعي 
  شوند.  هاي موج مي ها و كند شدن تورم ها، انحراف باعث انعكاس



 ٦

  طراحي زمان كار  3-14
  مدت عمر 

ي بيني شده يك ساختمان يا بخشي از آن، با يك هدف مشخص و با نگهدار دوره زماني پيش
  بيني شده، بايد بتواند بدون تعميرات پرهزينه ضروري مورد استفاده قرار گيرد.  پيش

  
  بار طراحي  3-15

باري كه بايد در بررسي يك ساختمان در حالت حدي نشان داده شده مورد استفاده قرار بگيرد 
[NS 3472]  

  
  تأثيرات بار طراحي  3-16

  ي تأثيرات بار محاسبه شده براساس بارهاي طراح
  
  بعددهي  3-17

  هاي حدي كافي هستند.  ابعاد براي تأمين شرايط حال هتعيين ابعاد يا تعيين اينك
يابد. طول، عرض، ضخامت،  مثالي از ابعاد در يك جهت معين براي يك جزء افزايش مي مثال:

  ارتفاع، عمق، قطر يا انبساط در طول يك خط معين نظير محيط. 
  
  شايستگي اثبات شده  3-18
هاي عملي و نظري در رابطه با شرايط در يك برنامه موجود يا برنامه  واهد مكتوبي كه مهارتش

  شوند.  آموزشي تأمين مي
  
  عمليات  3-19

شوند در  هايي هستند كه در آن مكان انجام مي پرورش ماهي در يك مكان، شامل همه عمليات
  ستند. حالي كه پرورش ماهي در حال پيشرفت است و به فرار مرتبط ه

  
  
  



 ٧

  تحليل ديناميك  3-20
تحليلي كه يك محاسبه از بارها از باد، جريان و امواج و همچنين شتاب در نتيجه حركات موج 

  شود.  عالوه بر جرم، ميرايي و صلبيت ساختمان انجام مي
  شوند.  تحليل بار/ واكنش كه جرم، ميرايي و صلبيت ساختمان گنجانده مي نكته:

  
  يي ديناميك عامل بزرگنما 3-21

دهد كه جرم، ميرايي و صلبيت مورد توجه قرار  عاملي كه رابطه بين واكنش را زماني نشان مي
  گيرند، و واكنش زماني كه تنها صلبيت ساختمان مورد توجه قرار دارد.  مي
  
  كلكتور ماهي مرده  3-22

  هاي مرده از تور پرورش  ابزاري براي پاكسازي ماهي
  
  ماهي عمق تور پرورش  3-23

  ترين نقطه در تور پرورش در شرايط كشيده شده.  فاصله عمودي از خط آبي تا عميق
  
  تجهيزات اضافي  3-24

هاي خاصي در يك محل پرورش  تجهيزات فني، ثابت يا قابل حركت كه براي انجام عمليات
  گرد.  ماهي مورد استفاده قرار مي

  
  طراحي آزمايشي  3-25

  تجهيزات از قبل توسعه يافته بوده است. طراحي كه براساس تجربه با 
  شود.  هاي مهندسي دقيق تا درجه كوچكي ساخته مي طراحي آزمايشي كه تنها بر روش نكته:

  
  سي مجدد ربر 3-26

هاي دريايي با  ريزي، طراحي و مونتاژ يك محل نگهداري ماهي بررسي مجدد اسناد، برنامه
  كان. اجزاي اصلي آن و هر تجهيزات اضافي در آن م



 ٨

  بازرسي  3-27
  بررسي 

مند، معموالً قابل رويت، براي مشاهده اينكه اين تجهيزات شرايط مورد  بازرسي/ بررسي نظام
  كنند يا خير.  نظر را تأمين مي

  
  بخيه زدن  3-28

  درزي براي اتصال طناب و تور 
  
  طناب بخيه  3-29

  شود.  بخيه زده مي طنابي كه بخشي از يك ساختمان تور پرورش ماهي است و به تور
  
  رشته  3-30

  گيرند.  هايي كه به عنوان يك جزء اصلي در يك طناب يا تور مورد استفاده قرار مي الياف يا اليه
  
  پذير  نصب انعطاف 3-31

نخست از هاي دريايي كه طوق معلق در ابتدا از پليمر، در ابتدا و درجه  محل پرورش ماهي
  پالستيك ساخته شده است. 

توانند وجود داشته باشند كه الستيك به  هاي دريايي مي هاي پرورش ماهي مچنين محله نكته:
  گيرد.  ترين مواد مورد استفاده قرار مي عنوان مهم

  
  طوق معلق  3-32

  كند.  قابي كه رانش و پيوستگي ر ا براي يك تور يا بيشتر فراهم مي
ها و تجهيزات ضروري  رهيك طوق معلق يك واحد كامل شامل يك لوله رانشي، گي نكته:

  اضافي است. 
  
  



 ٩

  هاي دريايي  محل پرورش ماهي  3-33
  نصب كلي 

هاي زنده تغذيه شده،  محل پرورش ماهي شناور يا معلق متشكل از اجزاي اصلي، كه ماهي
  شوند.  پرورش يافته يا نگهداري مي

  
  قايق  3-34

  كرجي 
، منفصل يا يكپارچه، با تجهيزات فني تن دارد 50ايستگاه كاري معلق يك وزن خالص بيشتر از 

  براي اجراي عملكردهاي مشخص مرتبط با پرورش ماهي. 
  توانند نگهداري، تغذيه، برق، استخدام خدمه و كنترل مكان. چنين عملكردهايي مي نكته:

   
  انتقال  3-35

  ها  جابجايي تجهيزات داخلي در مكان يا بين مكان
  
  مهار كردن  3-36

  هاي كف براي نگه داشتن طوق معلق در موقعيت مطلوب  يمهسيستم خطوط و ضم
  
  خط مهار  3-27

  بخشي از مهار كردن و شامل كشيدگي قاب و خطي براي اتصال كف 
  
  حالت دريايي كامالً توسعه يافته  3-38

  يابد.  يابد اگرچه باد در همان موقعيت ادامه مي حالت دريايي با يك ارتفاع موج كه افزايش نمي
  
  بازرسي عملكرد  3-39

هاي زماني مورد نظر براي آشكارسازي هر ضعفي مرتبط با عملكرد يا  بازرسي كه در فاصله
  پايداري تجهيزات صورت گرفته، بويژه از نظر فرسايش 



 ١٠

  تواند براي مثال ماهيانه باشد.  هاي عملكرد مي فاصله زماني براي بازرسي نكته:
  رو  پياده 3-40

  توانند روي ان راه بروند.  ردها ميدستگاهي كه پرسنل عملك
  
  تحليل كلي  3-41

تعادل با يك  هاي دروني كه در در يك ساختمان، تعيين مجموعه هماهنگي از نيروها يا تنش
مجموع مشخص از تأثيرات را روي ساختمان هستند و به خصوصيات هندسي خصوصيات 

  [NS 3490]ساختمان و خصوصيات مواد بستگي دارند 
  
  يدگي سائ 3-42

  ضعيف شدن مقاومت تجهيزات در نتيجه برش يا اصطكاك 
  
  حالت حدي  3-43

گيري را  كند كه يك ساختمان ديگر معيارهاي اندازه شرايطي كه حدي را براي زماني تعيين مي
  كند.  تأمين نمي

  
   GZمنحني  3-44

   دهد. منحني كه پايداري يك شناور يا قايق را در رابطه با زاويه كجي شرح مي
  
  تورم اقيانوس  3-45

  هاي سنگين  درياشكن
  كنند.  امواجي كه ساخته شده و از درياي آزاد نفوذ مي

  
  تور شكارپرشي 3-46

  بخشي از يك تور كه بين طناب بااليي و طناب اصلي قرار گرفته 
  



 ١١

  جزء اصلي  3-47
رسازي يكي از چهار جزئي كه يك محل پرورش ماهي دريايي شامل طوق شناور، قايق و مها

  است. 
  
  طناب اصلي  3-48

  طناب افقي كه زير طناب بااليي قرار گرفته، كه تور به طوق شناور متصل است. 
  
  دستورالعمل  3-49

  توصيف مفصلي از اينكه چطور يك عمليات بايد انجام شود. 
  دستورالعملي كه نبايد از آن كاسته شود. نكته: 

  
  درياي نامنظم  3-50

  ج خصوصيات موجي ناهمگن دارند. حالت دريايي كه اموا
  
  JONSWAPطيف موجي  3-51

هاي صورت گرفته در مناطق كم عمق در  گيري توزيع نظري انرژي در امواج براساس اندازه
  درياي شمال، ساحل نزديك. 

  طيفي كه براساس ارتفاع موج چشمگير، دوره اوج و پارامتر اوج است.  نكته:
  
  ظرفيت  3-52

ك بخش يا يك مقطع عرضي يا يك بخش ساختمان متصل به يك خصوصيات مكانيكي ي
  [NS 3472]حالت حدي نهايي 

  
  
  
  



 ١٢

  بار خصوصيت  3-53
ها، طوري كه نبايد از يك سال تجاوز كند. براي  باري با يك احتمال ثابت، براساس حدود سال
حداكثر شوند كه بيش از حد مجاز نيستند، مقدار  بارهايي كه با مقدارهاي حداكثر مشخص مي

   [Ns 3472]گيرد  به صورت بار خصوصيت مورد استفاده قرار مي
  
  ظرفيت خصوصيت  3-54

مقداري براي مقاومت يا استقامت يك ساختمان براساس يك احتمال ثابت طوري كه مقدار 
  شود.  گيري شده ساختمان حاصل نمي شرح داده شده در طول عمر مفيد اندازه

  
  حلقه  3-55

  فظت از يك قوس ريسمان دستگاهي براي محا
  
  تأثير  3-56

توان با كلمات و به صورت يك مقدار  نتيجه احتمالي يك رويداد نامطلوب. تأثيرات را مي
  [NS 5814]عددي براي دامنه آسيب/ ضرر به مردم، محيط يا مقدارهاي ماده بيان كرد 

  
  اقدامات كاهنده تأثير  3-57

  [NS 5814]يداد نامطلوب دارند اقداماتي كه قصد در كاهش تأثيرات يك رو
  
  محاسبه ساختمان  3-58

  [NS 3472]شوند  هاي حدي تأمين مي دهد شرايط حالت اي كه نشان مي محاسبه
  
  طناب متقاطع  3-59

  كند.  ادامه يك طناب عمودي كه خودش يا با هم با بقيه از كف طناب عمودي مخالف عبور مي
د در نظر رشود طناب متقاطع در اين استاندا هر طناب ديگري كه روي كف نصب مي نكته:

  شود.  گرفته نمي



 ١٣

  تحليل شبه ايستا  3-60
ها روي  هايي كه محاسبه از بارهايي از باد، جريان و امواج ساخته شده، در حالي كه شتاب تحليل

  ساختمان در نتيجه امواج و جريان ناديده گرفته مي شوند. 
مان همراه با يك بزرگي ديناميك بار گنجانده شده تحليل بار/ واكنش كه سختي ساخت نكته:

  است. 
  
  نگهداري  3-61

  گيرد.  هايي از يك جزء اصلي كه مورد استفاده قرار نمي نگهداري كل يا بخش
  
  بار  3-62

ها در  نيروهاي متمركز اعمال شده و توزيع شده كه با ساخت و جابجايي اعمال شده يا كرنش
  كنند.  ساختمان عمل مي

اغلب » بار«گيرد.  مورد استفاده قرار مي» تأثير«عمدتاً در همان معني شكل » بار«اصطالح  :نكته
گيرد، اما در اين استاندارد هم شامل اثرات  تنها براي توصيف تأثيرات نيرو مورد استفاده قرار مي

  [NS3472]هاست.  جابجايي اعمال شده و كرنش
  
  ضريب بار  3-63

هاي خصوصيت بيان  احتمالي را براي بارها در رابطه با ظرفيتضريب نسبي بار كه انحراف 
هاي خصوصيتشان و عدم  كند، احتمال عمل كردن بارهاي مختلف را در يك زمان با ظرفيت مي

  اطمينان در مدلسازي و تحليل در تعيين اثرات بار كاهش داد. 
  
  تأثير بار  3-64

  [NS 3472]اور، تنش، كرنش يا جابجايي تأثير، گشت -نتايج تأثيرات بر ساخت، از جمله عمل
  
  شاقول  3-65

شود تا آنرا  وزن يا هر وسيله ديگري كه مستقيم يا غيرمستقيم در يك تور پرورش ماهي ثابت مي
  بزرگ كند. 



 ١٤

  دفتر ثبت  3-66
  كنند.  اسناد مكتوبي كه اقدامات صورت گرفته، زمان و افرادي كه آنها را اجرا كنند ثبت مي

  

  ل مكان تحلي 3-67
ها در يك جزئيات يك  تعيين يك مجموعه هماهنگ از نيروهاي دروني و گشتاورها يا تنش

ساختمان كه در تعادل با مجموعه معيني از اثرات روي ساختمان هستند و به خصوصيات 
  مان و خصوصيات مواد بستگي دارند. تهندسي، خصوصيات ساخ

  

  ريسمان باالبر 3-68
  يابد.  ناب متقاطع در كف تور پرورش ماهي ادامه ميطناب عمودي كه به صورت ط

  

  ارتفاع حداكثر موج  3-69
  باالترين موج ثبت شده در يك دوره سه ساعته 

  

  شبكه  3-70
  دهند.  هاي سوراخ را تشكيل مي سوراخي در تور ماهيگيري كه شامل ريسماني است كه محدوده

گيرند، با هندسه شبكه  رد استفاده قرار ميدر تور پرورش دو نوع شبكه وجود دارند كه مو نكته:
  تعيين شدند، يعني شبكه مربعي و شبكه شش ضلعي. 

  

  [NS-EN ISO 1107]اندازه شبكه  3-71
  شود.  هاي فرعي تعريف مي اندازه شبكه تنها با عبارت NS-EN ISO 1107در  نكته:

  

  طول ضلع شبكه  1- 3-71
  [NS-EN ISO 1107]گيري شد  متوالي اندازهطول ضلع شبكه كه از مركز تا مركز دو مفصل 

  
  



 ١٥

  طول شبكه   2- 3-71
  كل شبكه 

فاصله بين مركز دو گره/ مفصل متضاد در همان شبكه زماني كه شبكه بطور كامل كشيده 
  [NS-EN ISO 1107]شود  مي

  
  دهانه شبكه  3- 3-71

شود  ل كشيده ميفاصله بين دو مفصل/ گره مخالف در همان شبكه، زماني كه شبكه بطور كام
[NS-EN ISO 1107]  

  
  ضريب ماده  3-72

ضريبي كه انحراف احتمالي را در مقاومت مواد در رابطه با مقدارهاي خصوصيت، كاهش 
مقاومت احتمالي مواد در ساختمان به عنوان يك كل در رابطه با مقدارهاي خصوصيت بدست 

  ظرفيت ساختمان، از جمله تحمل ويژه.  آزمايشات و عدم اطمينان از مدلسازي و تعيين آمده از  
  
  قفس  3-73

  طوق شناور با تور پرورش ثابت 
  



 ١٦

  عالمت گذاري  3-74
  هايي از آن براي ساده كردن بازيابي و رديابي  معرف مشخص روي يك جزء اصلي يا بخش

  
  بار محيطي  3-75

  ، جزر و مد و يخ. بار روي يك محل پرورش ماهي دريايي از باد، جريان، امواج، تورم اقيانوس
  
  سرهم بندي  3-76

  نصب 
هاي آن يا تركيب اجزاي اصلي و/يا تجهيزات اضافي يك محل  تركيب يك جزء اصلي يا بخش

  پرورش ماهي دريايي در يك مكان 
  
  نيروي باالبري تور 3-77

  هاي سيستم  كل نيروي باالبري تور با يك كاهش وزن همه بخش
  
  تور  3-78

  استفاده در يك تور پرورش ماهي تور ماهيگيري مورد 
  تور پرورش ماهي  3-79

  تور 
  مونتاژ شده تور براي نگهداشتن ماهي هاي پرورش در محل كامل  كيسه بطور

  
  ضريب نسبي  3-80

  ضريب بار يا ضريب ماده 
  
  روش ضريب نسبي  3-81

با مقدارهاي هاي نسبي همراه  گيري كه به سطح امنيت مطلوب با استفاده از ضريب روش اندازه
  انجامد.  خصوصيت براي بارها و مقاومت ساختمان مي

  



 ١٧

  نفوذپذيري  3-82
  مقياسي براي نفوذ آب 

  
  دوره تناوب اوج  3-83

  دوره تناوب موج زماني كه انرژي در طيف موج بيشترين است. 
  اين دوره تناوب معادل دوره براي باالترين امواج است.  نكته:

  
  اسناد توليد  3-84

ريزي عمل  ترسيم كاري كه پرسنل بايد داشته باشند تا بتوانند در رابطه با فرضيات برنامه شرح و
  كنند. 

  
  مشخصات توليد  3-85

  اسناد فني تجهيزات 
  
  روند  3-86

  توصيف چگونگي اجراي نرمال عمليات 
  توان كنار گذاشت اگر شرايط معين بر آن داللت كنند . يك روند را مي نكته: 

  
  ريزي  مهبرنا 3-87

  ريزي عمليات  گيري و برنامه طراحي، اندازه
  
  قابليت اطمينان  3-88

قابليت اطمينان ساخت يا بخشي از ساخت براي تأمين شرايط اختصاص يافته كه آنها براي 
شوند، از جمله عمر كاري طرح، قابليت اطمينان معموالً با استفاده از اصطالحات  گيري مي اندازه

  [NS 3490]براي احتمال 
  نكته: قابليت اطمينان شامل ايمني، استفاده از خصوصيات و دوام ساختمان



 ١٨

  ضريب قابليت اطمينان  3-89
بيني شده  بندي شرايط در مورد تجهيزات براساس تأثيرات پيش ضريب مورد استفاده براي درجه

  در صورت يك شكستگي يا خرابي 
  
  فراواني  3-90

  كند.  ي كه با آن كار ميظرفيت بيشتر عالوه بر عوامل ايمن
تواند با تفاوت بين تنش تسليم و تنش گسيختگي، استفاده از پالستيك مقطعي، يا  نكته: اين مي

انتقال نگهداري نيروها بخاطر طراحي سازنده. بدون توجه به فراواني ظرفيت زماني افزايش 
  يابد.  يابد كه تنش گسيختگي افزايش مي مي

  
  درياي منظم  3-91

  دريايي كه امواج خصوصيات موج يكنواختي دارند. وضعيت 
  
  نرده  3-92

اي است كه از افتادن پرسنل داخل دريا جلوگيري كرده و براي اتصال تورهاي صيد پرشي  وسيله
  و تورهاي پرندگان 

  
  تعمير  3-93

  عملياتي براي ترميم عملكرد، ظرفيت و مقاومت تجهيزات 
  
  ريسك  3-94

دهند.  هاي مادي نشان مي ها، محيط و ارزش نامطلوب براي انسان خطري است كه رويدادهاي
  . [NS 5814]شود  اين ريسك با احتمال براي رويدادهاي نامطلوب و تأثيرات آن بيان مي

  
  تحليل ريسك 3-95

مند براي توصيف يا محاسبه خطر. تحليل ريسك با نگاشت رويدادهاي نامطلوب و  روند نظام
  . [NS 5814]جرا شده است آنها ا داليل و تأثير 
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  اقدامات كاهنده ريسك  3-96
  . [NS 5814]اقداماتي با هدف كاهش احتمال يا تأثيرات رويدادهاي نامطلوب 

  
  ارزيابي ريسك  3-97

 NS]مقايسه نتايج تحليل ريسك با معيارهاي پذيرش براي ريسك و ساير معيارهاي تصميم 

5814] .  
  
  هاي روزمره  بازرسي 3-98

هاي ارائه شده يا بعد از  آنچه كه در فاصله گيرند، همانند  هايي كه دائماً صورت مي يبازرس
تواند بر استفاده، شرايط  رويدادهاي خاص ارائه شدند تا هر عيب يا نقصي كشف شود كه مي

  آب و  هوا، خرابكاري و غيره تأثير بگذارد. 
  گي باشد. تواند هفت هاي زماني براي بازرسي روتين مي نكته: فاصله

  
3-99   

  رود يك رويداد چقدر در هر واحد زماني رخ دهد.  گيري اينكه انتظار مي اندازه
  
  روي  احتمال براي زياده 3-100

گيري اينكه يك آستانه مورد نظر بطور ميانگين چقدر در طول يك دوره زماني مورد نظر  اندازه
  كند.  تجاوز مي

)، 50/1دارد ( 02/0يك احتمال ساليانه براي تجاوز از نكته: زماني كه يك ارتفاع چشمگير موج 
 50كند. اين موج يك دوره بازگشت  سال تجاوز مي 50اين يعني كه اين ارتفاع موج يكبار هر 

  شود.  ساله ناميده مي 50ساله دارد. اين موج، موج 
  
  اقدامات كاهنده احتمال  3-101

  اقداماتي براي كاهش فراواني يك رويداد نامطلوب 
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  بازرسي اصلي متوالي  3-102
گيرد تا سطح تجهيزات را در رابطه با بارها،  هاي زماني ثابت صورت مي بازرسي كه در فاصله

  عملكرد، پايداري، ظرفيت و مقاومت تعيين كند. 
  تواند نيمه ساليانه باشد.  هاي اصلي متوالي مي نكته: فاصله زماني براي بازرسي

  
  طناب عمودي  3-103

  مودي در يك قفس توري طناب ع
  
  ارتفاع چشمگير موج  3-104

  ارتفاع ميانگين موج براي باالترين موج سوم در يك ثبت 
  
  زمان تناوب چشمگير موج  3-105

  زمان تناوب ميانگين موج براي باالترين امواج سوم در يك ثبت 
  
  گره ايمن 3-16

هاي اعمال شده در مهارسازي يا شود بخاطر عملكرد يا بار شود يا باعث نمي گرهي كه شل نمي
  قفس توري طناب پاره شود. 

  دهد.  نكته: گرهي كه مقاومت طناب را كه تا آنجا كه امكان دارد كمتر كاهش مي
  
  استواري  3-107

  ريزي شده تور و كل مساحت روي يك پنل تور  رابطه بين مساحت برنامه
  
  پارامتر اوج  3-108

  ره زماني اوج در يك دو JONSWAPپهناي يك طويف 
  
  واكشي  3-109

  ترين خشكي، كه در جهت باد محاسبه شده  فاصله از نزديك
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  سرعت جريان  3-110
  اي  گيري ده دقيقه ميانگين عمودي سرعت جريان در يك دوره اندازه

  
  جهت جريان  3-11

  كند. جهتي كه جريان در آن حركت مي
شود كه  ان در جهت مخالفي تعيين ميكند. جري در جهت شرق حركت مي 90نكته: جريان با ْ

  كنند، بخاطر قراردادهاي اقيانوس شناسي متفاوت.  امواج و باد در آن حركت مي
  
  اطالعات اضافي  3-112

  اطالعات ارسال شده: 
  كنند.  گيري را توصيف مي اطالعات اضافي كه يك اندازه

بندي، نوع لوازم، موسسه و  درجههاي  گيري، داده ند زمان، وضعيت، عمق اندازهتوا نكته: اين مي
  گيري اخير.  اپراتور براي يك مجموعه اندازه

  
  طناب بااليي  3-113

  ترين طناب افقي روي يك قفس توري  بااليي
  
  حمل و نقل   3-114

  كننده به پروش دهنده ماهي  حركت دادن تجهيزات از توليدكننده/ تأمين
  
  نخ چندال  3-115

  هاي تابيده  رشته
  
  حدي تصادفي   حالت 3-116

  دهد . حالت حدي نتيجه شده زماني كه يك ساختمان زير يك بار تصادفي قرار مي
  نكته: بار تصادفي ايجاد شده با برخورد يا شكستگي در مهارسازي. 
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  بار تصادفي  3-117
ئين مدت، اما با يك اندازه قابل مالحظه كه يك ساختمان مورد نظر با احتمال پا بار، معموالً كوتاه

  در طول زندگي مجاز طراحي در معرض خواهد بود. 
توان انتظار داشت كه يك بار  تصادفي به تأثير جدي بيانجامد مگر  نكته: در بسياري از موارد مي

  اينكه اقدامات مناسبي صورت بگيرد. 
  
  طراحي  3-118

  تعيين ساختار اجزاي اصلي 
  
  توليد  3-119

  نه همچنين نصب آنها يا اجزاي آنها در اين مكان. توليد اجزاء در يك كارگاه و كارخا
  هاي اصلي آنها باشند.  توانند به معني اجزا يا بخش نكته: در اينجا اجزاء مي

  
  حالت حدي خستگي  3-120

حالت حدي كه كميت خطر شكستگي را در طول زندگي مفيد محل پرورش ماهي دريايي 
  كند.  بخاطر بارهاي مكرر تعيين مي

  
  ويض تع 3-121

  هاي اصلي آن با برداشتن آن و جايگزيني آن با جزء ديگر  تعويض يك جزء يا بخش
  
  سيستم كششي  3-122

  تجهيزات اضافي كه بايد به حفظ قفس توري در اين شكل سه بعدي مطلوب كمك كند. 
  تواند وزن، حلقه كف و غيره باشد.  نكته: اين مي

  
  رويداد نامطلوب  3-123

هاي ماده  ها، يا آسيب به محيط يا ارزش تواند شامل صدمه به انسان طي كه مييك رويداد يا شراي
  [NS 5814]باشد 
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  نگهداري  3-124
عملياتي كه از ضعيف شدن تجهيزات در رابطه با عملكرد عمدي، ظرفيت و مقاومت جلوگيري 

  كند.  مي
  
  سرعت باد  3-125

اي، كه در ده متر باالي  ده دقيقه سرعت ميانگين باد در يك جهت مشخص در يك فاصله زماني
  گيري شد.  سطح زمين اندازه

  
  جهت باد  3-126

  آيد.  جهتي كه باد از آن مي
  آيد.  از جنوب مي 180نكته: بادي با جهت ْ

  
  درياي بادي  3-127

  شوند.  امواجي كه با باد محلي در رابطه به اين مكان توليد مي
  
  نمادها  -4

a اي ير چرخهها در يك مس تعداد چرخه  
B  عرض  
D  عمق  
D قطر يك لوله  

DAF ضريب تقويت ديناميك  
DH تغيير برش مصنوعي  

DHchange تغيير برش مشخصه  
DHsig,Erel هاي توري با  تغيير برش مشخصه در يك خط دوبل قفسn قفس همراستا  

E ضريب كشش  
Esig,Erel ضريب كشش سيال  

ESP پلي استيرن انبساط يافته  
F ها به نيوتن بار روي قفس وقوع  
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Fb ها به نيوتن گرفتگي روي قفس بار بخاطر جرم  
F0 بار بخاطر جرم گرفتگي روي قفس توري  

Fe 

ترين خشكي محاسبه  طول واكشي موثر به متر، فاصله تصحيح شده از مكاني به نزديك
  شدن در جهت باد

Fe تنش ترك  
Fe بازخوردي قفس توري  
Fh  موقع جابجاييبار روي قفس توري  
Fs بار حداكثر از جريان روي قفس توري  
FW بار از امواج روي قفس توري  

fEM روش المان محدود  
GZ منحني براي پايداري در رابطه با زاويه ميل ناو  
H موج مرده اقيانوس  
H (توليد شده از اقيانوس) ارتفاع موج منظم به متر  

Hmaks  
 50ساعته و يك دوره بازگشت  3گيري طول مدت  اندازه ارتفاع موج حداكثر به متر در يك

  ساله 

Hs  
ساعته و يك دوره  3گيري طول مدت  گيري، ارتفاع چشمگير موج در يك اندازه اندازه

  ساله  50بازگشت 
I   تشكيل يخ بهkg/m3  ساعته  48در طول يك دوره  

ID   تعيين هويت  
IMO  المللي  سازمان ناوگان بين  

JONSWAP  ه مشترك موج درياي شمالي پروژ  
K1,K2   شرايط بدنه فوقاني ناو  

K2  ي ويژه در رابطه با سطح تنش  كيفيت زنجيره  
L  طول  
L  ها  عمر كاري طرح در تعداد سال  
L    بار روي قفس تور  
LP    طول اوج مشخصه  

LOA   بزرگترين طول يك كرجي، به متر  
MBL   حداقل تحمل بار  
n.N  به شكستگي  ها تعداد چرخه  
N1 ها به شكستگي  تعداد چرخه  
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NDT آزمايش ضد مخرب  
P دوره بازگشت  

PA نايلون  
PE (پلي تن) پلي اتيلن  

PM  طيف پيرسون موسكوويچ  
PP  پلي پروپيلن  
PV اسفنج پلي يوتران سخت شده  

PVC اسفنج پلي يوتران سخت شده  
Q  ظرفيت پمپ  
R (اصلي) مقاومت يك جزء  
Sf ير بار طرحتأث  

SCF ضريب تمركز تنش  
SN گيري سه ساعته منحني نشاندهنده تنش يك دوره اندازه  
T ارتفاع موج منظم  
Tp گيري سه ساعته  دوره اوج مشخص در اين طيف براي يك دوره اندازه  
Tp2 دوره اوج مشخص در اين طيف  
T ضخامت ديواره لوله  
U سرعت باد  

U10 

باالي سطح آب، بطور ميانگين در يك دوره ده  متري 10شده  گيري سرعت باد اندازه
  اي دقيقه

UV تشعشع فرابنفش  
UA سرعت باد تعديل شده  
V درياي بادي  

V 
متر باالي سطح زميني  10اي كه  سرعت متوسط باد براي يك فاصله زماني ده دقيقه

  گيري شد، اندازه

Vc 

 10اي و يك دوره بازگشت  دقيقه 10گيري  سرعت جريان ميانگين كه براي يك دوره اندازه
  ساله 

Vs سرعت جريان  
WPS  روند جوش اثبات شده  
XC3 گذاري تعريف شده  گروه در معرض  
Φ  قطر لوله پسماند  
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Ψ  ضريب كاهش  
Δσ اي ترين سطح در يك دوره چرخه تفاوت بين باالترين و پائين  
γ پارامتر پيك  

fγ ضريب بار  
mγ  ضريب ماده  
flytσ  تنش تسليم ماده  
sσ دامنه تنش ظاهري ماده  

maksσ سطح تنش حداكثر زنجيره در يك چرخه  
minσ  سطح تنش حداقل زنجيره در يك چرخه  

  

  
  برداري مكان  نقشه -5
  بحث كلي  5-1

برداري شده و براساس توپوگرافي و درجه قرارگيري در شكل پارامترهايي شرح  مكان بايد نقشه
  ه بايد اساسي را براي محاسبه بارهاي محيطي در يك نصب تشكيل دهند. داده شده ك

پذير  هاي خالي اجرا شوند، يعني مكاني بدون نصب، اگر امكان ها بايد روي مكان گيري اندازه
گيرند، آنها بايد در  ها در اين مكان با يك نصب در محل صورت مي گيري باشد. زماني كه اندازه
  طي مورد توجه قرار بگيرند. تعيين پارامترهاي محي

  شوند بايد مستند شوند.  برداري از مكان انجام مي هايي كه در طول نقشه همه ارزيابي
  تعيين سرعت جريان  5-2
  بحث كلي  5-2-1

متر به ترتيب زير سطح  15متر و  5ها بايد در يك حداقل دو سطح انجام شوند،  گيري اندازه
  هد. د  دريا، كه توپوگرافي اجازه مي

متر به ترتيب زير سطح  15متر و  5يك حداقل دو سطح انجام شوند، در  ها بايد گيري اندازه
  دهد.  دريا، كه توپوگرافي اجازه مي

هاي جريان را دارند و  رود باالترين سرعت ها بايد در مكاني انجام شوند كه انتظار مي گيري اندازه
گيري بايد  هي بايد قرار بگيرد. مكان اندازهبايد نشاندهنده من اطقي باشد كه محل پروش ما



 ٢٧

دقيقه صورت بگيرد و اساسي را  10نشان داده شده و توجيه شود. ثبت جريان بايد حداقل هر 
  دهند.  گيري سرعت جريان در مكان تشكيل مي براي اندازه
هاي  دادهتوان استفاده كرد كه  شوند زماني مي دقيقه ثبت مي 30هاي قبلي كه هر  گيري از اندازه

  شود.  Callatedجريان براي يك سال كامل بايد 
گيري  گيري سرعت جريان شامل ثبت زمان، سرعت و جهت در طول كل دوره اندازه اندازه

، وابسته به عمق كف NS 9425-2و/يا  NS 9425-1هاي  جريان بايد بر طبق  گيري است. اندازه
  مكان و قرارگيري رخ دهند. 

  كند بايد ارزيابي و مستند شود: ي بر كل برداشت كلي جريان كمك ميكه اجزاي جريان حيات
  ـ جريان آب جزر و مدي؛ 

  ـ جريان سطح القا شده از آب؛ 
  ـ شيوع از جريان ساحلي؛ 

  ـ سيل بهار بخاطر ذور برف و يخ. 
  هاي جريان بايد اجرا شوند و شامل: گيري هاي اندازه گيري از اندازه ارزيابي كيفيت داده

  عتبار؛ ـ ا
  ٍثير داشته باشد.  ها تأ گيري تواند بر اندازه گيري كه مي ـ ضرايب در طول دوره اندازه

  هاي جريان براي يك سال و استفاده از آمار بلندمدت  گيري اندازه 5-2-2
ها  ماهه در مكان حاصل شوند. داده 12هاي حداقل  گيري ها از سرعت جريان بايد با اندازه داده

  فاده از تحليل هارمونيك با هماهنگي بعدي آمار بلندمدت پردازش شوند. بايد با است
پذير است كه با  اي امكان هفته 14گيري نسبي با طول مدت متوالي حداقل  مونتاژ چندين اندازه

  هم شامل يك سال تقويمي است. 
  گيري جريان براي يك ماه  اندازه 5-2-3

 2هاي ضرب در جدول  بازگشت مشخص، ضريببراي تعيين ابعاد سرعت جريان با يك دوره 
  بايد مورد استفاده قرار گيرند. 

  گيري يك ماهه جريان ضرب در نتيجه دوره بازگشت، مورد استفاده با استفاده از اندازه. ضريب 2جدول 
  دوره بازگشت (سال)  ضريب ضرب

65/1  10  
85/1  50  
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گيري  ساله، براساس يك اندازه 50شت گيري با يك دوره بازگ اگر باالترين سرعت جريان اندازه
سال) در اين  50گيري سرعت جريان (دوره بازگشت  است، اندازه cm/s50تر از  يك ماهه پائين
تنظيم شود. ساير مقادير در افزايش جريان بايد بطور معادل درصدي  cm/s50زمان بايد در 

در يك ماه به حداكثري جريان گيري جريان  افزايش يابد. اگر بتوان قابل توجه كرد كه اندازه
توان  مي cm/s50گيري در  براي دوازده ماه دست يافته است، از شرايط براي تنظيم جريان اندازه

) بايد در ارزيابي گنجانده 1-2- 5پوشي كرد. توصيف بيشتري از اجزاي گوناگون جريان ( چشم
  ها بايد ثبت شوند.  گيري شود اندازه

  يري جريان قبلي گ استفاده از اندازه 5-2-4
 3-2-5و  2-2-5شده در ر كود زماني استفاده كرد كه شرايط ذهاي جريان موج گيري از اندازه

ممكن است مورد استفاده قرار  1-2-5ها در ساير اعماق غير از بخش  گيري تأمين شود. اندازه
شده با بگيرند، به شرط اينكه استفاده از آنها براي برآورد سرعت جريان در اعماق ذكر 

  پذير باشد.  يابي امكان درون
متر به ترتيب، از  15متر و  5هاي صورت گرفته در اعماق غير از  گيري نكته: با استفاده از اندازه

  توان براي برآورد جريان دريا اعماق ذكر شده استفاده كرد.  يابي نمي برون
  تعيين امواج القاء شده از باد  5-3
  بحث كلي  5-3-1

هاي موج يا  گيري القاء شده از باد يا بايد با اندازهمواج بايد مستند باشد. امواج روش تعيين ا
هاي موج بايد بيشتر بر طبق  گيري تعيين شوند. اندازه 4-1-3- 5محاسبه بر طبق بخش 

  پردازش شود.  3-1- 3-5يا  2-1- 3-5هاي  بخش
-NS-EN1991-1توان بر طبق  ساله براي تعيين امواج را مي 50ساله و يك باد  10نكته: يك باد 

  انتخاب كرد: 4
  ـ اعتبار 
  ها تأثير بگذارد.  گيري تواند بر اندازه گيري كه مي ها در طول دوره اندازه ـ ضريب
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  درياي منظم  5-3-1-2
براي  γ =0/6براي درياي بادي و  γ=5/2بايد با  JONSWAPدر مورد درياي نامنظم، از طيف 

دار، از يك طيف  هاي نسبتاً حفاظ يا ساير مكان fjordsمتناوب، در  ها استفاده كرد. بطور تورم
PM 2 - توان استفاده كرد. يك وضعيت دريايي كامالً  پارامتري (طيف پيرسون موسكوويچ) مي

  توان فرض كرد.  توسعه يافته مي
  درياي منظم  5-3-1-3

  معادل با:  با استفاده از درياي منظم، ارتفاع موج منظم را بايد در نظر گرفت،
Hs90/1=H=Hmax  

  تنظيم شود.  TPدوره موج منظم بايد در دوره اوج 
  محاسبه امواج براساس طول واكشي موثر  5-3-1-4

گيري  و طول واكشي اندازه 2-4- 5هاي باد از بخش  امواج القاء شده از باد را بايد براساس داده
اع موج چشمگير را بايد براساس گيري، ارتف شده روي يك جدول دريايي محاسبه كرد. اندازه

متر تعيين كرد و طوري كه ارتفاع  10اي در ارتفاع  دقيقه 10طول واكشي موثر و يك باد ميانگين 
يابد.  موج (تقريباً) متناسب با سرعت باد و متناسب با ريشه مربع طول واكشي موثر افزايش مي

شود. موج يا ساله بايد براساس  ساله است يك مكان تعيين 50سال بايد بر اساس باد  50موج 
  ساله آن مكان تعيين شود.  10بايد 

  محاسبه كنيد:  U10 (m/s)را با استفاده از سرعت باد  UAسرعت باد تعديل شده 
23..1 10U 71/0=UA   

 Feو همچنين طول واكشي موثر  TPو دوره اوج معادل در طيف موج  HSارتفاع چشمگير موج 
  ند: ا به صورت زير ارائه شده

   
طول واكشي موثر بايد با استفاده از يك روش درك شده يافت شده و همراه با يك زاويه كه 

گيري، ارتفاع چشمگير موج با استفاده از  + باز شده استفاده شود. دوره اوج و اندازه-12حداكثرْ 
  شوند.  هاي فوق يافت مي يا فرمول Cضميمه 
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  هاي اقيانوس  تعيين تورم 5-3-1
دهد يا  س در اين مكان رخ ميهاي اقيانو زيابي بايد صورت گرفته و اثبات كند آيا تورميك ار

 شوند:  خير، ارتفاع و زمان تناوب موج با استفاده از يكي از موارد زير محاسبه مي

  ـ تحليل پراش و شكست؛ 
  ساله؛  50ساله و  10ها براي تعيين امواج مرده يا يك دوره بازگشت  گيري ـ اندازه

  توانند ايمني، اعتبار و صحت را تأييد كنند.  هاي مشخصي كه مي ـ ساير روش
در مورد خيزاب اقيانوس، حالت مركب دريا هم بايد با تركيب محاسبه خيزاب اقيانوس با امواج 

  شده از باد تيعين شود.  ءمحاسبه شده القا
  ساير شرايط موج در مكان  5-3-2

براساس طول واكشي موثر براي تعيين امواج استفاده  محاسبه امواج 4-1-3-4اگر در بخش 
توانند بر طيف موج  شود، تأثيرات زير بايد ارزيابي شود و اثبات شوند تا ببينيم آنها چقدر مي

  تأثير بگذارند: 
  ـ امواج ايجاد شده از كشتي 

اقع شده آن و دار يا همانند  ـ انعكاس موج (همانند زماني كه مكان نزديك به دامنه كوه شيب
  است). 

كنند يا با تركيب  هاي آب دره به هم برخورد مي ـ اثر چندين قطار موج (همانند زماني كه سيستم
  درياي ايجاد شده از باد و خيزاب اقيانوس). 

  تعيين سرعت باد  5-4
  بحث كلي  5-4-1

NS-EN 1991-1-4 ورد بايد براي تعيين سرعت باد براي محاسبه امواج القاء شده از باد م
  استفاده قرار بگيرند. 

هاي پرورش  محلها، تجهيزات اضافي يا  براي يافتن شرايط باد براي محاسبه بار باد روي قايق
ساله مورد  50بايد با يك دوره بازگشت  2-4-5يا  NS-EN 1991-4دريائي پوشيده از يخ، 

  استفاده قرار بگيرند. 
  اي هواشناسي ه هاي باد براي ايستگاه استفاده از داده 5-4-2

هواشناسي يا دو ايستگاه نزديك بايد مورد استفاده قرار  ايستگاه ترين ها از نزديك گيري اندازه
هاي ايستگاه هواشناسي در دسترس  گيرند. آمار بلندمدت بايد زماني آماده شوند كه از داده
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 10شت به ترتيب نيستند. آمار بلندمدت به اين معني هستند كه سرعت باد بايد با يك دوره بازگ
  ساله تعيين شوند.  50ساله و 

هاي هواشناسي بايد هميشه با يك ارزيابي مستند مكان مورد  هاي باد از ايستگاه استفاده از داده
هاي هواشناسي همراه باشد. عواملي كه بايد مورد توجه قرار بگيرند  نظر در رابطه با ايستگاه

هاي  درجه پوشاندن مكان در رابطه با ايستگاه هاي هواشناسي و مكان، فاصله بين ايستگاه
  هاي حياتي باد هستند.  هواشناسي و جهت

  تعيين اثرات يخ  5-5
  زدگي يخ 5-5-1

زدگي روي محل  بويژه در تركيب با آب و هواي بد و قابليت دسترسي كاهش يافته خطر يخ
هاي  براساس دادهپروشر دريايي ماهي و تجهيزات ثابت وابسته بايد اثبات شود. كه بايد 

  هواشناسي زير براي مكان انجام شوند: 
  ـ دماي هوا؛ 

  ـ باد و قرارگيري در معرض باد؛ 
  ـ امواج و قرارگيري در معرض امواج؛ 

  ـ دماي دريا. 
متر باالي سطح دريا بايد براي چگالي  10تا بيشتر از  kg/m3اگر هيچ چيز ديگري اثبات نشود 

  يرد. جرم يخ مورد استفاده قرار گ
زدگي را در يك دوره زماني  زدگي ايجاد خواهد كرد كه يك يخ در كل، اين يك پتانسيل يخ

احتمال پاكسازي يخ و دهد. زمان تناوب براي تجمع يخ را بايد براساس  مشخص ارائه مي
  ساعته بايد استفاده كرد.  24اقدامات مستند نشود، از سه دوره 

هاي  هاي مشخص انجام داد. استفاده از روش د براساس روشزدگي را باي تعيين يخ و پتانسيل يخ
  آوري شود.  عددي بايد مستند شود. تجربيات احتمالي در مورد مكان بايد براي ارزيابي جمع

  رانش يخ  5-5-2
توانند ذخاير آب  خطر رانش يخ در اين مكان بايد ارزيابي و ثبت شود. منابع رانش يخ مي

هاي  هاي رود و مناطق آب شور، آب دره ها و مصب رود، دهانه هها)، رودخان شيرين (درياچه
هاي رانش يخ  دار و امواج با يخ دريا باشند. يك شاخص هم بايد اين باشد كه كدام بخش حفاظ
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هاي هواشناسي و منابع احتمالي در  ها را بايد براساس داده توانند رخ دهند. ارزيابي سال مي
  ردو مقايسه با هر دانش محلي اجرا ك

  انجماد  5-5-3
تواند رخ  خطر انجماد مكان بايد ارزيابي و مستند شود، با اشاره به زمان احتمالي سال كه اين مي

  هاي هواشناسي در مقايسه با دانش محلي مكان اجرا كرد.  دهد. اين كار را بايد با ارزيابي داده
  توصيف عمق آب، نوع كف و توپوگرافي 5-6

اتصاالت كف و در طول خطوط مهارسازي بايد رسم شوند. عمق  توپوگرافي و نوع كف در
اي با  كف در اين منطقه مرتبط براي پرورش ماهي دريايي از جمله مهارسازي بايد شبكه

  بين نقاط، ثبت شده رسم شود.  m10 ×m10بيشترين فاصله 
يد بويژه در ها يا اشياء بزرگ با ها، شكاف هاي بزرگ، برآمدگي هاي بزرگي نظير سنگ نظمي بي

  نظر گرفته شوند. 
  جهت جريان، امواج و باد  5-7

  جهت موافق نشان داده شوند.  8مقدارها براي جريان، امواج و باد بايد حداقل در 
  هاي مكان و گزارشات مكان  زرسيمستندسازي با 5-8
  ها  گيري گيري شده، محاسبات و نتيجه مستندسازي پارامترهاي اندازه 5-8-1
  حث كلي ب 5-8-1-1

كنند بايد طوري ارائه شوند كه كاربر بتواند به راحتي  همه اطالعاتي كه اين مكان را مشخص مي
رجوع به يك توصيف مجزا از آنها استفاده كند. همه روندها بايد شرح داده شوند يا شامل 

بايد هاي خام و اطالعات اضافي  هاي پردازش شده و پشتيباني از داده هستند. اتصال بين داده
ظاهر شود. مستندسازي بايد با همه نكات زير ارتباط داشته باشد، كه اين مرتبط است. يك 

  بازرسي از مكان بايد از طريق گزارشات مجزاي سايت مستند شوند. 
  ابزار  5-8-1-25

  موارد زير بايد گنجانده شوند: 
گيري در شكل  ندازهـ توصيف ابزار براي سنسورها، شامل توليدكننده، شماره سريال و اصل ا

  رجوع به انتشار يا توصيف كوتاه؛ 
  * هر تغييري در ابزارها 
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  پذيري و حوزه مسئول براي هر سنسور؛  ـ صحت، قابليت تفكيك
  ها).  بندي (همانند روندها، كيفيت و تاريخ استاندارد درجهـ 

  هاي تبديل  ـ ثابت
  ـ هر تفكيكي در ابعاد مرتبط 

  تاريخي مرتبط. ـ ثبت ابزار با اطالعات 
  ها  ها و پردازش داده آوري داده جمع 5-8-1-3

  موارد زير بايد گنجانده شوند: 
  آني، مقدار ميانگين و ثبت قطع؛  گيري، از جمله مقدار  ـ نوع اندازه

  گيري؛  ـ فاصله زماني اندازه
  ـ طول مدت تعيين هر دوره ميانگين؛ 

  مقدار داده ارائه شده؛ هاي داده خام براي هر  گيري ـ تعداد اندازه
  هاي پردازش شده؛  گيري واقعي براي داده دوره اندازهـ 

  ها.  سازي داده ه ـ روندهايي براي كاهش سروصدا، فيلترسازي و فشرد
  ها و كنترل كيفيت ويرايش داده 5-8-1-4

  موارد زير بايد گنجانده شوند:
  ها؛  ـ توصيف كوتاهي از روندها براي ويرايش داده

  ؛كنترل كيفيتيف كوتاهي از روندها براي ـ توص
  ـ رجوع به نوع كنترل كيفيت.

  ها  كيفيت داده 5-1-8-5
  موارد زير بايد گنجانده شوند:
  گرفتگي روي لوازم؛  ها و خطاها يا عدم اطمينان، از جمله جرم ـ گزارش در مورد كيفيت داده
  ها.  ا و انحرافها، از جمله برطرف كردن خطاه ـ گزارش در مورد اصالح داده

  ها  اساسي براي جدول 5-8-2
هاي ارائه شده را نشان  ها با مقياس جدول مفصلي بايد تهيه شود كه خطوط مهارسازي و قفس

  دهند.  مي
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  بار و شرايط بار  -6
  گيري  شرايط اندازه 6-1

ار يك محل پرورش ماهي دريايي بايد توري در نظر گرفته شود كه پرورش را بتوان بدون فر
يگري بايد كافي باشد و در همان زمان  هاي اندازه ماهي در نتيجه نقص فني اجزا كرد. موقعيت

بسيار متفاوت است كه آنها شامل شرايط مرتبط هستند كه در طول نصب، عمليات، تعمير و 
  دهند.  نگهداري محل پرورش ماهي دريايي رخ مي

  ند: گيري گنجانده شو مراحل زير بايد در تحليل اندازه
  ـ تعيين بارها؛ 

  تعيين اثرات بارها؛ ـ 
  ـ تعيين مقاومت به تأثيرات بارها؛ 

  هاي حدي مشخص.  ـ كنترل در رابطه با وضعيت
  كند.  بايد اثبات شود كه محل پرورش ماهي دريايي به درستي كار مي

  روش ضريب نسبي  6-2
يب بار و ضريب ماده هاي حدي است كه براساس ضر روش ضريب نسبي به معني تعيين حالت

  آن قرار بگيرد.  تواند در معرض  محل پرورش ماهي دريايي مي
  بايد موارد زير را مورد توجه قرار دهد.  fγضريب بار

  ـ انحراف نامطلوب احتمالي براي بارها در رابطه با مقدارهاي خصيصه معادل؛ 
عنوان يك كل در رابطه با ـ مقاومت كاهش يافته احتمالي مواد در محل پروش ماهي دريايي به 

  مقدارهاي مشخصه مرتبط با هر بخش؛ 
  ـ عدم اطمينان در مدلسازي و تعيين مقاومت محل پرورش ماهي دريايي، از جمله تحمل ويژه. 

تواند يك تأثير توليد نادرست و آسيب  نكته: عدم اطمينان در مقدارهاي مقاومت تسليم ماده مي
ل نصب و استفاده رخ دهد، از جمله كاهش مقدارهاي تواند در طو و تضعيف باشد كه مي

 UVمقاومت تسليم در نتيجه (تغييرات)، دما، خوردگي، كهنگي، اكسيداسيون فتوشيميايي، اشعه 
  و غيره. 

  باشد.  5-7ضريب ماده هم بايد براساس شرايط شرح داده شده در بخش 
  است.  fγب بار تأثير ربار از بارهاي مشخصه ضرب در ضري Sfاثر بار طراحي، 

  بايد عبارت زير را براي هر جزء (اصلِ) برآورد كند.  Sfضريب بار طراحي 
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 كه 

Sf  .تأثر بار طراحي؛ نيروي ميانگين يا تنش است :  
R .مقاومت يك جزء (اصلي) است :  
mγ .ضريب ماده است :  

NS-EN 19990  .را هم ببينيد  
  مقادير مشخصه  6-3

صورت بارهايي تعيين كرد كه محل پروش ماهي دريايي با يك مقادير مشخصه را بايد به 
  احتمال معين در طول عمر مجاز طراحي آن تجاوز نخواهد كرد. 

ظرفيت مشخصه براي مقاومت بايد براساس يك احتمال مشخص باشد كه در طول عمر مفيد 
  يگري شده محل پرورش ماهي، حاصل نخواهد شد.  اندازه

  هاي حدي  حالت 6-4
  گيري بايد در رابطه با دو حالت حدي انجام شود:  هانداز

  ـ حالت حدي خدمات رساني 
  ـ حالت حدي نهايي 
هاي تصادف را بايد در رابطه حالت حدي نهايي مشاهده كرد. اين  خستگي و موقعيت

  در نظر گرفته شوند.  NS-EN 1990هاي حدي بايد بر طبق  حالت
  بارها  6-5
  بحث كلي  6-5-1

توانند در طول عمر مجاز طراحي محل  هاي بار كه مي بندي گيري، همه طبقه زهدر طول اندا
  پرورش ماهي دريايي رخ دهند، بايد ارزيابي و مستند شوند، از جمله: 

  ـ بارهاي دائمي؛ 
  ـ بارهاي عملكرد متغير؛ 

  ـ بارهاي تغيير شكل
  ـ بارهاي محيطي 
  ـ بارهاي تصادفي.
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  بارهاي دائمي  6-5-2
دهند كه در طول عمر مجاز طراحي محل پرورش ماهي  ئمي بارهايي را نشان ميبارهاي دا

  دريايي حذف نخواهد شد. اينها شامل: 
  هاي دائمي؛  ـ وزن محل پرورش ماهي دريايي در هوا، از جمله وزنه

  توان آنها را كنار گذاشت يا نبايد آنها را كنار گذاشت؛  ـ وزن تجهيزات ثابت كه نمي
  اوري ايستا نيروهاي شنـ 

هاي دقيق در مورد تراكم مواد ضرب در حجم وابسته و/يا وزن  بارهاي دائمي بايد براساس داده
  گيري شده تعيين شوند.  اندازه

  بارهاي عملكرد متغير  6-5-3
توانند حذف يا جابجا شوند. آنها را  بارهاي عملكرد متغير بارهاي حداكثري هستند كه مي

  ماهي دريايي اعمال كرد با:توان روي محل پرورش  مي
  ـ تجهيزات متحرك مكانيكي 

  ـ پرسنل 
  ـ كاالهاي ذخيره شده همانند تغذيه 

  ـ وزنه متغير؛ 
  ـ بار متقابل بين اجزاي اصلي از جمله طوقه شناور و قايق 

  ـ تأثير قايق نرمال، محافظت و مهارسازي واحدهاي شناور مجاور 
  هاي كاري معين  افي اعمال شده در نتيجه عملياتهاي متحرك، همچنين بارهاي اض ـ بخش

  بارهاي تغيير شكل  6-5-4
  ـ پيش تنشي 
  ـ مهارسازي 

  ـ دما 
  بارهاي محيطي  6-5-5

بارهاي محيطي بارهايي هستند كه به محل پرورش ماهي دريايي با شرايط محيطي اعمال 
  شوند نظير:  مي

  ـ باد؛ 
  ـ امواج؛ 
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  ـ جريان؛ 
  ـ يخ. 

مساوي توزيع شده بايد براي بيشترين بار يخ هم روي سطوح افقي و هم عمودي بر يخ بطور نا
روي يك سمت و بدون يخ روي سمت ديگر مجاز باشد. در محاسبات، يخ بايد  1-5-5طبق 

  يك بار تصادفي در نظر گرفته شود. 
  شرايط تصادفي/ شرايط آسيب  6-5-6
  بحث كلي 6-5-6-1

ايط آسيب حداقل بايد محاسبه شود، ارزيابي و مستند شوند و همان طور كه شرايط تصادفي/ شر
  تأثير آنها بايد ارزيابي شود. اين شامل شرايطي نظير: 

  ها در خطوط مهارسازي؛  ـ شكستگي
  هاي شناور ـ شكستگي، ناپديدي يا فقدان بخش

يب با توان بار تصادفي در نظر گرفت. سپس محاسبات بايد بدون ترك هاي مرده را هم مي ماهي
  في اجرا شوند.دبارهاي تصا
  ترين بارها هستند.  ها در خطوطي كه حاوي بزرگ ـ شكستگي

ها در خطوطي كه براي مقاومت در محل پرورش ماهي دريايي حياتي هستند، بويژه  شكستگي ـ 
  طوقه شناور. 
ل هاي احتمالي در نقاط اتصا ها در نقاط اتصال، از جمله ديسك اتصال. شكستگي ـ شكستگي

براساس طراحي نقطه اتصال تغيير خواهند كرد. شكل شكستگي/ هاي اتصال)   (شامل ديسك
دهد بايد شكسته در نظر گرفته شود. اگر نقطه اتصال  پارگي كه كمترين ظرفيت را ارائه مي

هاي شكستگي احتمالي را داشته باشد كه مستلزم اين است كه خطوطي مهارسازي كار  بخش
  ر تصادفي در نظر گرفته شود. نكنند، اين بايد با

ها با  هاي قفس ها در خطوطي كه براي تعيين وضعيت يك قفس يا گروه ـ شكستگي
هاي مجاور  تواند باعث آسيب به قفس هاي متداول حياتي هستند كه جابجايي مي مهارسازي

  شود. 
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  سوراخ شدن 6-5-6-3
  گيري شوند:  هاي زير بايد اندازه موقعيت

  يك عنصر شناور يا بين دو ديواره (در زمان استفاده از عناصر شناور تو خالي)  نفوذ آب در ـ 
ترين مكان (زماني كه از عناصر شناور پر شده از مواد  ـ عدم وجود يك عنصر شناور در حياتي

  شود).  شناور استفاده مي
  هاي بار  ضريب 6-6

بايد مورد استفاده قرار  5و  4، 3هاي  هاي بار در جدول لي مختلف، ضريببراي اجزاي اص
  بگيرند. 

  هاي شناور فوالد و پالستيك در يك حالت حدي خدمات رساني . عوامل بار براي طوقه3جدول 
  گيري  موقعيت اندازه  بار دائم   بار عملكردي متغري  بار تغييرشكل   بار محيطي 

  تثبيت توانايي شناور   9/0 )1(  0/1  0/1  0/1 )2(
  ظرفيت تثبيت   0/1  0/1  0/1  3/1
  موقعيت تصادف  )3(  0/1  0/1  0/1  0/1

  ديده  ـ شرايط آسيب
. بار مطلوب (شناوري) و بار نامطلوب (وزن) بايد بارهاي مجاز در نظر گرفته شود. بخش مطلوب يك 1

  دارد.  0/1دارد و بخش نامطلوب يك ضريب  9/0ضريب بار 
  شود.  . براي بارها از يخ و برف اعمال مي2
  ها در خطوط مهارسازي، سوراخ شدگي و يخ و برف  گي. براي شكست3

  
  شوند.  تنظيم مي 0/1هاي بار در  رساني، همه ضريب هاي حد خدمات توجه به حالت

گيرند. در رويداد تحليل شبه  هاي ديناميك مورد استفاده قرار مي در تحليل 3مقادير در جدول 
ضريب تقويت ديناميك بيشتر يا ضرب در يك  3هاي بار ذكر شده در جدول  ايستا، ضريب

شوند. اساسي براي اين ضريب بايد توجيه و مستند شود. براي تثبيت  مي 1/1مساوي 
هاي ديناميك، دانستن بسامدهاي همنواي ساختمان و تغير بار در زمان و فضا ضروري  ضريب

  اجرا شوند.  NS-EN 1990ها بايد بر طبق  است. تحليل
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  هم بايد به ترتيب براي سطوح فوالدي و بتني استفاده كرد.  3ل هاي بار در جدو از ضريب
  هاي بار براي خطوط مهارسازي  . ضريب4جدول 

  نوع تحليل   ضريب بار 
  تحليل ايستا   1,6

)1 (DAF ×1,15   تحليل نيمه ايستا  
  تحليل ديناميك   1,15
  حد تصادف (شكستگي در خط مهارسازي)  1,0

  سيل بهاري   0/1
گيرد. ضريب  ) مورد استفاده قرار مي0DAFضرب در ضريب تقويت ديناميك  15/1نجا يك ضريب . در اي1

  بايد توجيه و مستند شود.  DAF. انتخاب مقدار 1/1>=تقويت ديناميك
  

  0هاي توري، بعد درجه  . ضريب بار براي طناب در قفس5جدول 
  اجزاي گوناگون   ضريب بار 

  0قفس توري، بعد درجه   3/1
  ، تجهيزات باالبر دستي 0قفس توري، بعد درجه    5/1

  ، تجهيزات باالبر مكانيكي 0قفس توري، بعد درجه   3
  

  تركيبات بار  6-7
  دهد. هاي حدي نهايي نشان مي حالتتركيبات جريان، باد و امواج را براي شاهدها در  6جدول 

  دوره بازگشت، بار محيطي (سال)  تركيبات 
1  10  10  50  
2  50  50  10  

  
براي بارها در  ψ 7/0هاي حدي خدمات رساني يك ضريب كاهش، براي شاهدها در حالت

  را هم مشاهده كنيد.  NS-EN 1990شود،  مياده فاست 6جدول 
دهد.  هاي حدي نهايي نشان مي تركيبات جريان، باد و امواج را براي كنترل در حالت 6جدول 

ترين تركيبات از دو تركيب  حت تنش از نامطلوبهاي حدي تصادف، هر رويداد بايد ت در حالت
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آنچه كه تركيب بار محيطي براي هر رويداد تصادفي  بار محيطي كنترل شود. يك ارزيابي بايد از 
  ترين است ساخته شود.  نامطلوب

  محاسبه تأثيرات بار  6-8
كرنش براي مواد و  -محاسبات ساختمان بايد براساس يك انتخاب مناسب شرايط تنش

هاي  ها كشساني خطي خواهند داشت. از مدل تصاالت باشد. در كل، فرض شده كه ساختمانا
ريزي براي مواد گوناگون نشان  توان استفاده كرد كه در استانداردهاي برنامه غيرخطي جايي مي

  داده شد. 
ه قرار اگر بارهاي ديناميك را بتوان نيمه ايستا در نظر گرفت، تغييرات بار ديناميك را مورد توج
محاسبه داد، به طور مستقيم در مقدارهاي ايستا يا ضرب كردن بارهاي ايستا در ضرايب ديناميك 

  شد. 
  هاي دريايي  شرايط كلي در مورد اجزاي اصلي و محل پروش ماهي -7
  بحث كلي  7-1

هاي دريايي بايد يك طراحي فني مناسب داشته باشد و محل پرورش  يك محل پرورش ماهي
  هاي فني جلوگيري كند.  به يك روش مناسب كار كند تا از خرابي ماهي بايد

ريزي يك محل پرورش ماهي درياي بايد براساس ارزيابي ريسك و تضمين اين باشد كه  برنامه
ريزي  براي شرايط محيطي در اين مكان سازگار شده باشد. شرايط در اين فصل در مورد برنامه

  ان يك كل و اجزايش است. شامل محل پرورش ماهي دريايي به عنو
  تحليل ريسك  7-2

ريزي، توليد، تحويل، نصب و عمليات اجرا شود.  يك ارزيابي ريسك بايد در ارتباط با برنامه
جدي بودن) بايد گنجانده شود.  يك تحليل ريسك كه به احتمال و تأثير تقسيم شده (درجه

گوناگون بايد طوري مستند شوند  يا معادل آن باشد. مراحل S 5814تحليل ريسك بايد براساس 
  آنها را بتوان مجدداً بررسي كرد.  كه 

يك ارزيابي ريسك بايد تا آنجا كه امكان دارد كامل باشد و همچنين شامل شرايط مرتبطي براي 
  شود.  فرار باشد كه بطور سريح در اين استاندارد توضيح داده نمي
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  ورش ماهي ريزي اجزاي اصلي و تركيب محل پر برنامه 7-3
  قابليت اطمينان و كنترل  7-3-1

 NS-ENريزي و توليد در  نكته: از قابليت اطمينان براي تعيين شرايط در مورد كنترل برنامه

  استفاده شده است.  1990
هاي دريايي بايد توسط تعدادي ماهي  قابليت اطمينان براي اجزاي اصلي و محل پرورش ماهي

توان  ت شكستگي يا فروپاشي تعيين كرد. يك جزء اصلي ميتواند در صور تعيين شود كه مي
هاي دريايي، بر طبق تأثير خرابي  قابليت اطمينان پائينتر يا باالتر از مابقي محل پروش ماهي

  داشته باشد. 
هاي نرمال نياز  قابليت اطمينان بطور نرمال به بازرسي 2هاي دريايي در دسته  محل پرورش ماهي

نسبت به آن افرادي مند توسط پرسنل ديگر در شركت  ترل دروني نظامدارد كه شامل يك كن
ريزي بايد شامل كنترل نمونه تصادفي  دهند. كنترل برنامه است كه در اصل كار را انجام مي

  تأثيرات بار و ظرفيت عناصر اصلي باشد. 
گسترده هاي  قابليت اطمينان به طور نرمال به بازرسي 3محل پرورش ماهي دريايي در دسته 

دهد اجرا  آنكه كار را انجام مي ريزي و توليد نياز دارد. اينها بايد توسط شركت ديگري غير  برنامه
هاي ظرفيت باشد. طوري  هاي مستقل و كنترل ريزي بايد در اين مورد شامل تحليل شوند. برنامه

زرسي توسعه هاي ظرفيت اجرا شده توسط يك مجموع جواز دهنده بايد با ها و كنترل كه تحليل
  كننده موجود باشند.  يافته در نظر گرفته شود، محاسبات قبلي بايد از تأمين

  ها بايد شامل چه باشند.  دهد بازرسي شود كه نشان مي ساخته مي NS-EN 1990مرجع هم براي 
مهارسازي   كند. خرابي نكته: ريسك فرار بر طبق اينكه كدام جزء اصلي خراب شده تغيير مي

شود و فروپاشي قفس توري  هاي دريايي مي در محل پرورش ماهي  رار همه ماهيمنجر به ف
  شود.  ها در قفس توري مي منجر به فرار ماهي

. ضريب قابليت اطمينان براي طوقه شناور/ قفس توري و مهارسازي به ترتيب در رابطه با تعداد 7جدول 
  ها ماهي

ها در طوقه شناور/  تعداد ماهي
  قفس توري 

ها در مهارسازي  ماهيتعداد 
  معمولي 

  دسته قابيت اطمينان 

>n 500000  >n1000000   2  
<=n500000  <=n1000000  3  
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شود، اگر  تنظيم مي 3اگر يكي از معيارها براي آن وجود داشته باشد، دسته قابليت اطمينان در 

  مرتبط باشد. 
شود، اگر  تنظيم مي 3مينان در آن وجود داشته باشد، دسته قابليت اطاگر يكي از معيارها براي 
هاي كوچك و  هاي توري، تمايز بايد بين احتمال خرابي در شكل ترك مرتبط شود. براي قفس

هاي پيشرونده صورت  ها در طناب متصل به نخ چندال يا پارگي فروپاشي در شكل شكستگي
  گيرد. 

ارائه  NS-EN 1990هاي اجتماعي در  هاي قابليت اطمينان براي ساير ساختمان نكته: دسته
اختصاص يافته و در قابليت » بندرهاي ماهيگيري«شوند. در اينجا نصب پرورش ماهي به  مي

  قرار دارد.  2اطمينان دسته 
  ريزي (كل) محل پرورش ماهي دريايي  برنامه 7-3-2

يك محل پرورش ماهي دريا بايد بقدر كافي قابل اطمينان باشد تا از تأثير رويدادهاي نامطلوب 
جلوگيري كند. براي دستيابي به قابليت اطمينان كافي، محل پرورش ماهي دريايي بايد بر طبق 

  ريزي شود.  يا معادل آن برنامه NS-EN 1990شرايط ذكر شده در 
هاي خط ثبت شد، بايد به دنبال كاهش تأثير  براي جلوگيري از آسيب بالقوه، كه در طول تحليل

  وع آن باشد. موارد زير بايد انجام شوند: يك رويداد نامطلوب و احتمال وق
ها را حذف  ـ از رويدادهاي خطرناك براي نصب محل پرورش ماهي دريايي خودداري كرد، آن

  كرده يا كاهش دهيد. 
ـ يك سيستم تحمل بار را انتخاب كنيد كه ريسك كمي از قرارگيري در معرض رويدادهاي 

  خطرناك دارد؛ 
  خاب كنيد كه حساسيت كمي نسبت به رويدادهاي خطرناك دارد؛ ـ يك سيستم تحمل بار را انت

  شود.  ـ يك سيستم تحمل بار را انتخاب كنيد كه با هشدار تفكيك نمي
ـ اجزاي اصلي را انتخاب كنيد كه براي يكديگر مناسب هستند كه بخوبي به يكديگر متصل 

در اين مقدارهاي حدي هستند و سطوح مشترك مشخصي دارند كه تأثيرات دوجانبه بين آنها 
  تعريف شده هستند. 

اي و شرح كامل را اجرا كنيد، توليد ماهرانه را  ـ مواد مناسبي را انتخاب كنيد، طراحي حرفه
  ريزي، توليد و عمليات تثبيت كنند.  و روندهاي كنترل مناسب را براي برنامهانتخاب كرده 
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  هم كنيد. اي فرا بيني شده ـ اطالعات كافي در مورد كاربرد پيش
ـ اسناد توليد را نگهداري كنيد و شرايط را براي تغييرات شرح دهيد اگر يك محل پرورش 
ماهي دريايي تغيير يافته است، تغييرات زندگي مفيد در رابطه بار عمر مجاز طراحي يا آسيب 

  ها معنادار باشد.  دهد، به شرط اينكه براي ريسك فرار ماهي رخ مي
  نقاط اتصال  7-3-3

آزمايشي بايد با هدف بارهاي اعمال  تحليل محلي نقاط اتصال حياتي بايد اجزا شوند. هر  يك
موارد زير باشند، اما به شده سه بعدي در صورت ضرورت اجرا شود. نقاط اتصال بايد شامل 

  آنها محدود نباشند: 
  ها و غيره)؛  هاي اتصال (بين خطوط مهارسازي و قاب ديسك ـ 

  توري و مهارسازي براي طوقه شناور)؛  ـ نقاط اتصال (قفس
  هاي اتصال؛  ـ حلقه
  ها؛  ـ گره
  ها؛  ـ لوله
  هاي سنگي.  ـ پيچ

  يك تحليل خستگي بايد اجرا شود. يك تحليل در مورد حالت حدي نهايي هم بايد اجرا شود. 
يي ها ها نيروها را از چندين جهت تجربه خواهند كرد. تحليل هاي اتصالي در مهارسازي ديسك

كند كه  بايد اجزا شوند كه ظرفيت را در رابطه با اين براي همه بارهاي قابل اعمال مستند مي
  توانند در معرض آنها باشند.  چنين صفحاتي مي

  ريزي و استفاده مجدد  برنامه 7-3-4
صورت بگيرد. محافظت نصب فوالد در مقابل  NS-EN 1993-1-1نصب فوالد بايد بر طبق 

صورت بگيرد. هر  NS-EN ISO 12944-3و  NS-EN ISO 12944-2طبق خوردگي بايد بر 
  تأمين كنند.  NS-EN 13173محافظت كاتدي بايد شرايط را در 

  ساخته شوند.  NS-EN 1999-1-1آلومينيومي بايد بر طبق  هاي  سازه
  ساخته شوند.  NS-EN 1992-1-1هاي بتني بايد بر طبق  سازه
ساخته شوند. ساير موارد بايد بر طبق  NS-EN 1992-1-1هاي بتني بايد بر طبق  سازه

  گيري شوند.  استانداردهاي شناخته شده محاسبه شده و اندازه
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  ريزي و توليد اجزاي اصلي  برنامه 7-4
  بحث كلي  7-4-1

  باشد.  NS-EN 19990ريزي و توليد بايد بر طبق  برنامه
بتوانند بارهايي را تحمل كنند كه در  اساس شرايط در مورد اجزاي اصلي اين است كه آنها بايد

  آنها قرار خواهند گرفت.  يك مكان در معرض 
گيري  اجزاي اصلي بايد بر طبق محاسبات در مورد امواج، باد و جريان در هشت جهت اندازه

ها از شرايط براي محاسبه در رابطه با تعداد  مشخص شد. انحراف 5-7شود، كه در بخش 
شرح داده شد، هر  2- 7بخش تحليل ريسك تحليل شوند، كه در  ها بايد براساس يك جهت

گيري شوند تا نيروهاي  بخش يا اجزاي اصلي يا اتصال هر بخش به اجزاي اصلي بايد اندازه
  آنها را تحمل كنند.  اعمال شده براي 

  گيري شود تا:  يك جزء اصلي بايد اندازه
  كنند، از جمله نيروهاي محيطي؛  ر ميهاي ارائه شده كا بخشي براساس فرضيه ـ بطور رضايت

بخش،  كنند، از جمله تغييرات شكل، با محافظت رضايت ـ همه بارهاي فرض شده را تحمل مي
  در مقابل شكستگي؛ 
دهند كه يك رويداد  بخشي را در مورد يك رويداد نامطلوب نشان مي ـ محافظت رضايت

  كند.  چشمگيرتر را نسبت به خود رويداد ايجاد مي
بخشي را نسبت به تأثيرات مكانيكي، فيزيكي، شيميايي و بيولوژيكي مشاهده  مقاومت رضايتـ 

  دهد.  شده در رابطه با عمر مجاز طرح نشان مي
ي را مورد توجه قرار دهد، از جمله بين طوقه شناور لگيري بايد تأثير متقابل بين اجزاي اص اندازه
و مهارسازي، قفس توري و قايق، طوقه شناور س توري، طوقه شناور و قايق و قفس توري فو ق

و مهارسازي، طوقه شناور قايق، قفس توري و مهارسازي، قفس توري و قايق، مهارسازي و 
  قايق و بين اجزاي اصلي و هر تجهيزات اضافي. 

ها/ اتصاالت احتمالي با ساير اجزاي اصلي محاسبه  اجزاي اصلي بايد در رابطه با پيكربندي
ها در استفاده از تجهيزات در نتيجه اين محاسبات بايد  اسناد احتماالت و محدوديتشوند. ارائه 

  موجود باشد. 
  
  



 ٤٥

  پذيري  عمر مجاز طراحي و دوام 7-4-2
اصلي  هاي دريايي و اجزاي  پذيري بايد براي كل محل پرورش ماهي عمر مجاز طراحي و دوام

  آن تعيين شود. 
اصيل بايد شامل اطالعات در مورد عمر مجاز طراحي و هاي راهنماي كاربر براي اجزاي  كتاب

  شرايط مرتبط براي كنترل شرايط و روندهاي نگهداري باشند. 
هاي پرورش ماهي براي استفاده در طول عمر مفيد  ريزي باشد اين باشد كه محل هدف برنامه

ير بايد موجه قرار پذيري كامل، موارد ز مانند. براي تضمين دوام گيري شده مناسب باقي مي اندازه
  گيرند: 

  شي است؛ رـ حوزه استفاده پرورش ماهي، بدون فرار از ماهي پرو
  ـ شرايط كاركردي در اين استاندارد؛ 

  كند؛  ـ نيروهاي محيطي حداكثر كه محل پروش ماهي دريايي تحمل مي
  ها و عملكرد مواد؛  مشخصه ـ در تركيب،

  انتخاب سيستم باربر؛ ـ 
  جزئيات سازنده؛  ها و طراحي بخشـ 

  گيرند، هم در طول توليد و هم عمليات؛  ـ شرايطي كه كار ماهرانه را در نظر مي
  ها؛  دامنه بازرسي ـ 
  اقدامات محافظت معين ـ 

  ـ كنترل شرايط و نگهداري در طول عمليات براي كل عمر مجاز طراحي 
رند، هم در طول توليد و هم گي ريزي و مهارسازي بايد شرايط بستر دريا را در نظر مي برنامه

  ؛ عمليات 
  ها؛  ـ دامنه بازرسِ

  ـ كنترل شرايط و نگهداري در طول عمليات براي كل عمل مجاز طراحي. 
و مهارسازي بايد شرايط بستر دريا را در نظر بگيرد، از جمله عمق، ريزي  برنامهعالوه بر اين 

  از مكان. برداري  و زيراليه بستر دريا، براساس نتايج نقشه توپوگرافي 
  معيارها براي تعيني اينكه چه زماني تجهيزات كيفيت كافي ندارند  7-4-3

كنند بايد در ارائه اسناد  معيارها براي تعيين كه چه زماني اجزاي اصلي كيفيت كافي را حفظ نمي
  براي اجزاء ظاهر شوند. 
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  خصوصيات ماده  7-5
  بحث كلي  7-5-1

هاي نامحدودي از آزمايشات كمتر  براي اينكه در مجموعه يك ظرفيت مشخصه از يك احتمال
دهد و به صورت مقدار ميانگين  حاصل نشده است. اين يك مشخصه را براي يك ماده نشان مي

% توزيع آماري مشخصه ماده براي پارامترهاي صلبيت تعريف شده 5براي پارامترها صلبيت و 
  است. 

  شوند.  ننده ماده فراهم ميتوجه: مشخصات ماده معموالً توسط توليدك
آزمايشات مرتبط استاندارد شده تحت شرايط  فراهم نشود، آن را بايد با اگر يك مشخصه ماده 

معين و مرتبط يافت و يك ضريب تبديل بايد در زمان ضرورت مورد استفاده قرار گيرد طوري 
  كه نتايج آزمايش بايد نشان دهنده مشخصات ماده در سازه مرتبط باشند. 

ريزي براي مواد گوناگون بايد مورد استفاده قرار بگيرد تا مقدارهايي براي  استانداردهاي برنامه
 NS-EN 1993-1-1ريزي مكان فوالد مورد استفاده،  خصوصيات ماده حاصل شود. براي برنامه

 بايد NS-EN1992-1-1ريزي  كه بتن مورد استفاده قرار بگيرد،  بايد ا عمال شود، براي برنامه
ريزي بايد جايي مورد استفاده قرار بگيرد.  . همچنين، ساير استانداردهاي برنامهاعمال شود

  هاي فوالدي و پالستيكي مشاهده كنيد.  را به ترتيب براي نصب 11-9و  10-9هاي  بخش
  شرايط گالوانيك  7-5-2

د اجتناب كرد. با هاي مختلف تا آنجا كه امكان دارد باي / آلياژهاي با كيفيتاز تماس بين فلزات
افتد، افزايش خوردگي بايد در نتيجه شرايط گالوانيك ارزيابي  اين وجود جايي كه اين اتفاق مي

و مستند شده، يا از طريق يك برنامه بعد از بازرسي يا عدم محاسبات مقاومت براساس 
شده توسط به عنوان يك تابع زماني. اجزاي خورده شده بايد بر طبق شرايط نشان داده خوردگي 
  ها جايگزين شوند.  ارزيابي

صلبيت، مقاومت، خوردگي، مشخصات خوردگي، چگالي و عمر 0پارامترهاي ماده  7-5-3
  ي) حمجاز طرا

همه پارامترهاي ماده بايد از منابع موثق حاصل شود، همانند اسناد تأمين كننده مرتبط با 
  تجهيازت مجوز مواد 
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  تجهيزات اضافي  7-6
  ز تجهيزات اضافي بارها ا 7-6-1

هايي براي تجهيزات اضافي بايد تعيين شوند و اين بايد  ريزي طوقه شناور، حوزه در فاز برنامه
ريزي مورد توجه قرار گيرد. اين حوزه بايد با باالترين بار كلي مجاز،  هاي برنامه در تحليل

احتمال براي اتصال  و باالترين بار مجاز متمركز همچنين  m2باالترين بار توزيع شده در هر 
شوند، يا جايي كه تجهيزات اضافي  هايي تعيين نمي نشان داده شود. در مورادي كه چنين حوزه

ماهي پرورش  ريزي شده، ارائه اسناد بايد فراهم شود كه محل هاي معين برنامه خارج از حوزه
  كند كه بايد نصب شوند.  دريايي تجهيزات اضافي را تحمل مي

  زا بايد با ارائه اسناد وابسته به ترتيب براي تجهيزات ثابت و متحرك انجام شوند. هاي مج ارزيابي
و توصيف نصب براي تجهيزات اضافي وجود داشته باشد كه يك راهنماي كاربر   بايد يك كتاب

دهد. تجهيزات اضافي با خوشناوري، كه بعنوان بخشي يا در اتصال با  خطر فرار را نشان مي
ه است، بايد ظرفيت شناوري را براي شرايط بار كامل در مورد سوراخ نصب مهارسازي شد

شدن مستند شوند. بارهاي مهارسازي براي تجهيزات اضافي دريايي بايد تعيين شود، طوري كه 
  ها مورد توجه قرار داد.  آنها را بتوان در ساير تحليل

  آروي ماهي مرده  شرايط براي تجهيزات براي جمع 7-6-2
  هاي مرده بايد: آوري ماهي اي جمعتجهيزات بر

  ـ يك كتاب راهنماي كاربر و شرح نصب داشته باشند؛ 
ا جريان به خوردگي روي قفس وج يم يـ طوري طراحي شود كه اجزايش تحت هيچ شرايط

اي جبران شود كه  توري نيانجامد. اگر طراحي شامل خطر خوردگي نباشد، بايد با انتخاب ماده
هايي را در  كند كه سوراخ ها را تحمل مي حل حافظت دوگانه يا ساير راهها، م خوردگي، تقويت

  كنند.  دوره يك چرخه عملياتي نرمال براي قفس توري ايجاد نمي
آوري ماهي مرده در قفس توري  ـ بارهاي حداكثر را در هوا و آب از تجهيزات براي جمع

  توصيه كند. 
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  توري  هاي شرايط براي سيستم كششي براي قفس 7-7
  كشند بايد:  تجهيزاتي كه قفس توري را مي

  ـ از طريق محاسبات همراه با طوقه شناور و قفس توري ثبت شوند؛ 
ـ يك راهنماي كاربر و شرح نصب داشته باشند كه بايد به روشني توضيح دهند چطور سيستم 

  كششي بايد مونتاژ و پياده شود؛ 
هاي  ايد به صورت درستي بدون تجاوز از قابليتـ طوري متصل باشند كه انرژي از تجهيزات ب

  گيري اجزاي اصلي جابجا شوند.  اندازه
هاي  ـ طوري متصل باشند كه انرژي از تجهيزات بايد به صورت درستي بدون تجاوز از قابليت

  گيري اجزاي اصلي جابجا شوند.  اندازه
موج يا جريان سائيده ـ طوري طراحي شوند كه اجزايش در مقابل قفس توري تحت شرايط هر 

اي جبران شود كه  باشد، بايد با انتخاب مادهنشوند. با اين وجود اگر طرح شامل خطر سائيدگي 
هايي را در چرخه  تقويت، حفاظت دوگانه و غيره مقاوم است، كه سوراخ  نسبت به سائيدگي،

  كنند.  عملياتي نرمال قفس توري ايجاد نمي
  آزمايشات  7-8

نند جايگزيني براي تحليل جهت ثبت ظرفيت باشند. آزمايشات بايد بر طبق توا آزمايشات مي
NS-EN 1990 گيري  صورت بگيرند. آزمايشات به تنهايي يا در تركيب با محاسبات براي اندازه

هاي دريايي يا بخشي از آنها يا براي يافتن خصوصيات محل پرورش ماهي  محل پرورش ماهي
گيري تأسيسات محل  آزمايش بايد به عنوان اساسي براي اندازهگيرند.  دريايي موجود صورت مي

گيري  پرورش ماهي با سطح قابليت اطمينان كافي براساس حالت حدي مرتبط و موقعيت اندازه
اجرا و ارزيابي شوند. آزمايش و شرايط آزمايش بايد نشاندهنده محل پرورش ماهي دريايي 

  باشد. 
  شوند تا:  انواع آزمايشات مشخص مي

  ـ تصميم بگيريم از خصوصيات يك بخش ساختمان يا هدايت ظرفيت تحمل بار استفاده كنيم، 
  ـ خصوصيات مواد ويژه را پيدا كنيم؛ 

  هاي بار يا ظرفيت كاهش دهيم؛  ها در مدلرـ عدم اطمينان را در پارامت
  ـ كيفيت محصوالت ارائه شده يا يكنواختي توليد را كنترل كنيم، 

  شوند؛  ط واقعي را مورد توجه قرار دهيم كه در طول توليد مشاهده ميـ بتوانيم شراي
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جزاي اصلي را بعد از اين كه در محل خود قرار اـ تأسيسات محل پرورش ماهي دريايي يا 
  گرفت بررسي كنيم. 

  تحويل  7-9
ده بندي شده، به مكان انتقال يافته، نگهداري و باز ش اجزاي اصلي و تجهيزات اضافي بايد بسته

  شوند كه تجهيزات آسيب نبينند.  جابجاو به صورتي در مكان خود 
  هاي محل پرورش ماهي دريايي  بازرسي 7-10
  بحث كلي  1- 7-10

توان به عنوان يك كل بازرسي كرد. بارهايي كه به  از يك محل پرورش ماهي دريايي مي
، تور، تجهيزات اضافي شوند، به طوقه شناور، مهارسازي هاي گوناگون تأسيسات اعمال مي بخش

  و قايق بستگي دارند. موارد زير را بايد انجام داد: 
ـ يك تحليل بايد بطور كامل از يك محل پرورش ماهي دريايي انجام شود طوري كه دريابيم 

گذارند. اين تحليل بايد شامل تأثيرات دوجانبه بين  كدام نيروها بر همه اجزاي تأسيسات تأثير مي
  هيزات اضافي باشد. اجزاي اصلي و تج

شوند. روي هيچ  ـ ظرفيت بايد در رابطه با بارهايي بررسي شود كه روي تأسيسات اعمال مي
هاي حدي كه بايد بررسي  جزء اصلي نبايد بارهايي وارد شود كه از ظرفيت تجاوز كنند. حالت

  شوند؛  شوند در اين استاندارد نشان داده مي
  فيت بايد ثبت شوند. هاي ظر هاي كامل و كنترل ـ تحليل
ها براي اثبات اينكه يك محل پرورش ماهي دريايي مقاومت كافي دارد يا خير بايد در  بازرسي

محل انجام شوند. اجزاي اصلي نبايد بر يكديگر طوري تأثير بگذارند كه از ظرفيت يا حد تحمل 
  هر جزء اصلي تجاوز كند. 

ريزي مفصل، روندهاي  رهاي محيطي، برنامهاسناد فني مرتبط اجزاي اصلي و چگونگي تحمل با
ها و  كنند بايد ارائه شوند. به عنوان يك قانون اصلي، فرضيه محاسبه و توليد را مشخص مي

هاي مرتبط در استفاده از تجهيزات بايد به روشني در راهنماي كاربر براي هر جزء  محدوديت
هاي  راي تأسيسات محل پرورش ماهياصلي وجود داشته باشند. وگرنه بايد در راهنماي كاربر ب

هاي زير بايد در يك ارزيابي به ترتيب اولويت  دريايي وجود داشته باشند. هر يك از جنبه
  گنجانده شوند: 

  ـ محل پرورش كامل ماهي دريايي؛ 
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  ـ هر جزء اصلي؛ 
  ـ مونتاژ تجهيزات اضافي؛ 

  ش ماهي دريايي ـ جايگذاري ايمن تجهيزات اضافي در رابطه با مابقي محل پرور
  ـ مشخصات فني اجزاي اصلي 

  بارها و حد واسط بين اجزاي اصلي 2- 7-10
كنند بايد ثبت شوند. بارهايي كه اجزاي اصلي  بارهاي محيطي كه روي اجزاي اصلي عمل مي

  كنند بايد ثبت شوند:  (بطور متقابل) روي يكديگر تحت همه شرايط در مكان وارد مي
  طوقه شناور بايد در محدوده تحمل براي دومي باشد؛  هاي روي ـ نيرو از قايق

  تور از قفس توري روي طوقه شناور بايد در محدوده تحمل براي دومي باشد؛  dragـ 
  دي و افقي از مهارسازي روي طوقه شناور بايد در محدوده تحمل آن باشد؛ نيروي عمو ـ 

ا به طوقه شناور منتقل كنند كه به آن ـ نيروهاي روي طوقه شناور از مهارسازي نبايد گشتاورها ر
  آسيب خواهد رساند؛ 

ها، شامل نيروهاي اضافي از قفس  ـ نيروهاي عمودي و افقي از طوقه شناور روي مهارسازي
  هاي تحمل مهارسازي باشد كه شامل ظرفيت اتصال كف است.  توري و قايق، بايد در محدوده

در محدوده تحمل دومي تحت همه شرايط موج ت نيروها از طوقه شناور روي قفس توري بايد 
  و جريان باشد. 

  گيري  اندازه 3- 7-10
گيري بايد در طول ارزيابي و ارائه اسناد اجزاي اصلي بررسي شود. بايد به بارهاي اضافي  اندازه

كند توجه كرد و اين بايد با محاسبات، تحقيق يا  روي جزء اصلي كه از يكديگر دريافت مي
جزء اصلي ظرفيت تحمل اين بارها را دارد تثبيت شود. بارهايي كه يك جزء  مدلسازي كه هر

  كند بايد مشخص شود.  اصلي از ساير اجزاء اصلي تحمل مي
  تركيب اجزاي اصلي  4- 7-10

هاي اجزاء  گيري باشد كه در اين فصل و فصل تركيب اجزاي اصلي بايد در ابتدا براساس اندازه
  وه بر اين كنترل موارد زير بايد اجرا شود:اصلي مرتبط شرح داده شد. عال

روي هر جزء اصلي ديگر  chafingـ هندسه سه بعدي اجزاي اصلي بايد طوري باشد كه باعث 
  نشوند. 
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كنند، بايد طوري  ـ مواد و پوشش محافظ اجزايي كه اجزاي اصلي گوناگون را به هم متصل مي
  شوند.  لوانيك نميباشد كه باعث خوردگي اضافي ديگر بخاطر شرايط گا

ـ نقاط اتصالي بين اجزاي اصلي بايد تا آنجا كه امكان دارد سائيدگي كمي روي تجهيزات 
  مجاور ايجاد كند. 

اي باشد كه اتصال و قطع ساده باشد، در همان  ـ نقاط اتصالي بين دو جزء اصلي بايد به گونه
  افي خوب باشد؛ زمان مقاومت و قابليت اطمينان بر عملكرد خود اتصال بقدر ك

ـ اجزاي اصلي بايد طوري طراحي شوند كه مانع از بازرسي، نگهداري، تعميرات، پاكسازي يا 
  هايي از آنها نشوند يا آن را پيچيده نسازند.  جابجايي ساير اجزاي اصلي يا بخش

برداري مكان  ـ تركيب اجزاي اصلي بايد بر طبق بارهاي محيطي باشد همانند آنچه كه در نقشه
  شود.  ظاهر مي

  بازرسي محل پرورش ماهي دريايي بعد از نصب در مكان  7-11
از ارزيابي و مستندسازي محل پرورش ماهي دريايي در مكان بايد تثبيت شود كه اجزاي اصلي 

تواند  و هر تجهيزات اضافي براي يكديگر مناسب هستند و محل پرورش ماهي دريايي مي
  شود را تحمل كنند.  برداري از مكان ظاهر مي قشهبارهاي واقعي نظير آنچه كه در ن

يك بازرسي نصب كامل محل پرورش ماهي دريايي در اين مكان بايد اجرا شود. اين بازرسي 
  بايد حداقل شامل موارد زير باشد:

آن در مكاني كه  هايي كه تأسيسات محل پرورش ماهي دريايي و اجزاي اصلي  ـ بررسي
  ند و همه محاسبات بايد بر مبناي آن باشند. ريزي شده قرار دار برنامه

  هايي كه اتصاالت كف بر طبق مشخصات قرار دارند.  ـ بررسي
  هاي اجزا هستند.  هاي كه هم اجزا بر طبق ليست ـ بررسي
  بينند.  هايي كه اجزاي اصلي بعد از حمل و نقل و مونتاژ آسيب نمي ـ بررسي
  يات روزانه آينده موجود است. هايي كه راهنماي كاربر براي عمل ـ بررسي
ها و قراردادن اتصاالت مهارسازي روي محل پرورش ماهي دريايي بايد در رابطه با  كار قايق

  سخت و پايداري ارزيابي و ثبت شوند. 
قرارگيري كل سيستم بايد روي يك نقشه با قرار دادن طوقه شناور، هر قايق و مهارسازي كشيد 

  شود. 
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ريزي شده بعد از قرارگيري در مكان،  ن محل پرورش ماهي دريايي برنامهدر رويداد انحراف بي
  يك ارزيابي بايد صورت بگيرد و ثبت كند آيا يك تحليل جديد ضروري است. 

  عمليات  7-12
  شرايط در مورد عمليات روزانه  1- 7-12

  شرح داده شد.  14-7عمليات بايد بر طبق راهنماي كاربر رخ دهد كه در بخش 
دهد كه مرتبط با فرار در فاز  هايي را شرح مي د عملياتي بايد موجود باشد كه فعاليتيك رون

كنندگاني است كه معموالً در محل پرورش ماهي دريايي كار  عملياتي هستند و شامل شركت
  كنند.  نمي

  تواند شامل تخليه خوراك يا كشتار باشد.  نكته: يك روند عملياتي مي
محل پرورش ماهي دريايي شرح دهد تا از  از دريا و مهارسازي را در اين روند بايد بويژه سفر

آسيب به طوقه شناور، مهارسازي يا قفس نوري جلوگيري كند. اگر ضرورت داشته باشد، 
  ها بايد تعيين شود.  راهروهاي سفر با كشتي

ري، ها مرتبط با عمليات روزانه، بازرسي، نگهدا بايد دفتري براي ثبت عملكردها و نتايج
  را ببينيد.  3-14-7ها وجود داشته باشد، بخش  آزمايشات و جابجايي

آنها  دهنده ماهي بايد روندهاي عملياتي را ساليانه ارزيابي كند و هر تغييري را براي  پرورش
  كننده اجزاي اصلي رخ دهند.  براساس تجربه نشان دهد. تغييرات بايد در همكاري با تأمين

  شرايط بازرسي  2- 7-12
بازرسي براساس شرايط در راهنماي كاربر اجرا شود. برنامه بازرسي   بازرسي بايد بر طبق برنامه

  بايد به مراحل زير تقسيم شود: 
  هاي روزمره  ـ بازرسي
  هاي كاركردي  ـ بازرسي
  هاي اصلي متوالي  ـ بازرسي
، شرايط، اجزاي هاي روزانه بايد هر عيب يا نقصي را آشكار سازند. كه بخاطر كاربرد بازرسي

هاي زماني  هاي روزانه بايد در فاصله ضعيف شده و همه نوع خواري و غيره هستند. بازرسِ
  ها.  هاي خاصي نظير طوفان از جمله روزانه و قبل و بعد از سانحه ،ثابت انجام شوند
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آشكار  هاي كاركردي بايد همه نقاط ضعف مرتبط با عملكرد يا پايداري تجهيزات را  بازرسي
هاي زماني ثابت صورت  هاي كاركردي بايد در فاصله سازند بويژه از نظر فرسايش. بازرسي

  گيرند، مثالً ماهانه. 
هاي اصلي متوالي بايد سطح تجهيزات را در رابطه با كاركرد، پايداري، ظرفيت و  بازرسي

اصالحيات،  مقاومت تثبيت كند. اين بايد در رابطه با شرايط هوا، عالئم قابل رويت پوسيدگي،
ها يا اختالل درزهاي جوش، همچنين همه تغييرات در توانايي تجهيزات براي تحمل  جابجايي

بايد انجام شوند.   آزمايشات يا جداسازي ضروري براي تكميل اين بازرسي بارها باشد. همه 
ماي كاربر اي توجيه شده باشند و در راهن افراد ماهر بايد وارد اين فرايند شوند اگر از نظر حرفه

هاي زماني ثابتي صورت گيرد، از جمله هر شش  شود. بازرسي اصلي بايد در فاصله مشخص مي
  ماه يكبار. 

  هاي زماني براي بازرسي بايد براساس خصوصيات اجزاء تعيين شوند.  فاصله
  ها  شرايط براي نگهداري و جابجايي 3- 7-12
  بحث كلي  1- 3- 7-12

مجزا براساس مشخصات در راهنماي كاربر  نگهداريبرنامه  نگهداري روزمره بايد بر طبق يك
ها بايد فوراً زماني رخ دهند كه شرايطي كه به  رخ دهد. نگهداري اصالحي، تعميرات و جابجايي

  آن نياز دارد از طريق انواع گوناگون بازرسي آشكار شوند. 
  رند. ها بايد بر طبق راهنماي كاربر صورت گي نگهداري، تعميرات و جابجايي

  نگهداري روزمره  2- 3- 7-12
هايي كه بويژه بايد در ارتباط با نگهداري روزمره ارزيابي و مستند شوند به شرح زير  موقعيت
  هستند: 

  ـ سفت كردن نقاط اتصال؛ 
  ـ رنگ كردن و پوشاندن سطوح؛ 

  ها؛  گاه ـ روانسازي تكيه
  ها؛  ـ پاكسازي و حذف جرم

  رده خارج؛ ـ حذف تجهيزات خراب شده يا از 
  ـ بازرسي و هر نگهداري از مكان خارج از خود محل پرورش ماهي دريايي 
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  نگهداري اصالحي  3- 3- 7-12
شرايطي كه بايد بويژه در ارتباط با نگهداري اصالحي ارزيابي و مستند شوند به شرح زير 

  هستند:
  ـ جابجايي اتصاالت؛ 

  ها؛  ـ جوش دادن، بررسي، نگهداري از جوش
  هاي فرسوده يا اجزاي معيوب؛  يي بخشـ جابجا

  هاي حامل باري كه معيوب هستند.  ـ جابجايي بخش
  بخشي ندارند:  معيارها براي زماني كه تجهيزات كيفيت رضايت 4- 7-12

بخشي ندارند بايد در ارائه اسناد براي  معيارها براي زماني كه اجزا/ اجزاي اصلي كيفيت رضابت
  اجزاء ظاهر شوند. 

  تغييرات و رسيدگي به تغييرات  5- 7-12
ها، محاسبات، آزمايشات با مدلسازي ضروري صورت بگيرند  گيري نبايد قبل از  اينكه اندازه

توانند خطر فرار را افزايش دهند نبايد  هاي دريايي كه مي تغييرات براي محل پرورش ماهي
  نيست.  صورت گيرند. اينها بايد ثبت شوند كه تغيير شامل تأثيرات نامطلوبي

  توانند:  ريزي تجاوز كنند و مي هاي برنامه توانند از محدوده اين به معني تغييراتي است كه مي
  ري يافته محل پرورش ماهي دريايي باشد. يـ پيكربندي تغي

  ؛ leakهاي  ـ تغيير سيستم كششي باشد، از جمله افزايش وزن
  ـ طول تغيير يافته شبكه در قفس توري باشد؛ 

  و طرح قفس توري؛ ـ اندازه 
  ها روي يك مهارسازي باشد؛  ـ افزايش تعداد قفس

  ـ چرخاندن تأسيسات فوالدي باشد. 
اگر يك تغيير اضطراري ضروري باشد، همانند تجهيزات نجات يا ماهي پرورش در نتيجه يك 

ها،  گيري بيني نشده، موقعيت جديدي بايد به محض اينكه امكان دارد براساس اندازه  رويداد پيش
ها شرح داده شوند. اگر تغيير باعث خطر غيرقابل فرار ماهي  محاسبات، آزمايشات يا مدلسازي

  شود، موقعيت قابل قبولي بايد بطور عملي به محض اينكه امكان دارد برقرار باشد. 
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  شرايط در مورد مشخصات محصول  7-13
  شرايط در مورد مستندسازي اجزاي اصلي  1- 7-13
  سبات محا -1- 1- 7-13

هاي مورد استفاده بايد بطور مستقيم يا رجوع به يك  همه محاسبات بايد موجود باشند. روش
شود  سند معتبر شرح داده شود. عمر مجاز طراحي كه به عنوان اساسي براي محاسبه استفاده مي

  بايد ذكر شود. 
  پارامترهاي ماده  1- 1- 7-13

گيري بايد موجود باشند و به منبع  بات اندازههمه پارامترهاي ماده دو ظرفيت، مقاومت و محاس
ها يا محاسبات براساس آنها هستند اشاره  كننده) و آنچه كه استدالل، روش (همانند اسناد تأمين

  كنند. 
  ها مجوز براي بخش 3- 1- 7-13

  هاي مجوز يافته بايد قابل رديابي باشند.  همه مجوزها براي بخش
پرورش دهنده ماهي مجوزهاي موجود براي اجزاي اصلي  اي است كه نكته: اين اغلب به گونه

هاي كوچكتر را  كننده تجهيزات تنها مجوزهاي موجود براي بخش را دارد، در حالي كه تأمين
  دارد. 

  ت رديابي يقابل 4- 1- 7-13
  كند.  هايي شوند كه قابليت رديابي را تضمين مي ها بايد وارد يك ليست بخش همه بخش

  د ثبت تولي 5- 1- 7-13
  ثبت توليد اجزاي اصلي حداقل بايد شامل موارد زير باشد: 

ـ ثبت مواد خام، شام ثبت محصول و ماده همچنين مجوزهاي ماده كه حداقل تحمل بار، 
  كنند؛  خصوصيات فرسايش و ساير مقدارهاي مشخصه را تعيين مي

هاي تحمل ارائه  ـ ثبت فرايندهاي توليد؛ شامل اثبات اينكه برش، تشكيل و غيره در محدوده
  شوند.  شده انجام مي

  قايق  براي  هايي طرح 3- 2- 7-13
هاي سيستم براي وزنه، زهكشي، خنكسازي آب، نفت سياه، هواي  ها بايد شامل طراحي طرح

اي كه به قايق مورد نظر ربط  پيمائي، آتش و آبياري باشد تا درجه فشرده، هيدروليك، هوا و عمق
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ستم براي تأسيسات الكتريكي شامل ولتاژ پائين هم بايد موجود هاي سي داشته باشد. طراحي
  باشند. 

  شرايط در مورد راهنماي كاربر  7-14
  راهنماي كاربر براي محل پرورش ماهي دريايي  1- 7-14

يك راهنماي كاربر بايد براي محل پرورش ماهي دريايي موجود باشد. اين راهنما بايد يك 
شرح  2-14- 7براي هر جزء اصلي باشد، همان طور كه در بخش  بندي از راهنماهاي كاربر گروه

داده شد. اين راهنما هم بايد شامل همه شرايط مرتبطي باشد كه در راهنماهاي كاربر براي 
  اند، همانند توصيف اشتراك/ اتصاالت بين اجزاي اصلي.  اجزاي اصلي آورده نشده

توانند جايگزين اجزاي اصلي  صلي مييك راهنماي كاربر بايد طوري طراحي شود كه اجزاي ا
  كنند.  آينده تأمين مي ديگر شوند كه شرايط را در راهنماي كاربر بدون ضرورت محاسبات 

هاي اصلي زير را داشته  هاي دريايي بايد فصل يك راهنماي كاربر براي محل پرورش ماهي
  باشند:

  برداري مكان؛  ـ اكتشافات اصلي از نقشه
  ـ قفس توري؛ 

  ه شناور؛ ـ طوق
  ـ مهارسازي؛ 

  ـ قايق؛ 
  ـ تجهيزات اضافي. 

دو فصل  آخر تنها شامل شرايط براي محل پرورش ماهي دريايي است كه قايق يا تجهيزات 
هايي كه اجزاي اصلي معين  اضافي دارند. و ساير اجزاي اصلي نظير رويداد انواع جديد سازه

  گيرد.  كاربردي نيستند را در نظر مي
هنماها بايد ارزيابي ريسك اساسي را منعكس كنند كه اساسي براي هر جزء اصلي و محتويات را

براي تأسيسات محل پرورش ماهي دريايي و مكان به صورت يك كل است. اين راهنما بايد 
ها و هم  آنجا كه امكان دارد شامل قابليت رديابي باشد، هم براي بخش طوري تنظيم شود كه تا 

  و بازيكنان درگير مهم.  توليدكننده، رويدادها
  هاي فني دشوار بايد اجتناب شود.  زبان در يك راهنماي كاربر بايد ساده باشد و از عبارت
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هاي نظري و توضيحات پيچيده بايد   اگرچه در زمان استفاده بايد تعريف شوند. از توصيف
پذير  اي امكانه حل اجتناب شود. اين راهنما بايد ساخت تجهيزات را شرح دهد و به دقت راه

ها بايد در جايي مورد استفاده قرار بگيرند  ساده را تا آنجا كه امكان دارد ساده در نظر بگيرد. مثال
  سازي فهم ساخت و روندها تأثير بگذارند.  كه بايد بر ساده

دهند  هاي زماني منظم يا زماني كه تغييرات چشمگيري رخ مي راهنماي كاربر بايد در فاصله
و بايد اساسي را براي قابليت رديابي و سيستم براي رسيدگي به انحراف تشكيل  اصالح شود.

  دهد. 
  راهنماي كاربر براي اجزاي اصلي  2- 7-14
  بحث كلي  1- 2- 7-14

يك راهنماي كاربر شامل همه اجزاي اصلي بايد توأم با تأسيسات باشد. راهنماي كاربر بايد 
  مند شوند:  تحت عناوين زير نظام

  ي توليدكننده و محصول؛ ـ شناساي
  هاي تشكيل دهنده آن؛  ـ جزء اصلي و بخش

  ـ حمل و نقل و نگهداري؛ 
  ـ مونتاژ؛ 

  اشتراك بين ساير اجزاي اصلي؛ ـ 
  ـ عمليات؛ 
  ـ نگهداري 

  شناسايي توليدكننده و محصول  2- 2- 7-14
  حداقل بايد توصيفي از 

  و همچنين اطالعات تماس؛ كننده  ـ اطالعات حقيقي در مورد تأييدكننده/ تأمين
  ـ شناسايي نامم/ نوع برند/ محصول/ اجزاي تشكيل دهنده/ تجهيزات؛ 

  ـ شرايط براي تغيير، اصالح و غيره در مشورت با توليدكننده باشد. 
  دهنده آن  هاي تشكيل جزء اصلي و بخش 3- 2- 7-14

  حداقل بايد توصيفي از: 
  ـ تعاريف ضروري براي روشن سازي راهنما؛ 

  هايي براي مونتاژ آسان، عمليات و نگهداري؛  طرح ـ
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  ـ اطالعات قابليت رديابي؛ 
  ها در استفاده از تجهيزات؛  ها و محدوديت ـ فرضيه

صورت بارهاي محيطي مستقيم و هم بارهاي روي  بهـ بيشترين بارهاي مجاز و توزيع بار، هم 
  جزء اصلي و به صورت بار ايجاد شده روي اجزاي اصلي؛ 

  دهد.  هاي مرده قبل از اينكه يك خطر خرابي را در ساخت نشان مي عداد حياتي ماهيـ ت
هاي  هاي مرده بايد هم به صورت وزن در دريا و هم وزن در هوا براي گونه هاي ماهي حجم

  ماهي مورد نظر نشان داده شوند. 
  ـ انحراف: رسيدگي به خطاها باشد. 

  حمل و نقل و نگهداري  4- 2- 7-14
  يك توصيف بايد: حداقل 

بندي، حمل و نقل، باز كردن، جابجايي و نگهداري تجهيزات  ـ شرايطي را براي چگونگي بسته
  ارائه دهد؛

  ـ شرايطي را براي جابجايي تجهيزات در زمان بارگيري و تخليه ارائه دهد؛ 
كشي با اتصال به ساير اجزاي اصلي و بدون اتصال ارائه دهد، از  راي هر يدكبـ شرايطي را 

  جمله مقادير حداكثر براي سرعت، باد و امواج؛ 
  ـ شرايطي را در مورد نگهداري روي ساحل ارائه دهد. 

  مونتاژ 6- 2- 7-14
  حداقل بايد توصيفي از: 

  از آن آگاه باشد؛  ـ شرايطي ارائه دهد كه فرد بايد قبل از استفاده از محصول
ـ شرايط صالحيت براي افرادي كه مسئول مونتاژ هستند ارائه دهد، مثالً در شكل مجوزهاي 

  جوشكاري؛ 
هاي مونتاژ را براي اجزاي تشكيل دهنده در اجزاي اصلي ارائه دهد، كه شامل هر  ـ دستورالعمل

  مونتاژ، شرايط فضا و شرايط آب و هواست؛  مرحله
ها ارائه  ها و جوش هاي محافظ بعد از مونتاژ، همانند اتصال ر كاربرد پوششـ شرايطي براي ه

  دهد؛
ـ ضرورتي براي مونتاژ ابزارهاي اضافي، همچنين استفاده از آنها ارائه دهد، كه شامل كنار 

  گذاشتن آنها پس از مونتاژ است؛ 
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عمليات شروع شود و  ها ارائه دهد قبل از اينكه فاز ها/ كنترل ـ شرايطي را در مورد بازرسي
  ها عرضه شوند؛  ماهي

هاي پرورش ماهي دريايي ارائه دهد، كه شامل آزمايشات  اي براي بازرسي از محل ـ برنامه
اندازي بازرسي شوند و  كاركردي، بازرسي نتايج كامل كار است كه بايد بويژه بعد از مونتاژ و راه

  چگونگي اجراي بازرسي. 
  زات اضافي و ساير اجزاي اصلي اشتراك بين تجهي 6- 2- 7-14

  : حداقل بايد توصيفي از
  هاي مونتاژ براي ساير اجزاي اصلي  دستورالعمل ـ 

هايي در انتخاب و استفاده از تجهيزات اضافي و ساير اجزاي اصلي از جمله ابعاد  ـ محدوديت
هاي  بارهاي وارد شده توسط آنها ارائه دهد، بويژه براي جلوگيري از خطر خوردگي قفس

  توري؛ 
شتراك بين ساير اجزاي اصلي، با اين مشخصه كه يك جزء اصلي كدام بار را از ساير اجزاي اـ 

زواياي بارها، توزيع شده بين هر نقطه كند، كه شامل بيشترين بار (توزيع) و  اصلي تحمل مي
  اتصال است. 

  ها در استفاده از تجهيزات اضافي متحرك؛  ـ احتماالت و محدوديت
  ها براي اتصال و استفاده از تجهيزات اضافي ثابت؛  ايط و محدوديتـ شر

ـ استفاده از تجهيزات، براي نمونه كاميون و قوانين آن، از جمله اتصال به پايداري و خطر كج 
  شدن ارائه دهد. 

  شرايط در مورد كار كردن اجزاي اصلي  7- 2- 7-14
رار ارتباط دارد، شرح زير بايد ارائه جايي كه اين براي يك جزء اصلي در رابطه با ريسك ف

  شود: 
  آموزش پرسنل؛  ـ شرايط در مورد 

  ـ شرايط در مورد پذيرش قايق؛ 
  عرضه؛  سبراساـ شرايط در مورد ثبت اندازه ماهي 

  ـ شرايط در مورد بارگيري و تخليه ماهي زنده؛ 
  ها؛  ها و مهارسازي قايق ـ شرايط در مورد تماس
  يع يخ؛ ـ بيشترين وزن و توز
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  ـ روندهايي براي جابجايي نرمال و استفاده از جزء اصلي؛ 
  هاي كاركردي نرمال؛  هايي براي موقعيت دستورالعمل ـ 

  ف جرم در دريا؛ ذـ شرايطي در مورد پاكسازي/ ح
  آوردن؛  ـ شرايطي در مورد جابجايي، از جمله باال و پائين 
  رفت، انجماد، يخ زدن يا برف؛  جمله يخـ شرايطي براي جابجايي شرايط محيطي ويژه، از 

هاي تغذيه و ساير  مدت غير عادي كه توسط قايق ـ توصيفي از اينكه چطور از بارهاي كوتاه
  توان اجتناب كرد.  شوند مي ها ايجاد مي قايق

  نگهداري  8- 2- 7-14
  بحث كلي 

  حداقل توصيفي از : 
ن كاري، محكم كرد د، از جمله روغنريزي شده ارائه ده ـ شرايط در مورد نگهداري برنامه

  يره؛ ها و غ ها، محكم كردن طناب پيج
  ها و قرار دادن آنها؛  پوينت ـ بررسي چك
هاي زماني جابجا ارائه شده جابجا شوند يا شرايطي براي  هايي كه بايد با فاصله ـ بررسي بخش

  مقاومت باقيمانده همچنين روندهايي براي جابجايي؛ 
  زماني كه يك جزء اصلي بايد كنار گذاشته شود؛  ـ معيارهايي براي

  شوند؛  ـ شرايطي در مورد آزمايش، بازرسي و محافظت از تجهيزاتي كه موقتاً به ساحل برده مي
  ؛ NDTـ روندي براي هر نوع بازرسي، مثالً آيا اين يك بازرسي بصري است يا 

هر نوع بازرسي موجود، از جمله هاي زماني براي  اي براي بازرسي روزانه با فاصله ـ برنامه
ها، فرسايش روي پوشش محافظ، فرسايش روي اجزاي حامل بار بخاطر  اتصال به جوش

  گرفتگي؛  اصطكاك و درجه جرم
  بيني نشده؛  رويدادهاي پيشاز  ـ روندي براي بازرسي و جابجايي بعد

مشخصات  اجرترد ـ روندهايي براي جابجايي و شناسايي اجزاي يدكي، از جمله تحقيق در مو
  توليدكننده؛ 

  ـ شرايط در مورد كنارگذاري اجزاء و مواد كهنه؛ 
  هاي استفاده شده.  ـ شرايط در مورد كنارگذاري بخش
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  برنامه بازرسي
بايد شامل يك  اينآوري شوند. حداقل  ها بايد در يك برنامه بازرسي مفصل جمع همه بازرسي

ها در طول سال تقويمي بايد  نياز هستند، در كدام زمانبررسي باشد كه كدام انواع بازرسي مورد 
  چه فواصل زماين بايد اجرا شوند.  و در ،اجزا شوند

هاي  فلسفه اصلي برنامه بازرسي بايد اين باشد كه فرد مسئول براي كارهاي روزانه بايد بازرسي
ر يك بازرسي كه ضروري را هم انجام دهد. اين راهنما بايد قواعد روشني را ارائه دهد كه چطو

  اجرا شده بايد وارد دفتر ثبت شود يا به روش ديگري ثبت شود. 
برنامه بازرسي بايد براساس يك تحليل ريسك باشد. اين يعني كه اين برنامه بايد براي عناصر و 

هايي كه در  هايي هدايت شود كه بيشتري احتمال خرابي را دارند، همچنين عناصر و بخش بخش
  ترين اثرات را خواهند داشت.  زمان خرابي جدي

نها را بدون دستيابي  روندهاي بازرسي بايد بخوبي شرح داده شوند كه پرسنل اليق بايد بتوانند آ
به ساير اطالعات غير از آنچه كه در راهنما آمده اجرا كنند. يك توصيف بايد بگويد نياز است 

  دام شايستگي را داشته باشند. دهند ك ها را انجام مي پرسنلي كه انواع گوناگون بازرسي
  حداقل موارد زير بايد گنجانده شوند: 

  ـ بازرسي بعد از تغيير يك جزء اصلي، هر مونتاژي يك محل پرورش ماهي دريايي جديد،
بعد از تغيير يك جزء اصلي، با تأثيرات براي ساير اجزاي اصلي و ظرفيت كل محل   ـ بازرسي

  پرورش ماهي دريايي؛ 
  ي متناوب؛ ها ـ بازرسي
  ها  يا آزمايش اهداف ويژه يا تجهيزات ويژه؛  ـ بازرسي

ها در اين بررسي بايد با نوع  برنامه بازرسي بايد با ليست اجزاء ارتباط داشته باشد. همه بخش
  و اينكه چند وقت يكبار بايد صورت گيرند مشخص شوند. بازرسي كه نياز دارند 

  برنامه نگهداري 
ي بايد در يك برنامه نگهداري مفصل شرح داده شود. برنامه نگهداري همه روندهاي نگهدار

هايي در طول  كدام انواع نگهداري مورد نياز هستند، در چه زمانبايد حداقل شامل بررسي اينكه 
  سال تقويمي بايد اجزا شوند و در چه فواصل زماني بايد اجرا شوند، باشند. 

شد كه فرد مسئول براي كارهاي روزانه بايد نگهداري فلسفه اصلي برنامه نگهداري بايد اين با
بايد قواعد هاي دريايي را با اجزاء اصلي آن اجرا كند. اين راهنما  ضروري از محل پرورش ماهي
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روشني را ارائه دهد كه چطور نگهداري اجرا شده بايد وارد دفتر ثبت شود يا به روش ديگري 
  ثبت شود. 

ك تحليل ريسك باشد. اين يعني اين برنامه بايد در جهت عناصر برنامه نگهداري بايد براساس ي
  يا اجزائي هدايت شود كه در صورت خرابي جدي ترين تأثيرات را دارند. 

بايد بتوانند آنها را بدون دستيابي  قهاي نگهداري بايد طوري شرح داده شوند كه پرسنل الي روال
ده اجرا كنند. يك توصيف بايد ارائه شود كه به ساير اطالعات غير آنچه كه در راهنما ارائه ش

  دهند.  كدام نوع شايستگي براي پرسنلي نياز است كه انواع  گوناگون نگهداري را انجام مي
ها در اين بررسي بايد با  ها ارتباط داشته باشد. همه بخش برنامه نگهداري بايد با ليتس بخش

  د وقت يكبار بايد انجام شوند، مشخص شوند. اينكه كدام نوع نگهداري مورد نياز و اينكه هر چن
  گزارش روزانه  3- 7-14

  در طول عمليات يك گزارش روزانه بايد نوشته شود كه حداقل بايد شامل موارد زير باشد: 
  ـ اقدام اجرا شده (نوع بازرسي، نگهداري يا تعمير)، با رجوعي به برنامه و روند؛ 

  ـ نتيجه بعد از اقدام اجرا شده؛ 
  گيري بعد از اقدام اجرا شده؛  گيري ضروري به صورت يك نتيجهـ پي

  ـ تاريخ؛ 
  دهد؛  اي كه اين اقدام را انجام مي ـ مشخص يا موسسه

  ـ امضاء 
  هاي توري  شرايط در مورد قفس -8
  بحث كلي  8-1

هاي ديگر اين استاندارد اطالع  كند كه يك فرد هم از شرايط فصل شرايط در اين فصل فرض مي
  هاي مورد استفاده مناسب باشد.  د. يك قفس توري بايد براي گونهدار
  رابطه با طوقه شناور  8-2

كند مناسب باشد و حداقل تعدادي  ن استفاده مي قفس توري بايد براي طوقه شناوري كه از آ
  داشته باشد.  10نقطه اتصال به طوقه شناور بر طبق جدول 
خودشان به طوقه شناور متصل باشد طوري كه طرح  اگر قفس توري در نقاطي بين نقاط اتصال

اش را حفظ كند و از سائيدگي بين طوقه شناور و قفس توري  ريزي شده سه بعدي برنامه
  جلوگيري كند، اين نقاط اتصال بايد طوري باشند كه نيروهاي اضافي روي تور وارد نكنند. 
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تر از خود نخ تور استفاده  يننكته: يك طناب محكم سازي با مقاومت حداكثر تحمل بار پائ
  توان تقويت هم كرد.  شود. اين نخ تور را مي مي
  پارامترهاي طوقه شناور  3-8

ريزي آن اهميت داشته  توانند براي طوقه شناور و برنامه همه خصوصيات قفس توري كه مي
  باشد، بايد مشخص شوند، كه شامل: 

  ـ تعداد و قرارگيري همه نقاط اتصال؛ 
  يروهاي مجاز در نقاط اتصال؛ ـ حداقل ن

  ـ كل وزن قفس توري؛ 
  ـ استحكام. 

  شود:  شرايط در مورد قفس توري كه همراه با سيستم كششي استفاده مي 8-4
  قفس توري كه بايد همراه با سيستم كششي استفاده شود بايد:

  ـ براي طوقه شناور و سيستم كششي كه بايد با آن استفاده شود مناسب باشد؛ 
ري طراحي شود كه تحت هيچ شرايط موج يا جرياني باعث سائيدگي روي قفس توري ـ طو

نشود، با اين وجود اگر اين طرح شامل خطر سائيدگي نباشد، بايد با  انتخاب موادي جبران شود 
ها، محفاظت دوگانه و غيره مقاومت كند كه از ايجاد سوراخ در  كه در مقابل سائيدگي، تقويت

  كند؛  نرمال براي قفس توري جلوگيري مي طول چرخه عملياتي
ـ نقاط اتصال روي قفس توري بايد براي سيستم كششي مناسب باشد و بزرگترين نيرو بايد 

  ها در جهت آنها بايد ذكر شود؛  براي هر نقطه اتصال ذكر شود. با اين وجود، محدوديت
وري بايد بدون ريسك ـ راهنماي كاربر براي قفس توري بايد به روشني بگويد كدام قفس ت

  ها كشيده شود.  آسيب سائيدگي يا ساير 
كند.  ها يا آزمايشات بايد ثبت كنند قفس توري كدام بارها را از سيستم كششي تحمل مي تحليل

محصول در كند بايد به روشني در راهنماي كاربر يا اطالعات  بارهايي كه قفس توري تحمل مي
  وي قفس توري ذكر شوند. شكل بيشترين بار روي نقاط اتصال ر

  استفاده از پارامترهاي محيطي  8-5
% 50گرفتگي باشند كه تا بيشتر از  محاسبات قفس توري بايد حداقل شامل حجمي از جرم

  دهد.  افزايش قطر نخ را در قفس توري به صورت يك كل از دست مي
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ري سرعت جريان گي محاسبات نيروهاي روي قفس توري ايجاد شده توسط جريان شامل اندازه
آبي است اگر هيچ سندي در مورد سرعت جريان متغير در مكان مرتبط فراهم نشود.  كل ستون 

  محاسبه شوند.  6قفس هاي توري بايد براي تركيب بارها محيطي بر طبق جدول 
  گيري  اصول اندازه 8-6
  بحث كلي  8-6-1

است. اين اصل مهم در اين هاي توري از نظر سنتي يك طرح تجربي بوده  گيري قفس اندازه
كند. شرايط در  استاندارد است و استفاده از مواد سنتي را براي تورها، نخ و طناب فرض مي

توان استفاده كرد اگر ثبت  گيري مي شوند. از ساير اصول اندازه ارائه مي 10و  9و  8هاي  جدول
  شود كه هدف اين استاندارد برآورد شده است. 

  در آب دريا عمر مجاز طرح  8-6-2
كند كه  ماهه داشته باشد. اين فرض مي 36يك قفس توري بايد يك عمر مجاز طرح حداقل 

قفس توري بر طبق شرايط موجود در اين استاندارد، همچنين راهنماي كاربر از توليدكننده مورد 
  استفاده بازرسي و نگهداري قرار گرفته است. 

  تعيين درجه بعد  8-6-3
گيري سرعت  متر و اندازه 5/2تر از  گيري، ارتفاع چشمگير موج پائين ا اندازههايي ب براي مكان

درجه بعد بايد براساس محيط قفس توري و كل عمق بر طبق جدول  m/s75/0جريان كمتر از 
  تعيين شود.  8

  هاي توري . درجات بعد براي قفس8جدول 
  محيط (متر)   عمق قفس توري (متر)

49
<  

69 -
50  

89 -
70  

10
9

-
90  

12
9

-
11

0
  

13
0

-
14

9
  

16
9

-
15

0
  

<
17

0
  

15 -0  I II  III  IV  V  V  VI  0  

30 -1/15  II  II  IV  IV  V  VI  VII  0  

40 -1/30  III  III  IV  V  V  VI  VII  0  

<40  0  0  0  0  0  0  0  0  
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  ب باشد. سكند منا قفس توري بايد براي طوقه شناوري كه از آن استفاده مي
تنظيم شده  0متر، درجه بعد در  5/2ج بيشتر از هايي با بعدسازي، ارتفاع چشمگير مو براي مكان

تنظيم  0، درجه بعد در M/S75/0گيري سرعت جريان بيشتر از  هايي با اندازه است. براي مكان
  شده است. 

  گيري  تعيين شرايط اندازه 8-6-4
  آمده است.  9شرايط حداكثر تحمل بار در جدول  8در جدول  I-IVنخ: براي درجات بعد 

  رجات بعد و حداكثر تحمل بار ريسمان. د9جدول 
  درجات بعد  )1(نيمه شبكه (ميلي متر) 

I  II  III  IV  V  VI  VII  0  
  حداقل مقاومت شبكه در قفس توري (كيلوگرم) 

0/6<= 21 21  25  25  25  25  25  25  
0/8 -0/6  25  31  31  39  39  39  39  39  
0/12 -1/8  31  39  47  55  55  55  55  55  
5/16 -1/12  39  47  55  63  71  71  79  79  
0/22 -6/16 47 63 79 79 79 95 95 95  
0/29 -1/22 63 71 95 95 117 136 136 136  
0/35 -1/29  95 95 117 117 136 136 151 151  

  گيري شود.  اندازه NS-EN ISO 1107) نيمه شبكه در ريسمان با شبكه مربعي بايد بر طبق 1(
  بايد مورد استفاده قرار گيرد.  Jدر ضميمه  J-1تبديل  با استفاده از ريسمان با شبكه شش ضلعي، جدول

  
هاي توري  شرايط حداقلي براي ريسمان در توليد قفس 9شرايط حداكثر تحمل بار در جدول 

  شود.  جديد در نظر گرفته مي
ماه است، بايد و اثبات شود كه ريسمان يك  24هاي توري كه عمرشان بيشتر از  در مورد قفسأ

% 60را دارد. ريسمان در تورهاي صيد پرشي بايد حداقل  9% جدول 65مقاومت حداقل 
  مقاومت باقيمانده را داشته باشند. 

  اند.  آمده 10هاي توري بر طبق درجه بعد در جدول  هاي روي قفس شرايط در مورد طناب
  
  



 ٦٦

  ها . شرايط درجه بعد در مورد طناب10جدول 

  
  درجات بعد

I  II  III  IV  V  VI  VVI  
مقاومت تحمل بار همه حداقل 

  ها  طناب
Kg1900  Kg1900 Kg2800 Kg3400 Kg4100 Kg4100 Kg5000 

  1  1  1  1  1  1  1  تعداد حداقل   طناب بااليي 
  1  1  1  1  1  1  1  تعداد حداقل   طناب اصلي 
  1  1  1  1  1  1  1  تعداد حداقل   طناب كف 

طناب عمودي/ 
  نقطه اتصال 

  m  5/7  m  5/7  m  5/6  m  5/6  m  0/5  m  0/5  m  0/5 فاصله حداكثر 

 m  0/15  m  0/15 m  5/19 m  0/13 m  0/15 m  0/15 m  0/10 فاصله حداكثر   طناب باالبر
 هاي باالبر بايد به صورت طناب متقاطع در كف ادامه پيدا كنند.  همه طناب  شرايط:  طناب متقاطع 

  
بر يك طناب عمودي باالهاي عمودي هستند. يك طناب  عمودي شامل همه طنابهاي  طناب

هاي باالبر بايد به روشني  يابد. همه طناب است كه در كف به صورت طناب متقاطع ادامه مي
هاي باالبر، اگرچه بيشتر از شرايط حداقل استاندارد وجود دارند، بايد  مشخص شوند. همه طناب

دار  اي طناب گرهو بر 3ماده براي طناب بدون گره  ضريببه صورت طناب متقاطع ادامه يابد. 
  است.  0/5

تواند شامل نيروها به كف قفس توري باشد، همه نقاط  با استفاده از يك سيستم كششي كه مي
  هاي متقاطع ادامه پيدا كنند.  اتصال در طناب كف بايد به صورت طناب

شرايط در مورد تعداد نقاط اتصال بين طوقه شناور و قفس توري بر طبق درجه بعد در جدول 
  آمده است.  10

نقطه تالقي بين طناب عمودي و طناب اصلي (در خط آب) نقطه اتصال براي قفس توري است. 
  بيشترين بار از سيستم كششي بايد ذكر شود. 
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  0هاي توري در درجه بعد  قفس 8-6-5
  بحث كلي  8-6-5-1

ايط در هاي توري استفاده شود كه زير شر هاي قفس روند زير بايد در محاسبات و بازرسي
  گيرند:  قرار نمي 8بر طبق جدول  0، يا در درجه بعد 10و  9جدول 
كپارچگي كافي مقاومت و ي )ها بايد انجام شوند تا مقاومت ريسمان و چارچوب (طناب بازرسي

توانند در مكان  دارد تا در طول استفاده و جابجايي، همچنين نيروهاي محيطي تحمل كنند كه مي
ريسمان و طناب بايد مقاومتي داشته باشند كه بيشتر يا مساوي شرايط در  مرتبط وارد شوند. نخ

  است.  10و جدول  9ارائه شده در جدول  VIIIمورد مقاومت در درجه 
  ريزي  برنامه 8-6-5-2

بايد در رابطه با سيستم شناور و كششي با محاسبه نيروهايي  0هاي توري در درجه بعد  قفس
  دهند.  فس توري و در مقايسه با ظرفيت رخ ميريزي شوند كه در ق برنامه

بايد روي سيستم وارد شوند و نيروها در نخ ريسمان و طناب را بايد پيدا كرد.  6بارها در فصل 
بايد استفاده كرد و مقاومت شبكه  4-6- 8بر طبق بخش ضريب ماده  براي طناب در قفس، از

  ارائه شده است.  9براي نخ در جدول 
  هاي معين قفس توري  ي تقويت بخشارزياب 8-6-5-3

  هاي زير ارزيابي شوند:  بايد به صورت تقويت شده به روش 0هاي توري در درجه بعد  قفس
ـ احتمال براي آسيب خوردگي براي قفس توري در خط آب بايد ارزيابي شود و اگر ضروري 

  باشد نخ محافظت شده يا تقويت شده باشد؛ 
  . 7- 8وري در اين منطقه در مقابل طناب كف، بر طبق بخش ـ تقويت توري كنار و كف قفس ت

  شرايط براي طراحي  8-7
  هايي ساخته شوند كه موارد زير را تأمين كنند: هاي توري بايد از نخ ريسمان و طناب قفس

ساخته شود، براساس اندازه قفس  8-10هاي  ـ قفس توري بايد بر طبق درجات بعد در جدول
  ها؛  ر مورد شبكه و طنابتوري و شرايط مقاومت د

هاي متصل به نخل ريسمان  ـ قفس توري بايد طوري مونتاژ شود كه نيروها از طريق طناب
منتقل شوند و در طول كل عمر مجاز طراحي طناب بايد كشساني كمتري نسبت به نخ مورد 

  استفاده داشته باشد. 
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را تحمل كنند همان طور كه در  هاي باالبر بايد بار ـ زماني كه تور قفسي باال مي رود طناب
  راهنماي كاربر مشخص شده است؛ 
  شود و بايد براي اين بعد از توليد بازرسي شود؛  توليدـ تور قفسي بايد بدون گسيختگي 

  اتصاالت نبايد مقاومت را بطور چشمگيري كاهش دهد؛ ـ 
 5/0يت شود، حداقل و باالتر، كف بايد با نخ دوبل تقو IIهاي توري در بعد درجه  ـ براي قفس

ها يا تقويت معادل را  هاي عمودي كه طناب خارج از هر طرف همه طناب متر 5/0متر به كف و 
  برند.  باال نمي

هاي مرده در تور  ـ كف بايد طوري ساخته شود كه محكم بايستد و تضمين كند كه ماهي
  شود.  بر كشيده ميشوند زماني كه كيسه بر طبق راهنماي كار آوري مي هاي مرده جمع ماهي

شود بايد با نخ دوبل يا معادل آن  ـ نقاطي در كف قفس توري كه يك تور ماهي مرده استفاده مي
  تقويت شود. 

  كنيم، شرايط زير بايد تأمين شوند:  هاي تور را مونتاژ مي زماني كه نخ را بريده و بخش
ها بايد از طريق هر  متر، نخ 25 ها با يك نيمه شبكه با اندازه كمتر از ـ با دوخت دستي روي نخ

  متري گره بخورند.  سانتي 12رشته شوند و در يك فاصله حداكثر  شبكه رشته
ها بايد از  متري نيمه شبكه يا بزرگتر، نخ ميلي 25ـ با دوخت دستي روي نخ و يك اندازه شبكه 

ره بخورند. متري گ سانتي 12رشته شده و در يك فاصله حداكثري  طريق هر شبكه دوبار رشته
  هاي ايمن با مورد استفاده قرار بگيرند:  گره

ـ با هر چرخ خياطي، بخيه زدن بايد دوبار روي اتصال هر نخ انجام شود تا مانع از باز شدن 
  آخر بخيه بايد بدرستي دوخته شود تا باز نشود.  شود. اول و 

  مونتاژ
ها بايد از طريق هر شبكه  خمتر، ن 25ـ با دوخت دستي روي نخ با نيمه شبكه با اندازه 

  متر گره بخورد.  سانتي 12رشته شده و در يك فاصله حداكثر  رشته
ها بايد از طريق هر  متري يا بيشتر، نخ ميلي 25ـ با دوخت دستي روي نخ با اندازه شبكه نيمه نخ 

ايمن هاي  متري گره بخورد. گره سانتي 12رشته شوند و در يك فاصله حداكثر  شبكه دوبار رشته
  بايد مورد استفاده قرار بگيرند. 

  ـ با اتصال نخ توري، يك گره ايمن بايد مورد استفاده قرار بگيرد. 
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كنيم (اتصال طناب به نخ) شرايط زير بايد برآورده  دوزي مي هاي توري را براق زماني كه قفس
  شوند: 

قدر كافي شل باشد و دوزي يا اتصال طناب به نخ بايد تضمين شود كه نخ به  ـ در زمان يراق
شود، نه نخ.  بطور يكنواختي كشيده شود. همچنين بايد تضمين شود كه طناب كشيده مي

  دوزي شود؛  هاي شبكه بايد متصل شوند قبل از اينكه طناب يراق بخش
ها بايد در خارج از تور قفسي باشد مگر اينكه شرايط كاركردي ويژه به اتصال  دوزي ـ همه يراق
  شته باشد. داخل نياز دا

دوزي) بايد يك مقاومت تحمل بار را حداقل در همان سطح نخ  ـ بخيه بين طناب و نخ (يراق
  داشته باشند؛ 

دوزي با چرخ خياطي، طناب بايد بطور متوالي به نخ دوخته شود، در رابطه با  ـ در زمان يراق
  شود تا باز نشود؛ اولين نقطه كشش در اين بررسي. اول يا آخر بخيه بايد به درستي دوخته 

متر نيمه  ميلي5/12هاي توري با يك شبكه با اندازه كمتر از  دوزي طناب به قفس ـ در زمان يراق
سانتي  12ها بايد روي طناب و نخ از هر شبكه دوم كوك زده شوند، و بايد حداكثر  شبكه، نخ

ايمن معادل در هر . حداقل سه اتصال يه گره متر بين هر نقطه اتصال (گره) وجود داشته باشد
  نقطه اتصال (گره) بايد وجود داشته باشد؛ 

متر يا  ميلي 5/15هاي توري با نيمه شبكه با اندازه  دوزي طناب با دست به قفس ـ در زمان يراق
متر بين  سانتي 12ها بايد روي طناب و نخ از هر شبكه دوخته شود و بايد حداكثر  بيشتر از نخ

هاي ايمن معادل در هر  داشته باشد. بايد حداقل سه اتصال يا گرههر نقطه اتصال (گره) وجود 
  دوزي با دست انجام شود.  اي)، اگر يراق نقطه اتصال وجود داشته باشد (گره/ گره گيره

  مواد  8-8
  بحث كلي  8-8-1

هاي توري است. مواد بايد  منظور از مواد رشته، نخ، الياف و طناب مورد استفاده در ساخت قفس
ق اسناد فراهم شده توسط توليدكننده باشد و بايد چنان كيفيتي داشته باشد كه شرايط بر طب

مطرح شده در اين استاندارد برآورده كند. توليدكنندگان بايد اسنادي را فراهم كنند كه 
دهند.  گذاري محصول را نشان مي نوع ماده، خصوصيات و عالمت م تجاري،توليدكننده، نا

  آزمايشات مستند ظاهر شوند.  جه خصوصيات بايد در نتي
  مطرح شود.  4-6-8هاي توري بايد بر طبق بخش  ماده براي طناب در قفس ضريب
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  رشته  8-8-2
  شرايط زير در مورد خصوصيات رشته طناب بايد از طريق آزمايشات اثبات شود: 

راي قفس ـ رشته طناب بايد خصوصياتي داشته باشد كه آن را براي تأمين شرايط ايجاد شده ب
  سازد.  توري تكميل شده مناسب مي

محافظت شود. محافظت بايد در رابطه با عمر مجاز  UVطناب بايد در مقابل تشعشع رشته ـ 
  ماهه كافي باشد؛  36طراحي حداقل 

ـ تنها رشته طناب تأييد شده بايد مورد استفاده قرار گيرد. مواد شيميايي مورد استفاده براي 
تواند بر مقاومت قفس توري تأثير بگذارد بايد  ميآنچه كه  و طناب و  اوري رشته طناب عمل

مشخص شود. همه پارامترهاي مرتبط متصل به مقاومت و خصوصيات قفس توري بايد مستند 
  شود. 

  نخ چندال  8-8-3
از هستند،  2-88شود كه داراي شرايط مطرح شده در بخش  هايي توليد مي نخ چندال از رشته

  كنند:  ت بايد اثبات شود كه خصوصيات مقاومت نخ شرايط زير را تأمين ميطريق آزمايشا
 NS-EN ISO 1806و  NS-EN ISO 1805ـ مقاومت گره بايد با يك گره ساده بر طبق 

  گيري شود؛  اندازه
شود رضايت بخش  افزايش طول در گسيختگي بايد براي محصولي كه براي آن استفاده ميـ 

  باشد؛ 
ده در تورهاي گره دار بايد خصوصياتي مناسب براي گره و فرايند پرداخت ـ نخ مورد استفا

  كاري داشته باشند كه براي مقاومت خوب گره ضروري است؛ 
كنيم، اين اساس بايد رابطه بين سطح  ها را تعيين مي ـ زماني كه قطر نخ و استحكام دستگاه
  برجسته نخ و كل سطح پنل توري باشد. 

  طوري باشد كه نخ تعادل داشته باشد.  ـ درجه پيچيدگي بايد
  هاي توري  قفس 8-8-4

اي توليد شود كه داراي شرايط ذكر شده در  هاي تور بايد از نخ يا رشته نخ براي استفاده در قفس
دار و بدون  ي هم از تور گرهمباشد. همانند تور براي اهداف پرورش مه 9و جدول  6- 8بخش 
  توان استفاده كرد.  گره مي

  شوند:  ط زير در مورد تور مطرح ميشراي
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ـ در طول كل عمر مجاز طراحي، اين بايد يك كشساني داشته باشد كه بيشتر از طناب است كه 
  شود؛  در قفس توري استفاده مي

  شوند.  شوند كه نيروها از طناب به تور منتقل مي  ـ تور و طناب بايد طوري جمع
  اجرا شود؛  NS-EN ISO 1806ـ آزمايش تور بايد بر طبق 

  كند.  ـ بايد اثبات شود كه تور شرايط اين استاندارد را تأمين مي
  طناب  8-8-5

و جدول  6-8هاي توري بايد از رشته توليد شود كه شرايط بخش  طناب براي استفاده در قفس
  شوند:  كند. شرايط زير در مورد طناب رآورده مي را تأمين مي 10

است كه در  توراين بايد يك كشساني داشته باشد كه كمتر از ـ در طول كل عمر مجاز طراحي، 
  شود.  قفس توري استفاده مي

  اجرا شود؛  NS-EN ISO 2307ـ آزمايش طناب بايد بر طبق
  ـ بايد اثبات شود كه طناب داراي شرايط مطرح شده در اين استاندارد است. 

  مين كند. تأ NS-EN 14687طناب پلي اولفين مركب هم بايد شرايط را در 
  ساير موارد  8-8-6

توان استفاده كرد اگر اثبات شود كه حداقل آنها شرايط كاركردي را در اين  از ساير موارد مي
  استاندارد تأمين كنند. 

  كنترل مواد  8-8-6
  هاي مواد، توليدكننده بايد كنترل كرده و تأييد كند:  در همه تحويل

  ـ كه تحويل بر طبق سفارش باشد؛ 
كنند كه خصوصيات محصول بر طبق آنچه كه ذكر  آزمايشات روتين توليدكننده تأييد مي ـ كه 

  شد هستند؛ 
  ـ كه قفس توري از مواد بر طبق اين  استاندارد توليد شده است. 

هاي توري توليد و تعمير شده بر طبق اين استاندارد از نظر كيفيت ماده،  كنترل مواد براي قفس
  و توليد بايد اثبات شود.  استفاده از ماده، ابعاد
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  عمليات و نگهداري  8-9
  بحث كلي  8-9-1

براي  6-8بايد بر طبق راهنماي كاربر رخ دهد. شرايط طراحي در بخش عمليات و نگهداري 
  شوند.  هاي توري جديد و مورد استفاده اعمال مي قفس

ال به مجوز براي ماه، يك قفس توري بايد يك كارت خدمات معتبر به صورت اتص 24بعد از 
تواند يك  درجه بعدي داشته باشد كه قفس توري براي آن مجوز گرفته است. كارت خدمات مي

ماه داشته باشد. يك قفس توري نبايد قبل از اينكه يك جواز محصول يا  24دوره اعتبار بيشتر از 
  كارت خدماتي معتبر دريافت شود مورد استفاده قرار بگيرد. 

يد هميشه كيفيت قفس توري را نشان دهد. كارت خدمات بايد اطالعاتي يك كارت خدماتي با
در مورد شرايط قفس توري و دوره اعتبار با نشان دادن آخرين تاريخ براي استفاده در آب دريا 

  فراهم كند. 
دهد.  ريزي شود كه تنها در دوره جريان ضعيف رخ مي جابجايي تور قفسي بايد طوري برنامه

ي در جريان قوي بايد تنها در موارد اضطراري رخ دهد و مراقبت زيادي بايد جابجايي تور قفس
  نشان داده شود. 

  باالبري و كشيدن  8-9-2
در زمان كشيدن كه قفس توري به طوقه شناور متصل شده است، سرعت نبايد از سرعت نسبي 

س توري قفس توري در رابطه با جرم آب تجاوز كند كه معادل جريان حداكثري است كه قف
  براي آن مجوز دريافت كرده است. 

هاي باالبر رخ  باال بردن قفس توري با شبكه هرگز نبايد رخ دهد، تنها بايد با استفاده از طناب
  توري جلوگيري كند.   دهد و سپس بصورتي كه از بارهاي نابرابر روي قفس

  شرايط در مورد ايستگاه خدمات رساني  8-9-3
  بايد حداقل به صورت زير مستند شود:  يك ايستگاه خدمات رساني

  ها،  هاي مادي دستگاه ـ دانش و درك طراحي و عملكرد قفس توري، با كيفيت
ها كه روي قفس توري  دستگاه IDـ شرايط مستند در مورد طراحي كارت خدمات با 

  كند؛  شوند و آرشيوي كه احتمال قابليت رديابي را فراهم مي عالمتگذاري مي
  هاي توري؛  براي بازرسي و جابجايي قفس ـ سطح مناسب

  هاي توري؛  ـ روندي براي پذيرش و تحويل قفس
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  هاي توري با ابزارهاي مناسب و ارائه اسناد نتايج،  آزمايشي قفس ـ روندي براي يك برنامه 
  هاي توري و جابجايي نخ.  ـ روندي براي تعميرات گوناگون، تعمير قفس

  ي توري ها بازرسي و تعمير قفس 8-9-4
اند.  كنند كه بازرسي و نگهداري بر طبق راهنماي كاربر اجرا شده هاي خدماتي كه تأييد مي كارت

يك ايستگاه كند، بايد تنها توسط  مين ميأو اينكه قفس توري شرايط مطرح شده در استاندارد ت
  كند.  تأمين مي 3- 9- 8خدمات رساني مطرح شود كه شرايط مطرح شده را در بخش 

كنند كه در اين استاندارد  اي توري كه شرايط را براي مقاوت باقيمانده در نخ تأمين نميه قفس
  شرح داده شد، ديگر نبايد براي پرورش ماهي استفاده شود. 

گزارش روزانه از تاريخچه قفس توري بايد در ايستگاه خدمات رساني موجود باشد كه بازرسي 
  كند.  و آزمايش را اجرا مي

ها بايد از نظر سائيدگي و خوردگي بررسي، ارزيابي  ايد بازرسي شوند و همه طنابنقاط اتصال ب
و مستند شوند. عالوه بر اين، آزمايشات كششي بايد از نخ با ابزارهاي مناسب اجرا شود. از نظر 

بايد تا آنجا كه عملي هستند مورد استفاده  NS-EN SIO 1806آزمايشات كشيدگي شرايط در 
اند  آمده 9فس توري بايد شرايط ر ا در مورد مقاومت شكستگي كه در جدول قرار بگيرند. ق

  تأمين كند تا يك كارت خدماتي معتبر براي قفس توري صادر شود. 
هاي قفس توري اجرا شود. اين آزمايشات بايد بطور  آزمايش كشيدگي بايد روي كناره 9حداقل 

آزمايش  3صيد پرورشي توزيع شوند، آزمايش كشيدگي روي تور  3برابر دوره قفس توري با 
آزمايشات  تعداد  0و  VIIكشيدگي بايد بطور برابر روي كف توزيع شوند. در درجات بعد 

  شود. بايد ذكر شود آيا نخ تحت شرايط خشك يا تر آزمايش شده است.  ربرابكششي بايد دو 
ي قفس توري انجام آزمايشات كشيدگي نخ بايد قبل از اينكه هر فرايند ضد جرم گرفتگي رو

  شود، اجرا شوند. 
توانند بر مقاومت و  گيرند و مي آغشتن به قفس توري مورد استفاده قرار مي  ي براي يمواد شيميا

  خصوصيات قفس توري تأثير بگذارند بايد مشخص شوند. 
شود.  صادريك كارت خدماتي بايد براي بازرسي، آزمايشات كشيدگي و تعمير قفس توري 

مجوز محصول، اين ارائه اسناد خواهد بود كه قفس توري شرايط اين استاندارد را همراه با 
  برآورده سازد. 

  



 ٧٤

  دوره اعتبار كارت خدمات  8-9-5
ماه استفاده داشته باشد. اين تا زماني مورد  24تواند يك دوره اعتبار باالي  يك كارت خدمات مي

است.  9در رابطه با درجه بعد در جدول % يا بيشتر 100گيرد كه مقاومت نخ  استفاده قرار مي
مقاومت شكستگي است (بين  د% شرايط در مور65% و 100نخ بين  زماني كه مقاومت باقيمانده

ماه  12تواند يك دوره اعتبار باالي  % براي تور صيد پرشي)، كارت خدماتي مي60% و 100
د جايي كه اعتبار كارت داشته باشد. در موارد ويژه، قبل از اينكه قفس توري برداشته شو

ماه افزايش بيشتر دوره  3تواند ارزيابي كند آيا  رسد، ايستگاه خدماتي مي خدماتي به انقضاء مي
ماه افزايش بيشتر دوره اعتبار  3تواند ارزيابي كند آيا  تواند، ايستگاه خدماتي مي ر مياعتبا
توري ارائه شود يا خير، اين تواند براساس اسناد قفس توري، همچنين ارزيابي بصري، قفس  مي

  بايد مستند باشد. 
شود كه قفس توري تا دريا پائين آورده شود، اما  دوره اعتبار كارت خدماتي زماني شروع مي

كند كه قفس توري بر طبق شرايط در  ماه بعد از تاريخ صدور. اين فرض مي 12حداكثر 
  اثبات شود.  1- 10-8ر طبق بخش شود. اين بايد ب راهنماي كاربر جابجا شده و نگهداري مي

يك افزايش احتمالي ممكن است تنها در مواردي مجاز باشد كه ريسك بيشتري از فرار ماهي 
 3كند نسبت به افزايش دوره اعتبار تا بيشتر از  وجود دارد كه قفس توري در اين فاز تغيير مي

  بيني شده.  ماه در يك زمان براي يك قفس توري با كيفيت خوب پيش
آخرين كارت خدماتي معتبر بايد براي ايستگاه خدماتي موجود و حاضر باشد كه خدمات روي 

  شود. حداقل، يك كارت خدماتي بايد شامل:  قفس توري اجرا مي
  ـ شماره شناسايي قفس توري؛ 

  هاي قفس توري؛  گيري ـ اندازه
  ـ درجه بعد و شرايط براي مقاومت؛ 
  در شرايط؛ ـ نتيجه آزمايش كشيدگي با اساسي 

  ـ شرح نگهداري انجام شده؛ 
  اعتبار؛  دورهـ تاريخ صدور و 

  آن.  يا معادل  NS 9415ـ خدمات اجرا شده بر طبق 
  نكته: يك كارت خدماتي بايد همراه با گزارش روزانه حفظ شود. 
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  شرايط براي ارائه سند  8-10
  مواد و فرايندها  1- 8-10

اده از ماده، ابعاد، توليد و تعمير هر قفس توري بايد بر طبق ارائه اسناد براي كيفيت ماده، استف
  مفاد استاندارد باشند و بايد براي هر بازرسي و مستندسازي نهايي نگهداري شوند. 

مند نگهداري شود تا قابليت رديابي را  هاي اجرا شده بايد در يك روش نظام اسناد خود بازرسي
  تضمين كند. حداقل اسناد بايد شامل: 

ه سفارشات ماده همراه با اسناد، گزارش كنترل از رسيد ميك نسخه از ه ـ
  گذاري مواد و گزارشات از هر آزمايش مواد از اين تحويل؛  عالمت دريافت،

  ـ گزارش كنترل از گزارش خود نخ، طناب، تور؛ 
ن اي از اسناد از هر نخ خود توليد شده و تور، همچنين آنچه كه توسط سايرين تأمي ـ نسخه

  شده؛ 
  اي از اسناد قفس توري بايد با كارت خدماتي همراه باشد.  ـ نسخه

  ريزي  برنامه 2- 8-10
  ريزي قفس توري اثبات شوند:  حداقل موارد زير بايد براي برنامه

هاي مرتبط نشان داده  گيري ـ نقشه مونتاژ قفس توري، از جمله تور صيد پرشي با همه اندازه
  شده؛ 

هاي كششي يا خطوط مهارسازي متصل به  ها و سيستم جاز شبكه، اندازههاي م ـ همه طراحي
  قفس توري؛ 

  ـ انتخاب مواد و ابعاد براي اجزاي گوناگون، كه شامل قطر نخ براي طناب و تور است؛ 
-NSـ تعداد نخ، نوع شبكه، طول شبكه، نوع طناب و اندازه شبكه در شكل نيمه شبكه بر طبق 

EN ISO 1107 ؛  
  يط كاركردي بايد تأمين شوند؛ ـ كه شرا

  توصيف هر سخن زائد.ـ 
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  طراحي  8-3-10
  هاي توري، موارد زير بايد حداقل مستندسازي شوند:  در ارتباط با طراحي قفس

كنندگان مجوزهاي ماده كه حداقل  ـ مواد خام خريداري شده، شامل شرايط در مورد تأمين
و هر خصوصيت  UVزدگي، مقاومت به تحمل بار، خصوصيات انقباض، خصوصيات زنگ 

  هاي مرتبط؛  ديگري براي مواد خام يا بخش
فرايندهاي توليد نظير گره خوردن، اتصال، دوختن و بستن توسط پرسنل با قابليت  دـ ك

  شوند. شايستگي بايد ثبت شود؛  ضروري يا تحت نظارت پرسنل با شايستگي ضروري اجرا مي
رسازي با مواد يا مواد شيميايي توصيه شده بر طبق مفاد ارائه شده همانند بارو توليدفرايند  دـ ك

  شوند؛  كنندگان اجرا مي توسط مسئوليان يا تأمين
هاي بيان شده و با نشانه جالي  هاي گوناگون براي يك جزء در تحمل مونتاژ بخش دـ ك

  مجموعه انجام شده است؛ 
  گذاري  عالمت 4- 8-10

گذاري بايد دائماً به طناب  گذاري شود. عالمت كننده عالمتهاي توري بايد توسط توليد قفس
بااليي متصل باشد. قفس توري بايد حداقل دو برچسب دائمي داشته باشد، كه حداقل يكي از 
آنها بايد به طناب بااليي متصل باشد. اين برچسب بايد طوري طراحي و متصل شود كه باعث 

  شود.  سائيدگي قفس توري نمي
  گذاري بايد بخوبي قابل رويت باشد.  و حمل و نقل قفس توري، عالمت بندي در بسته

توليدكننده قفس توري بايد يك برداشت كلي از اعداد براي اثبات محصول صادر شده و نام 
  گيرنده ثبت كند. 

  اسنادي كه بايد همراه محصول باشند: اسناد محصول  5- 8-10
شوند بايد با اسناد محصول از توليدكننده  مي هاي توري كه بر طبق اين استاندارد ارائه قفس

ماهه را  36تحويل داده شوند. اسناد محصول براي قفس توري بايد يك عمر مجاز طراحي 
اند و قفس  مشخص كنند و بعد ازآن تا زماني كه اثبات شود كه بازرسي و نگهداري انجام شده

  توري بر طبق شرايط اين استاندارد است. 
  د حداقل شامل اطالعات زير باشد: اسناد محصول باي

  ـ توليدكننده؛ 
  ـ تاريخ صدور و دوره اعتبار؛ 
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  ـ تعداد اسناد محصول؛ 
  ـ درجه بعد 

  ؛ NS-EN ISO 1107ـ اندازه شبكه در شكل نيمه شبكه بر طبق 
  هاي ماهي كه قفس توري براي آنها ساخته شده؛  ـ گونه

  رماتورها؛ ـ مواد و ابعاد براي قفس و طناب، از جمله آ
  ـ نيروي توصيه شده و بيشترين نيروي وارد شده بر سيستم كششي؛ 

ـ تأييده اينكه قفس توري بر طبق سفارش است و اينكه بر طبق شرايط در اين استاندارد توليد و 
  كنترل شده است؛ 

  ـ رجوع به راهنماي كاربر براي قفس توري؛ 
  رجوع به هر افشاگري براي اسناد محصول؛ ـ 

د اطالعات در اسناد محصول تنها معتبر است تا آنجايي كه شرايط در راهنماي كاربر و اين ـ ك
  استاندارد مطابقت دارند. 

نكته: مشخصات عمر مجاز طراحي در اسناد محصول از زمان پائين آوردن قفس توري در دريا، 
ي بر طبق شرايط شود كه قفس تور ماه بعد از تاريخ صدور نيست. فرض مي 12تر از  كه طوالني

  شوند.  در راهنماي كاربر جابجا شده و نگهداري مي
اي كه دوره اعتبار اسناد محصول قبل از برداشته شدن قفس توري به انقضاء  در موارد ويژه

توان  تواند ارزيابي كند آيا يك افزايش سه ماهه دوره اعتبار را مي رسد، ايستگاه خدماتي مي مي
فس توري، همچنين ارزيابي بصري قفس توري اعطا كرد. اين بايد براساس مستندسازي براي ق

  اثبات شود. 
  شرايط در مورد طوقه شناور  -9
  بحث كلي  9-1

ها در اين استاندارد هم  كنند كه بايد از شرايط در ساير بخش شرايط در اين فصل فرض مي
  اطالع داشت. 

  ريزي  برنامه 9-2
  گيري شوند.  اندازه 3-7هاي شناور بايد بر طبق بخش  طوقه
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  پارامترهاي مهارسازي  9-3
ريزي و مهارسازي آن مرتبط باشند، بايد  توانند به برنامه همه خصوصيات طوقه شناوري كه مي

  مشخص شوند. در ذيل: 
تنش. بايد تعريف شود كه اين به كجا مرتبط است، تعداد و قرارگيري  ـ شرايط در مورد پيش

  همه نقاط اتصال؛ 
ترين اندازه زاويه در اتصال پنجه  ي حداكثر و جهت سه بعدي براي نقاط مرتبط. بزرگـ نيرو

هاي نرده  گاه ها يا تكيه كالغي بايد جايي كه ارتباط دارد ذكر شود تا از بار نابرابري روي گيره
  جلوگيري شود. 

  ها، جايي كه مرتبط است.  ـ گشتاور مجاز حداكثر از مهارسازي
شود. تغييرات  ش روي طوقه شناور بطور نرمال از سيستم مهارسازي اعمال مينكته: بيشترين كرن

توانند بارهاي زيادي را اعمال كنند. اين محل  در نيروهاي مختلف و خصوصيات خط مي
دهد. بويژه يعني تأسيسات سكوي طويل در  پرورش ماهي دريايي بزرگ را مورد توجه قرار مي

. در چنين موردي بويژه مهم است كه بر طوقه شناور بارهاي اينجا چندين خط موازي قرار دارند
  شود.  موضعي يا كلي بسيار زيادي وارد نمي

  پارامترهاي طوقه  9-4
ريزي آن ربط داشته باشند.  توانند با قفس توري و برنامه همه خصوصيات طوقه شناور كه مي

  بايد مشخص شوند: 
يري، ظرفت و مشخصات. نقاط معلق تور بايد ـ تعداد نقاط معلق براي سيستم كششي با قرارگ

توان به طوقه شناور متصل  هاي عمودي در قفس توري را مي طوري قرار بگيرند كه همه طناب
  كرد؛ 

  ـ اثرات بار از قفس توري، بطور نرمال عمق تور؛ 
  ـ بيشترين وزن كلي تور؛ 

گي مورد توجه قرار گرفت شوند چطور جرم ـ زماني كه نيروهاي روي قفس توري محاسبه مي
  گيرد، استحكام بايد ذكر شود.  مي

گرفتگي  شود كه استحكام بايد شامل جرم % افزايش قطر نخ طوري استفاده مي50نكته: معموالً، 
  باشد. 

.  
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  شوند: هاي شناوري كه همراه با سيستم كششي استفاده مي شرايط در خصوص طوقه 9-5
  شوند بايد: ششي استفاده ميهاي شناوري كه همراه با يك سيستم ك طوقه

شود، طوري كه سيستم كششي باعث  مناسب براي سيستم كششي باشند كه از آن استفاده مي ـ 
تحت هر نوع شرايط موج يا جريان نشود با اين وجود اگر طراحي شامل  توريسائيدگي قفس 

هاي دوبل و  محافظ خطر سائيدگي نباشد، اين بايد با انتخاب مواد مقاوم به سائيدگي، آرماتورها،
غيره جبران شود كه يعني در طول چرخه عملياتي نرمال قفس توري، مانع از ايجاد سوراخ 

  شوند.  مي
دهد كه چطور طوقه شناور و سيستم كششي بايد با هم مونتاژ  ـ در راهنماي كاربر شرح مي
  هاي ديگر به قفس توري جلوگيري كنند.  شوند تا از سائيدگي و آسيب

  هاي سازه يط در خصوص بخششرا 9-6
هاي  هاي سازه در طوقه شناور بايد بتوانند نيروهاي وارد شده را جذب كنند. بخش همه بخش

هاي مجاور جذب كند، كه  سازه بايد نيروها را از بارهاي روي اين بخش و بارها را از بخش
  هستند.  هاي توزيع كننده خوراك و ساير تجهيزات شامل مهارسازي، قفس توري، دستگاه

ها يا لوالها ظرفيت ضروري براي  ها، پيچ بايد محاسبه و اثبات شوند كه اتصاالتي نظير جوش
تر از مابقي سازه، فرسوده شوند، همانند واشرها، بايد زماني  انتقال نيروها دارند. موادي كه سريع

بايد در بازرسي و جابجا شوند كه تحمل فرسودگي افزايش يافته است شرايط در خصوص اين 
  راهنماي كاربر ذكر شود. 

گذاري شوندكه قابليت رديابي  هاي سازه در طوقه شناور بايد به صورتي عالمت همه بخش
  خوبي در رابطه با طراحي و خريد هر بخش وجود داشته باشد. 

  طوقه شناور بايد طوري ساخته شود كه: 
صال بايد با شرايط در ـ نصب قفس توري و تور پرندگان ساده است. قرارگيري نقاط ات

  را ببينيد؛  8هاي توري منطبق باشند، فصل  خصوص قفس
  ـ هيچ سائيدگي روي قفس توري وجود ندارد؛ 

  ـ تميز نگه داشتن آنها آسان است؛ 
  ـ تميز نگه داشتن آب دريا آسان است. 

  ـ نصب هر تجهيزات اضافي آسان است؛ 
  اي وجود ندارد.  ري كرد هيچ حفرهاو توان جمع ها را مي ـ جايي كه مايعات و صدف
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  ها و دستگاه جوش  شرايط مربوط به جوش 9-7
 NS-EN ISO) اجرا شوند كه در WPAها در فلز بايد بر طبق روندهاي تأييد شده ( همه جوش

نشان  NS-EN ISO 15614-2و  NS-EN ISO 15609-1 ،NS-EN ISO 15614-1 و 15607
-NSو  NS-EN 287-1ك مجوز تأييد شده مطابق با هاي جوش بايد ي داده شد. همه دستگاه

EN ISO 9606-2  داشته باشند. هماهنگي جوش بايد بر طبقNS-EN  باشد. آزمايش و برنامه
 NS 470كننده جوش تأييد شده و بازرسي بر طبق  كيفيت بايد در هماهنگي با يك هماهنگ

  تنظيم شود. 
  نصب و تعمير  9-8

هاي جوش مجوز دار    يد مورد استفاده قرار گيرند. دستگاهتجهيزات جوش صحيح و مناسب با
  هاي حياتي استفاده شود.  بايد براي نصب و تعمير بخش

نصب بايد در طول شرايط خاصي مطلوب صورت گيرد مثالً زماني كه شرايط آب و هوا طوري 
ارجي است كه نصب بر طبق قوانين صورت گيرد. تكنسين بايد هميشه تضمين كند كه شرايط خ

  بخش هستند.  براي اجراي نصب مناسب رضايت
  مشخصات طوقه شناور براي كشيدن  9-9

  اسناد زير بايد براي كشيدن فراهم شوند: 
  هاي سيمي و سيستم كمكي براي كشيدن؛  ـ برنامه براي اتصال طناب

  ـ سرعت كشيدن حداكثر و بارهاي مجاز موج و باد، زماني كه كشيدن در حال انجام است؛ 
  ـ كنترل كند كه بعد از اينكه كشيدن تكميل شده آسيبي رخ نداده است. 

  شرايط ويژه براي تأسيسات فوالدي  9-10
  محاسبه مقاومت  1- 9-10

هاي دريايي بايد ثبت شود. براساس اطالعات در مورد  محاسبه مقاومت محل پرورش ماهي
  بارها، محاسبات زير بايد انجام شوند: 

  ، همانند نيروها از مهارسازي؛ ـ تحليل مقاومت كلي
  ـ تحليل مقاومت موضعي؛ 

  ـ تحليل فرسودگي؛ 
  اجرا شود.  NS-EN 1993-1-1تحليل موضعي اجزاي سازه فوالدي بايد بر طبق 
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  مواد  2- 9-10
-NSو ضريب ايمني بر طبق  NS-EN 1993-1-1شرايط در خصوص ضريب ماده بايد بر طبق 

EN 1990  باشد. ظرفيت ماده  11تأسيسات فوالدي بايد بر طبق جدول باشند. ضريب ماده براي
  بايد همان طور كه توسط مقاومت تسليم ارائه شده در نظر گرفته شود. 

  
  

  . ضريب ماده براي تأسيسات فوالدي11جدول 
  هاي حدي  حالت  پارامترها   ضريب ماده 

  مقاومت گسيختگي   ظرفيت تقاطع   1/1
  مقاومت گسيختگي   دار  االت جوشپيچ، مهره، اصطكاك و اتص  25/1
  حد فرسودگي   هاي ماده  همه ضريب  0/1
  حد تصادف   هاي ماده  همه ضريب  0/1

  
ها،  ارزيابي و ثبت اتصاالت پيچ و مهره بايد اجرا شود. اين شامل يك ارزيابي و ثبت ظرفيت پيچ

  است.  ها در ماده اصلي هاي سوراخ، شكاف مواد اصلي و ترك هاي مهره، لبه دسته
  هاي فوالد  فرسودگي در بخش 3- 9-10

هاي حياتي اجرا شود. بارهايي كه در سطح بسامد  بايد براي همه بخش فرسودگييك محاسبه 
  كنند بايد مورد توجه قرار بگيرند.  موج تغيير مي

  اجرا شود.  NS-EN 1993-1-1تحليل فرسودگي بايد بر طبق 
هاي تجربه يافت شده، يك تحليل  ده دارند كه دادهبا توجه به تأسيساتي كه ابعادي در محدو

 0/1توان اجرا كرد. سپس ضريب ويبال بايد در  فرسودگي ساده شده براساس توزيع ويبال را مي
تنظيم شود. مگر اينكه توزيع ديگري را بتوان ثبت كرد. خطر بسامدهاي طبيعي در اين سازه بايد 

در محاسبات در رابطه با عمر مجاز طراحي مورد  ارزيابي و ثبت شود و بسامدهاي طبيعي بايد
  ساله در مواقع فرسودگي باشد.  20توجه قرار گيرد. نقطه شروع بايد عمر مجاز طراحي 
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  پذير پرورش ماهي دريايي  شرايط ويژه براي محل انعطاف 9-11
  بحث كلي 1- 9-11

هايي  دارد مطرح شده، محلپذير محل پرورش ماهي كه در اين استان  منظور از تأسيسات انعطاف
است كه از پليمر و بيشتر از پالستيك ساخته شده است. زماني كه الستيك به عنوان ماده استفاده 

  توانند مرتبط باشند.  شود، مراحل معيني هم مي مي
هاي حدي مرتبط صورت گيرد و بارها و تركيبات بار،  گيري بايد براي همه حالت اندازه

هاي  ه بايد ذكر شوند. بارها، تركيبات بار و حالتدِ مورد استفا هاي ماده هاي بار و ضريب ضريب
  گيري هم بايد ذكر شود.  حدي مورد استفاده در طول اندازه

ظرفيت يك لوله پالستيكي زماين بايد در نظر گرفته شود كه در يكي از رويدادهاي زير تجاوز 
  دهد:  كند، كدام يك اول رخ مي

  دهد؛  ميـ جريان در مقطع رخ 
  دهد.  ـ ترك موضعي در مقطع رخ مي

  ريزي توسعه  برنامه 2- 9-11
  محاسبه مقاومت تأسيسات پالستيكي  1- 2- 9-11

ها در طوقه پالستيكي شناور بايد براساس هندسه تجهيزات، موقعيت بسامد طبيعي و  تنش
بايد بر  FEMهاي كالسيك يا تحليل  نيروهاي بيروني محاسبه شوند. براي اين هدف، فرمول

  طبق اصول زير استفاده شوند: 
هاي  هاي كوچك يا هندسه تغيير نيافته يا ويسكواالستيكه خطي، از فرمول در زمان جابجايي

  كالسيك بايد استفاده كرد؛ 
غيرخطي بايد استفاده  FEMـ در زمان تغيير خطي ماده و/يا تغييرات هندسي بزرگ، از تحليل 

  شود. 
خوردگي بايد براساس خصوصيات ويسكواالستيكه  ها و خطر ترك ييها، جابجا محاسبه كرنش

  و غيره).  Esig ،Erelهاي كشساني،  مود اجرا شود (ضريب
ترين در پالستيك تقويت شده، بايد به خصوصيات  در صورت ناهمسانگردي قوي، اولين و مهم

  ي توجه شود. خوردگي و شكستگ ها، خطر ترك ها، جابجايي ويسكواالستيكه در محاسبه كرنش
هاي برشي با  ائين نگه داشتن تنشهاي شناور پالستيكي هدف بايد پ ريزي طوقه در طول برنامه

  حساب از بارهاي بزرگ متمركز يا فشار سطحي باشد. 
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  هاي شكستگي زير بايد استفاده شود:  هاي مركب از فرضيه در رويداد تنش
  دوام: فرضيه تنش نرمال  هاي بي ـ خطر شكستگي

  پذير: فرضيه تنش برشي هاي شكل طر شكستگيـ خ
هاي مقاومت  شرايط در مورد بارهاي مقاومت مجاز در تأسيسات پالستيكي بايد بر طبق داده 

برشي و كششي براي مواد گوناگون باشد و بايد از اسناد تأمين كنند، توليدكننده پالستيك 
ض در سازه بايد براساس مقدارهاي حاصل شود. شرايط در رابطه با ارزيابي و مستندسازي انقبا

كننده پالستيكي نشان داده شد.  هاي مجاز باشد، كه در اسناد تأمين معمولي براي كشش و تنش
ين، كه زمان تنش، دما و نوع نيرو (شرايط  تنش، موقعيت ايستا يا پويا، شرايط ه اضافي امحاسب

كننده براساس آزمايشات ماده  تأمينهاي  محيطي و غيره) بايد گنجانده شوند، بايد براساس داده
  اجرا شود. 

خصوصيات مقاومت تأسيسات، بويژه در رابطه با بارهاي بلندمدت يا ثبت شوند. ضريب ماده 
براي حالت حدي تصادفي در نظر 0/1و  25/1حدي نهايي   براي پالستيك بايد براي حالت

  شود.  گرفته مي
  خوردگي موضعي  ترك 2- 2- 9-11

ها در معرض  دهد كه لوله هاي پالستيكي معموالً جايي رخ مي ضعي در لولهترك خوردگي مو
اي قرار دارند همانند سطوحي با بارهاي متمركز موضعي. اگر ظرفيت  نيروهاي خمشي گسترده

  گيري شود.  خوردگي كمتر از جريان باشد، ظرفيت ترك بايد اندازه براي ترك
  خوردگي به صورت زير محاسبه شده است:  ترك

Fe=0.5.D-1.E 
  

  كه 
Feخوردگي  = تنش ترك  
T ضخامت ديواره لوله =  
D قطر لوله =  
E ضريب كشساني =  
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  دوام) هاي بي گيري پالستيك در مقابل فرسودگي (خطر شكستگي اندازه 3- 2- 9-11
هاي متغير و  فرسودگي بايد براي همه مواد پالستيكي ارزيابي و ثبت شود كه در معرض تنش

خوردگي مشاهده كرد نتيجه در  اين را بايد در ارتباط با فرايندهاي تركباال هستند. 
  دوام با نيروهاي كششي ايستا دارند.  هاي بي شكستگي

  ارزيابي و ثبت فرسودگي بايد شرايط زير را مورد توجه قرار دهد: 
  انجامد؛  افزايش دما به مقاومت فرسودگي كمتر ميـ 

تر  هاي فرسودگي سريع هاي بالقوه قوي به شكستگي ايشنازك بخاطر افز ديواره هاي ـ لوله
  انجامند؛  مي

  ـ فرسودگي در نتيجه بسامد و كرنش باالست. 
  استفاده از پلي اتيلن  4- 2- 9-12

باشد. همه موادي  NS-EN 12201-2هاي فشاري پلي اتيلن بايد بر طبق  خصوصيات براي لوله
  باشند.  NS-EN 12901-2 ت شده بر طبق تثبي UVگيرند بايد  كه مورد استفاده قرار مي

  توليد  5- 2- 9-11
  كنترل توليد لوله ها  5-1- 2- 9-11

  باشد.  NS-EN 12201-2ها بايد بر طبق   توليد لوله
  هاي مركب پرورش ماهي دريايي  شرايط ويژه در خصوص محل 9-12

هاي شناور  با طوقهها همراه  هايي كه قايق هاي مركب پرورش ماهي دريايي، نظير محل براي محل
دهند (قايق در طوقه شناور گنجانده شود)، همان خصوصيات بايد  يك واحد را تشكيل مي

بتوانند از نظر فرار مستند شوند، از جمله مقاومت، پايداري و ظرفيت شناوري، همانند تأسيسات 
ايق ق  پذير. خصوصيات حركت براي بخش محل پرورش ماهي دريايي سخت، بند بند و انعطاف

  در مقابل طوقه شناور بايد مستند شود. 
  هاي شناور  شرايط ويژه در خصوص ساير انواع طوقه 9-13

ها، آزمايشات و  ها، محاسبه گيري هاي شناور، اسناد كاملي براي همه اندازه براي ساير انواع طوقه
تأسيسات  ها مورد نياز است. سطح ريسك و امنيت بايد همانند تأسيسات فوالدي و سازي شبيه

  پذير باشد.  انعطاف
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  سناد شرايط در خصوص ارائه ا 9-14
  ريزي و توليد طوقه شناور  شرايط در خصوص ارائه اسناد برنامه 1 - 9-14

  حداقل اسناد زير بايد در دسترس باشند: 
  هاي مرتبط؛  گيري رح مونتاژ طوقه شناور با همه اندازهطـ 

  د؛ـ مشخصات شرايط كاركردي بايد تأمين شو
پذير  تواند اين باشد كه راندن يك كاميون روي طوقه شناور يا اندازه قايقي امكان نكته: اين مي
  توانند در طول آن بيابند.  است كه مي

  ـ توصيف هر فراواني؛
ـ توصيف بارهاي محيطي كه طوقه شناور بايد تحمل كند، حداقل بارها از جريان، باد، امواج، 

  دما، يخ و برف؛ 
گيري شده، بويژه مرتبط با عمليات  رهاي كاركردي كه طوقه شناور براي آن اندازهتوصيف با

  خوراك، پرسنل و غيره. مستقيم تأسيسات محل پرورش ماهي دريايي، همانند بار از تجهيزات، 
  ـ توصيف بارهاي دائمي روي طوقه شناور در شكل وزن/ شناوري و توزيع آنها روي طوقه؛ 

ها در خطوط مهارسازي و  ي، از جمله بارهاي منفي بخاطر شكستگيـ توصيف بارهاي تصادف
  عدم شناوري؛ 

  ـ وزن حداكثر و توزيع روي يخ؛ 
ـ نشانه شرايط حدي كه در شكل اندازه، وزن، استحكام قفس توري، كشيدگي حداقل قفس 

  شوند.  توري و اتصال قفس توري به طوقه شناور فرض مي
تنش، سختي سيستم مهارسازي و  داقل تعداد خطوط، پيشهاي مهارسازي، ح ـ توصيف سيستم

  اينكه چطور خطور بايد به طوقه شناور متصل شوند؛ 
ـ شانه نيروهاي خط مهارسازي، همانند بار مجاز حداكثر روي خطوط مهارسازي هم از نظر كل 

مجاز حداكثر  ي و هر نقطه اتصال، همچنين نيروي عموديتأسيسات محل پرورش ماهي درياي
  ز نظر پائين كشيدن تأسيسات محل پرورش ماهي دريايي؛ ا

  ـ عمر مجاز طراحي. 
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  هاي شناور  گذاري طوقه نشانه 2- 9-14
هاي شناور بايد با يك صفحه شناسايي تأمين شود كه در يك محل قابل رويت و به  همه طوقه

  آساني قابل دسترسي واقع شد. 
  صفحه شناسايي بايد شامل اطالعات زير باشد

  ـ رضايت از شرايط در اين استاندارد؛ 
  ـ محيط؛ 

  ـ باالترين قرارگيري در معرض موج و جريان؛ 
  ـ بار حداكثر؛ 

  ـ هر بار محوري محرك؛ 
  ـ عمر مجاز طراحي؛ 

  ـ تاريخ توليد؛ 
  ـ گزراش روزانه؛ 

  ـ تعداد سفارش يا تعداد طرح؛ 
  ـ توليدكننده. 

تن، بار  50، حداكثر بار m/s0/1متر، حداكثر جريان  5/1، ارتفاع حداكثر موج: NS 9415مثال، 
، تعداد 0001، عدد گزارش 17/3/2003ساله.  20تن، عمر مجاز طراحي  4محوري محرك 

  ، نام توليدكننده. 68745سفارش 
صفحه شناسايي بايد با طوقه شناور براي كل عمر مجاز طراحي همراه باشد، كه شامل بعد از 

ت. همه اصالحات و تعميرات بايد ثبت شده و در مقابل اعداد روي تغييرات و اصالحات اس
  صفحه شناسايي رجوع شوند. 

  گزارش مونتاژ/ تعمير  3- 9-14
كند مونتاژ بر   بعد از اينكه مونتاژ كامل شد يك گزارش مونتاژ بايد نگه داشته شود كه تأييد مي

 گزارش، تعداد سفارش، و تاريخ طبق سفارش و اين استاندارد اجرا شده است. گزارش بايد عدد
روش را براي هر بخش نشان دهد و بايد توسط تكنسين مسئول امضاء شوند. از همين  توليد 

براي كار تعميرات استفاده كرد. همراه با صفحه شناسايي، زارش روزانه بايد قابليت رديابي را از 
  نظر شرايط كاربردي آسان كند. 
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  ها شرايط در خصوص قايق - 10
  بحث كلي  1- 10

ها در اين استاندارد مطلع  كنند كه فرد بايد از شرايط در ساير فصل شرايط در اين فصل فرض مي
  باشد. 

  ريزي  برنامه 2- 10
  بحث كلي  1- 2- 10

شود و بارهايي كه براي اين نوع وسيله  اي كه از آن ساخته مي ها بايد براي ماده گيري قايق اندازه
  اشد. دهد مناسب ب نقليه رخ مي

گيري بايد به ظرفيت مقاومت كلي و مقاومت موضعي قايق بپردازد، بويژه براي  در كل، اندازه
  نقاط اتصال در جهت ساير اجزاي اصلي از جمله مهارسازي. 

تواند در يك مكان رخ دهد اين ثبت  گيري شود كه مي روبنا بايد براي بارهايي از امواجي اندازه
ها بايد همان شرايط را تأمين كنند. بطور متناوب، بايد ثبت كرد  نجرهها، درها و پ شود كه دريچه

  كه قابليت شناوري قايق بعد از نفوذ آب حاضر است. 
  بار حداكثر براي قايق بايد ذكر شود. 

  هاي فوالدي  گيري قايق اندازه 2- 2- 10
  . NS-EN 1993-1-1هاي مشخص رخ دهد، همانند  گيري بايد بر طبق روش اندازه

بندي  هاي طبقه هاي مشخص در قوانين تعيين شده توسط شركت هاي ديگر روش ته: مثالنك
  شوند.  ها شرح داده مي كشتي

گيري بايد روي يك نمودار و نقشه پالن آورده شوند كه همه ابعاد بايد ذكر شوند.  نتايج اندازه
  عالوه بر اين، اسناد زير بايد بر يك اساسي براي توليد آماده شوند: 

  دهد.  ها را ارائه مي نمودار، پالن و بخشي كه ابعاد بخش ـ 
و بازرسي بعدي اتصاالت جوش را با استفاده از  جوشكاريـ جدول جوشكاري كه جزئيات 

NDT كنند.  مشخص مي  
آبخور حداكثر محاسبه شده باشد. قايق بايد بر  گيري خط آب در محاسبات بايد بر طبق  اندازه

  گيري شوند:  ها اندازه دو معيار زير باالترين شرايط در خصوص بخش طبق اينكه كدام يك از
گيري شده بايد مورد استفاده قرار بگيرد و آرماتورها در سينه و پاشنه بايد  ـ خط آب اندازه

  ناديده گرفته شود؛ 
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  شوند.  آبخور معادل با شرايط يك كشتي حامل فانوس دريايي محاسبه مي ـ سينه و پاشنه با 
  هاي تبوني  قايق  گيري اندازه 3- 2- 10

  گيري و استفاده از مواد بايد شرايط زير را تأمين كند: اساس اندازه
  ؛ NS-EN 1990تأثيرات متوسط در مورد گسيختگي بر طبق   ،2ـ قابليت اطمينان طبقه 

  . NS-EN 1990بندي نرمال بر طبق  ريزي در طبقه ـ كنترل برنامه
  هاي ماده و طبقه قرارگيري:  رخ دهد، با ضريب 1-1-1992 گيري هم بايد بر طبق اندازه

  براي آرماتور تنظيم شده است؛  25/1در  mγبراي بتن و  40/1در  mγـ ضريب ماده 
  باشد.  NS-EN 1992-1-1بر طبق  XC3ـ طبقه قرارگيري بايد 

  هاي ساير مواد  گيري قايق اندازه 4- 2- 10
  اجرا شود.  هاي مشخص گيري بايد بر طبق روش اندازه

هاي مشخص براي محاسبه مقاومت ماده مرتبط، ظرفيت مقاومت قايق بايد  در استفاده از روش
  شوند.  هاي سازه ثبت شود زماني كه بارهاي فوق اضافه مي براي همه بخش

  هايي براي تجهيزات اضافي  شالوده 5- 2- 10
تن بايد در محاسبات مجزا ثبت هايي براي تجهيزات با وزن ناخالص يا بار بيشتر از يك  شالوده

هايي با ظرفيت افزوده براي تجهيزات اسباب  شوند. عالوه بر اين، يك نقشه بايد از چنين شالوده
  موجود باشد. 

  پايداري  3- 10
  بحث كلي  1- 3- 10

آسيب تمايز ايجاد كرد. پايداري بايد با  عيب و پايداري در صورت  در اينجا بايد بين پايداري بي
  توان كنار گذاشت اگر بتوان ثبت كرد كه:  سبات ثبت شود. آزمايشات كج شدگي را ميكمك محا

  دهد؛  ـ نوع سازه اجازه اجراي آزمايش كج شدگي را نمي
  التفاوت كافي محاسبه شده است؛  ـ پايداري با يك مابه

ن ـ قرار دادن مركز جاذبه و وزن كشتي حامل فانوس دريايي با قطعيت در روش ديگري تعيي
  شده است. 
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  عيب  پايداري بي 2- 3- 10
  عيب، قايق بايد شرايط حداقل زير را  تأمين كند:  در رويداد پايداري بي
-mبه بازوي راست كننده در حداكثر نبايد كمتر از  0,00جات از در GZـ سطح زير منحني 

rad08/0  باشد؛  
ايق بايد تنها در مكاني با شود اگر قايق بدون سرنشين باشد يا ق استفاده مي m-rad05/0ـ 

. منظور ما از يك قايق m0/2گيري قرار داشته باشد، ارتفاع موج چشمگير معادل  اندازه
  روز ندارد.  اي است كه هيچ آرايشي براي شبانه سرنشين وسيله بي

(معادل سرعت  Kpa54/0ـ كجي ايستاي ايجاد شده توسط يك بار كه بطور يكسان توزيع شده 
نبايد از يك زاويه كجي معادل با نيمي از پلهوي سطح آزاد در شرايط مرتبط تجاوز )، m/s30باد 

كند  كند. باز و در عنصر باد بايد از مركز سطحي كه بار از روي آن تا نيمي از آبخور حركت مي
  گيري شود.  اندازه

  درجه مثبت باشد.  15بايد حداقل تا  GZـ 
  هاي زير تأييد شود:  ط بايد براي موقعيتحداقل و جايي كه ارتباط دارد، اين شراي

  ـ كشتي حامل فانوس دريايي 
  ب و مخازن ديزلي كامل آـ كشتي حامل فانوس دريايي با مخازن 

  ـ كامالً سرشار از نوع تعيين شده بار. 
  نوع تعيين شده بار. ـ نيمه پر با 

دن وجود دارد، بايد به اگر قايق براي كار در درياهايي در نظر گرفته شده باشد كه خطر يخ ز
بدست آيد، و جايي كه مرتبط  5- 5روشني ذكر شود. بارها از يخ در محاسبات بايد از بخش 

  هاي زير بايد تأييد شوند:  است، موقعيت
  ـ كشتي حامل فانوس دريايي با بار از يخ؛ 

  ـ كشتي حامل فانوس دريايي با مخازن كامل آب و ديزل، همچنين بار از يخ: 
  سرشار از نوع تعيين شده بار، همچنين باز از يخ؛  ـ كامالً

  ـ نيمه پر با نوع تعيين شده بار ، همچنين باز از يخ؛
ها بايد در  محاسبه بايد حداكثر كشش جريان هوا و نشت قايق را نشان دهد. دستورالعمل

مجاز بايد  ها براي توزيع بار راهنماي كاربر در خصوص توزيع بار مجاز ارائه شوند. دستورالعمل
  روي تخته نوشته شده و براي كاربران مرتبط منتشر شوند. 
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فراتر از اين، بايد ارزيابي كرد آيا شرايطي براي تحقيق در مورد شرايط ويژه سازگار شده با هر 
  سازه وجود دارد يا خير. 

  پايداري آسيب  3- 3- 10
اپذير تقسيم شود. اينها بايد آب، قايق بايد به سه يا چند بخش نفوذن زير عرشه سطح خارج از 

طوري مرتب شوند كه قايق در رويداد سوراخ شدن يك بخش نفوذناپذير تصادفي بايد هنوز 
  شناوري كافي را تحت همه شرايط بار حفظ شود. 

  تعاريف آسيب
هاي عرضي  شود كه آسيب بتواند در هر جايي روي كل طوق قايق بين جداره بيني مي . پيش1

  هد. نفوذناپذير رخ د
شود ميزان عمودي آسيب برابر با عمق قايق محاسبه شده از عرشه سطح خارج  بيني مي . پيش2

  از آب باشد، اما بدون آن عرشه آسيب ديده است. 
متر است كه داخل از كنار قايق عمود بر  76/0شود ميزان عرضي آسيب برابر با  بيني مي . پيش3

  ه است. گيري شد سطح مركزي در سطح خط بار اندازه
هاي  متر يا بيشتر از كنار قايق كه بين جداره 76/0. يك جداره طولي نفوذناپذير با يك عمق 4

متري يا بيشتر داخل كناره قايق دارد، بايد  76/0شود و يك عمق  عرضي نفوذناپذير كشيده مي
جداره يك جداره عرضي نفوذناپذير در رابطه با آسيب در نظر گرفته شود. دو طرف قايق نبايد 

  در نظر گرفته شوند. 
شرح داده شدند نتيجه در يك  3و  2هاي  . اگر آسيب يك ميزان كمتر از آنچه كه در بخش5

  بيني شود.  تر دارد، اين آسيب بايد پيش موقعيت حياتي
بيني قرار بگيرند، اين آرايش بايد طوري  ها در سطح آسيب پيش ها يا تونل ها، كانال . اگر لوله6

شود  بيني مي ب پيشيامل پر كردن فراتر از آنچه كه در محاسبات در هر رويداد آسباشد كه ش
  نيست. 

  گيرند:  . ارقام نفوذپذيري زير مورد استفاده قرار مي7
  95/0    هاي خشك  ها براي فضاها و محمولهfittingـ 

  95/0        ـ فضاها و مخازن خالي 
  85/0          ـ فضاهاي موتور 

  60/0            ـ مخازن 
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  يكپارچگي نفوذناپذير  4- 3- 10
  دهد.  هاي نفوذناپذير را نشان مي يك نقشه بايد آماده شود كه تقسيم به بخش

تأمين كنند و  NS 6082ها بايد شرايط مطرح شده در  در اين جداره routingsدرها و 
ها در عرشه سطح خارج از آب در جهت  يكپارچگي نفوذناپذير كافي اثبات شده است. دريچه

اي بر طبق  آستانه ها بايد  پله اساسي بايد طراحي غيرقابل نفوذ آب و هوا باشد. درها در راهحجم 
توانند باعث آلودگي شوند بايد  هاي هواكش از مخازني كه مي قرارداد خط بار داشته باشند. لوله

  مجهز به يك شير قطع خودكار تأييد شده باشند. 
هايي كه فضايي زير عرشه سطح خارج از آب  ر دريچههاي تهويه و ساي همه تهويه مخازن، ميله

  كنند بايد: ايجاد مي
  متري داشته باشند.  ميلي 760ـ ارتفاع حداقل روي عرشه خارج از آب 

اي در يك شرايط كامالً بار گرفته  درجه 15هاي دهانه باالي عرشه دارند كه با يك كجي  ـ ارتفاع
  گيرد.  زير آب قرار نمي

سطح آزاد  داشته باشند، يك شير بستن بايد نصب اي فضاهاي زير عرشه پهلوي ها بر اگر دريچه
  شود. 
گذاري شده  هاي آبريز جاي گيرند. اينها بايد در درياهاي آزاد عالمت ها بايد بتوانند دريچه جداره

  و بسته نگهداري شوند. 
  بارها از يخ در ارزيابي پايداري  5- 3- 10

ابر يخ با بيشترين بار از يخ هم روي سطوح افقي و عمودي در محاسبات بايد شامل توزيع نابر
) روي يك سمت و بدون يخ روي سمت ديگر 5-5رابطه طبق يخ در مكان مرتبط (بخش 

  باشند. در محاسبات، يخ بايد بار تصادفي در نظر گرفته شود. 
  بدنه فوقاني  6- 3- 10

اومت بدنه تعيين شود. اين خط آب بدنه فوقاني نيمه كشتي بايد براساس پايداري، نشست و مق
  طراحي بدنه فوقاني است. 

  شوند:  اعمال مي Fminشرايط زير براي بدنه فوقاني، 
LOA+K1+L2[mm]×17Fmin> 

  بيشترين طول قايق است كه به متر بيان شده؛  LOAكه  
K1  تعيين شده است؛  12با ارتفاع موج بر طبق جدول  



 ٩٢

K2 2000ارسازي متقاطع است كه در شرايط بدنه فوقاني اضافي در مه/B  تنظيم شده كهB 
  بيشترين پهناي قايق به متر است. 

  . شرايط بدنه فوقاني در رابطه با ارتفاع موج12جدول 
K1(m)  گيري، ارتفاع موج چشمگير،  اندازه(m) Hs  
300  5/0Hs< 

400  0/1HS< =< 5/0  
500  0/2Hs< =<0/1  
600  0/3Hs< =<0/2  
700  0/3Hs>= 

  خط بار  7- 3- 10
 25متر و عرض  ميلي 400هر سمت طولي قايق يك نشانه در شكل يك نوار سفيد، به طول 

متر خواهد  داشت. اين نشانه طوري قرار خواهد گرفت كه فاصله از لبه بااليي نشانه تا لبه  ميلي
تحت هيچ  بااليي عرشه حداقل برابر با شرايط مورد نياز براي بدنه فوقاني است. عالوه بر اين

تر يا مساوي خط  شرايطي خط نبايد از نظر عمودي باالتر از آن باشد كه لبه بااليي نشانه پائين
پردازد. اين نشانه بايد  گيري نشان داده شده پاراگرافي است كه به بدنه فوقاني مي آب اندازه

  بخوبي قابل مشاهده باشد و نبايد با هيچ حفاظي پوشانده شود. 
مورد استفاده قرار دارد، اين هميشه مسئوليت كاربر است كه تضمين كند قايق زماني كه قايق 

  باالتر از خط بار بارگيري نكرده است. 
  كشي  هاي لوله پمپ و سيستم 8- 3- 10

بايد اثبات كرد كه قايق مجهز به ظرفيت پمپاژ كافي براي هر بخش غيرقابل نفوذ آب است. بايد 
  كشي وجود داشته باشد.  هاي غيرقابل نفوذ آب و لوله شهاي مجزايي براي پمپاژ بخ سيستم

  Qظرفيت پمپاژ بايد حداقل با دو پمپ تضمين شود، هر يك با يك ظرفيت 
1000/2.5.75ΦQ= 

  كه 

   
  و 
L ) طول بخش استm ،( 
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B ) عرض بخش استm ؛(  
D ) عمق بخش استm ؛(  
Q ) ظرفيت پمپاژ استm3/h ؛(  
 Φ ) قطر داخلي لوله استmm .(  

هر بخش غيرقابل نفوذ آب بايد يك احتمال دائمي براي پمپاژ داشته باشد. با اين وجود، از 
هاي غيرقابل نفوذ آب آنقدر زياد  نظر شود اگر تعداد بخش شرايط براي پمپاژ ممكن است صرف

  آب در رابطه با شناوري و كجي ناچيز است.  باشد كه ريسك پر شدن با 
  نفوذهاي بدنه  9- 3- 10
توانند  هاي تغذيه نمي ها بايد غيرقابل نفوذ آب باشند. بايد اثبات شود كه شيلنگ ها و شيلنگ لوله

هاي  هاي حامل آب با خطر پر شدن فضاها و كاهش شناوري عمل كنند. سيتسم همانند شيلنگ
هاي تغذيه  راهنماي كاربر مستند شوند. عالوه بر اين، شيلنگ  محافظ هم ممكن است در كتاب

  اني نفوذ كنند. قمتر زير عرشه بدنه فو ميلي 400تر از  تجهيزات نبايد در بدنه پائين يا ساير
  آتش و ايمني  4- 10

نشاني، نجازت و ايمني را نشان  يك برنامه ايمني بايد طرح شود كه قرارگيري تجهيزات آتش
كار  دهد. يك دريچه بايد روي سيستم سوخت نصب شود كه بايد بتواند خارج از فضاي موتور

  كند. 
  توليد  5- 10
  قابليت  1- 5- 10

هاي نصب بايد قابليت اجراي فرايندهايي را داشته باشند كه واقعاً  همه جوشكارها و تكنسين
 NDTكنند، يعني در شكل  ها و افرادي كه آزمايشات را اجرا مي كنند. در مورد بازرس اجرا مي

اي اجرا شوند.  روندهاي تأييد شدهها روي بدنه بايد بر طبق  هم همين طور است. همه جوش
داشته باشند.  NS-EN ISO 9606-2و  NS-EN 287-1بر طب جوشكارها بايد يك مجوز معتبر 

  شود.  دهند هم اعمال مي اين همچنين براي جوشكارهايي كه تعميرات انجام مي
  هاي فوالدي  بازرسي قايق 2- 5- 10

NDT هاي اشعه  در شكل بررسيX  بر طبق اتصاالت جوش بايدNS 470  وNS-EN 473 
  انجام شود. 

  



 ٩٤

  مهارسازي و كشيدن  6- 10
به عنوان يك قاعده كلي، يك قايق نبايد طوري ساخته شود كه بطور مستقيم روي طوقه شناور 

توان  ها را مي ترين ارتباط باشد. قايق مهار شود. هر اتصالي بين قايق و طوقه شناور بايد ضعيف
رد اگر بتوان از طريق محاسبات نشان داد كه طوقه شناور با مهارسازي از اولين شرايط مستثني ك
  گيري شده است.  ها اندازه لوازم براي مهارسازي قايق

ها بايد براين اساس رخ دهد كه همه پارامترهاي مهارسازي با خصوصيات لوازم  مهارسازي قايق
است. بيشترين مقاومت و جهت  ارائه مي شوند. اين شامل ارائه تعداد و قرارگيري نقاط اتصالي

سه بعدي (يا مقدارهاي حدي براي جهت سه بعيد) براي هر نقطه اتصال بايد ارائه شود. مواد و 
  ريزي همه نقاط اتصال بايد مشخص شود.  برنامه

تواند بارهاي بزرگي ايجاد  نكته: تغييرات در خصوصيات خط خطوط مهارسازي مختلف مي
  ر بايد مطرح شوند. كند. براي كشيدن، اسناد زي
  كشي  هاي سيمي يدك ـ نقطه اتصال براي طناب

  ـ سرعت حداكثر كشيدن و بارهاي مجاز موج و باد تحت كشش 
  ريزي و توليد  شرايط براي ارائه اسناد براي برنامه 7- 10

  ريزي و توليد به شرح زير هستند:  شرايط براي ارائه اسناد براي برنامه
  دهد؛  هاي مرتبط را نشان مي يق همه ارزيابيـ مونتاژ طرح شده از قا

  ـ مشخصات شرايط كاركردي كه بايد تأمين شوند؛ 
پذير باشد يا يك قايق بزرگ چطور  نكته: براي مثال اگر راندن يك كاميون روي قايق امكان

  تواند داخل قرار گيرد.  مي
ما، يخ و برف بويژه در امواج، دكند، حداقل باد، جريان  ـ توصيف بارهاي محيطي كه تحمل مي

  رابطه با پايداري: 
گيري شده، بويژه مرتبط با عمليات مستقيم، از  ـ توصيف بارهاي كاركردي كه براي آن اندازه

  جمله باد از تجهيزات، تغذيه، پرسنل و غيره؛ 
  ـ توصيف بارهاي دائمي روي قايق، در شكل وزن/ شناوري و توزيع آنها؛ 

براي مثال بار نابرابر بخاطر يك گسيختگي در خط مهارسازي، عدم ـ توصيف بارهاي تصادفي، 
  شناوري در يك بخش غيرقابل نفوذ آب 

  شوند؛  هاي حدي كه در شكل اندازه، وزن، بار حداكثر و غيره فرض مي ـ بيان حالت
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  ـ بيشترين وزن و توزيع يخ؛ 
  ـ توصيف شرايط براي سيستم مهارسازي؛ 

ي، يعني نيروي حداكثر مجاز از خطوط مهارسازي از نظر كل قايق ـ بيان نيروي خطوط مهارساز
  و هر بخش، همچنين بزرگترين نيروي عمودي مجاز از نظر پائين كشيدن يا كجي قايق؛ 

  ـ عمر مجاز طراحي 
هر قايق بايد مجهز به يك دفتر گزارش روزانه پايداري باشد، كه حداقل بايد شامل موارد زير 

  باشد: 
  هاي اصلي قايق؛  فيتـ ابعاد و ظر

  ـ آرايش كلي؛ 
  ـ برنامه مخزن؛ 

  ـ برنامه يكپارچگي غيرقابل نفوذ آب؛ 
  نتايج آزمايشات كجي تا نتايج از آزمايشات كجي يك نمونه با تأييد مطابقت؛ ـ 

  ـ هر دستورالعملي در مورد بارگيري 
  ـ محاسبه بار يخ؛ 

  ؛ 1- 7عيب، حالت  ـ پايداري بي
  ـ آسيب؛ 
  استاتيك؛ ـ هيدرو
  هاي عرضي.  ـ منحني

هاي ابعاد كلي قايق در دسترس باشد، پايداري بايد با نتايج  دفتر گزارش پايداري بايد با نقشه
  آزمايش كجي به روزساني شود. 

  ها  گذاري قايق عالمت 8- 10
  گذاري شوند:  تجهيزات بايد با اطالعات زير عالمت

  ـ رجوع به اين استاندارد؛ 
  ؛ ـ بار حداكثر

  ـ هر بار محوري محرك (استفاده از كاميون؛ 
  ـ تاريخ توليد؛ 

  OmvegaA/S، 17/3/2003تن،  4تن، بار محوري محرك  50، بار حداكثر NS 9415مثال: 
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آن تعبيه شده است.  هر قايقي بايد با شماره شناسايي منحصربفردش تحويل داده شود كه روي 
هايي شوند كه قابليت رديابي را تضمين  ست بخشهايي كه وجود دارند بايد وارد يك لي بخش
  كند.  مي
  شرايط براي مهارسازي  - 11
  بحث كلي  1- 11

هاي اين استاندارد اطالع  كنند كه فرد از شرايط در ساير بخش شرايط در اين فصل فرض مي
  دارد. 

   توليد  ريزي و برنامه 2- 11
  بحث كلي  1- 2- 11

ي دريايي را در يك موقعيت مناسب و در يك ها يك مهارسازي بايد محل پرورش ماهي
هاي دريايي طوري  دارد. مهارسازي نبايد بر مابقي محل پرورش ماهي موقعيت سه بعدي نگه

ها را افزايش دهد. اين يعني مهارسازي بايد براساس شرايط محيطي  تأثير بگذارد كه خطر ماهي
شود. مهارسازي  اور طراحي ميو كاربرد، همچنين خصوصيات فراهم شده توسط طراح طوقه شن

بايد براساس اطالعات در مورد بارهاي اضافي از قفس توري و هر تجهيزات اضافي، همچنين 
اطالعات در مورد چگونگي حركت اينها در طول استفاده و تحت همه شرايط محيطي كه 

  توانند اتفاق بيفتند طراحي شود.  مي
برداري از  گيري ارائه شده در نقشه هاي اندازهنقطه شروع براي شرايط مهارسازي بايد مقدار

  مكان باشد. 
هاي ارائه شده توسط تأمين كننده  بارها از سيستم مهارسازي روي طوقه شناور بايد در محدوده

  طوقه شناور باشد. 
  مهارسازي   گيري اندازه 2- 2- 11

شرونده، رانش، هاي پي حالت حدي تصادفي بايد براساس رويدادهاي زير تنظيم شود: گسيختگي
اي نظير برخورد با يك قايق، كرجي يا  برگشتن قايق يا غرق شدن در صورت بارهاي ويژه

  تجهيزات اضافي. دو جنبه بايد بررسي شوند: 
بايد محاسبه و ثبت شود ضريب  2- 6-5-6ها در يك خط مهارسازي: شرايط بخش  ـ گسيختگي

  تقسيم شود.  5/1بايد بر  13ماده در جدول 
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متر باال آمده سطح آب را عالوه بر  1هاي دريايي بايد  مد بهاري: محل پرورش ماهيجذر و 
  شود.  5/1جريان و امواج تحمل كند. ضريب ماده بايد تقسيم بر 

  شوند كه انواع خطاهاي زير با اطمينان كافي اثبات شوند:  شرايط زماني برآورده مي
طح آب جذر بااليي (موج خروشان طوفان). آمدن سطح آب: سطح آب تا يك متر باالي س ـ باال 

  پذيري كافي بايد براي خطوط مهارسازي و اتصاالت براي آنها اثبات شود.  مقاومت و انعطاف
  ـ تأثيرات باد، امواج و جريان بايد در تركيب با بار گنجانده شود. 

   بايد بعنوان يك مبنا مورد استفاده قرار گيرد. 2-6-5- 6ـ رانش: شرايط در بخش 
هاي  ريزي شده در اين شرايط و مقاومتشان به رانش در نتيجه گسيختگي مقاومت برنامه

پيشرونده بعدي در خطوط مهارسازي و اتصاالت براي انها بايد بررسي شود. تأثيرات باد، امواج 
  ها بايد در تركيب بار گنجانده شود.  و جريان

پذيري  كاركردي يا كاهش دوام حالت حدي خدمات رساني بايد براساس خطر كاهش قابليت
  تحت شرايط نرمال ارزيابي و ثبت شود. 

هاي دريايي، آسيب موضعي بدون اثر  هاي اين حركات نامطلوب محل پرورش ماهي نكته: مثال
هاي دريايي در رابطه با عمر مجاز طراحي تأثير  آسيبي است كه بر محل پرورش ماهي بيشتر و 

  گذارد.  مي
  ي طوقه شناور با قفس توري مشخصات برا 3- 2- 11

  مهارسازي بايد با مشخصات از توليد كننده طوقه شناور تعديل شود. 
  گيري  ريزي و اندازه اصول براي برنامه 4- 2- 11
  خصوصيات  1- 4- 2- 11

  گيري شود تا:  سيستم مهارسازي بايد اندازه
  ر مقابل شكستگيبخش د بيني شده را با محافظت رضايت هاي پيش ـ همه بارها و تغيير شكل

  تحمل كند؛ 
ـ براساس شرايط محيطي در مكان، استفاده و طوقه شناور انتخاب شده با قفس توري و 

  بخشي كار كند؛  تجهيزات اضافي بطور رضايت
هاي بزرگتر از ايجاد  اي كه باعث يك تصادف از تناسب بيني نشده ـ در مقابل يك رويداد پيش

  ؛ رويداد به قدر كافي محافظت شود
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پذيري كافي در مقابل اثرات مخرب يك ماهيت مكانيكي، شيميايي، فيزيكي يا بيولوژيكي  ـ دوام
  دارند (خوردگي، زنگ زدگي، خرد شدن، اكسيداسيون فتوشيميايي و غيره)و 

  آرايش و هندسه سه بعدي 2- 4- 2- 11
د محل و هم مشخصات خوريزي سيستم مهارسازي، هم بايد به ويژگي مكان  در طول برنامه

  پرورش ماهي دريايي توجه كرد. شرايط زير بايد تأمين شوند: 
با مهارسازي روي طوقه شناور بايد در رابطه با  شدهاندازه و جهت سه بعدي نيروهاي اعمال ـ 

  دهد؛ مشخصاتي باشد كه طراح طوقه شناور ارائه مي
ساس قرارگيري و ـ هدف بايد داشتن هر خط مهارسازي با طول تقريباً يكسان است كه برا

  پذير است.  توپوگرافي (كف) مكان نصب محل پرورش ماهي دريايي امكان
خطوط مهارسازي بايد طوري قرار بگيرند كه از توپوگرافي كف تبعيت كنند. اين يعني آنها  » 

ها يا اسير اشياء سخت روي كف قرار  ها، سنگ نبايد در معرض خوردگي در مقابل صخره
  بگيرند. 

آانجا كه امكان دارد از خطوطي كه از  دگي نبايد بين خطوط مختلف رخ دهد و تا ـ هيچ خور
  گذارند بايد اجتناب كرد؛  هم مي

مهارسازي باعث خوردگي روي قفس   ـ خطوط مهارسازي بايد طوري قرار بگيرند كه سيستم
  توري يا ساير اجزاء اصلي نشود و مدارك آن هم بايد ارائه شود. 

  هاي سازه  بخش شرايط براي 3- 11
  زنجيرها  1- 3- 11

انتخاب زنجيرها بايد براساس شرايط براي مقاومت در رابطه با محاسبه مهارسازي رخ دهد. 
دار و هم زنجير  شوند، هم از زنجير اتصال ميان زماني كه زنجيرها براي اتصال كف استفاده مي

ش قبلي يظاهري بخاطر فرسااستفاده كرد. بايد به كاهش در قطر  13ضريب ماده بر طبق جدول 
را تأمين كند، اگرچه اگر از طريق  ISO 1704توجه كرد. اين زنجير بايد شرايط ذكر شده در 

توان ناديده گرفت حداقل  تحليل مهارسازي اثبات شود كه  مناسب است، اين شرايط را مي
  تحويل داده شود.  NS-EN 10204بر طبق  1-3زنجير بايد مجوز آزمايش 

تر با مقاومت كششي باالتر مناسب خواهد  هاي مهارسازي استفاده از زنجير سبك بخش در ساير
حداكثر زنجير بايد يك طول  7بود. از آن در مقابل خوردگي محافظت شود بازپخت شود، طبق 

  قطر داشته باشد. × 58/6اتصال رو به داخل حداكثري 
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آزمايش بار شوند. محافظت از  اده هاي م همه زنجيرها بايد تحت توليد براي جوشكاري و نقص
  كنند.  هايي باشد كه محافظت خوبي مي خوردگي بايد شامل گالوانيزه اندودكاري يا روش

آزمايش بار بايد روي همه زنجيرها بعد از محافظت در مقابل خوردگي اجرا شوند و روش اين 
 NS-EN 1677-1 ،NS- ENبايد شرح داده شود. زنجير و اجزاي آن بايد بر طبق شرايط در 

1677-2 ،NS-EN 1677-3  وNS-EN 1677-4 شوند.  آزمايش مي  
% حداكثر تحمل بار روي هر بخش 5/62آزمايش بار در شكل آزمايش كششي بايد تا بيشتر از 

  انجام شود. 
  را ببينيد.  1براي اطالعات در مورد شكنندگي هيدروژن و خوردگي تنش، ضميمه 

تحويل داده شود، كه  NS-EN 10204بر طبق  1/3ايش، حداقل زنجير بايد با يك مجوز آزم
  كند.  الذكر را تأييد مي تطبيق با نظام آزمايش استانداردهاي فوق

مجوز توليدكننده يا «همان  NS-EN 1677بر طبق مجموعه » وز آزمايشجم«نكته: منظور ما از 
  است. » خودخواننده توليدكننده

كنيم، بايد به خصوصيات زنجير توجه كنيم يعني نيروي اعمال  ها را پهن مي زماني كه مهارسازي
شده و قطر حداقل استوانه زنجير. هر شرايطي و محدوديتي براي پهن كردن بايد توسط 

  نماي كاربر مهارسازي گنجانده شود. هكننده زنجير مشخص شده و در را تأمين
  ها  قالب 2- 3- 11

را تأمين كنند.  NS-EN 13889د شرايط ذكر شده در ها باي ها براي استفاده در مهارسازي قالب
توان زماني استفاده كرد كه شرايط  يابند مي هايي كه بويژه براي پرورش ماهي توسعه مي از قالب

هاي فوق تأمين شود. سپس توليدكننده بايد بتواند تطبيق بين حداكثر تحمل بار/  كلي براي قالب
  در اين استاندارد اثبات كند.  13دول و ج 5/6بار تغيير شكل را بر طبق بخش 

  هاي قالب بايد دوبار محكم شوند.  پيچ
  ها و ميخ پرچي باشد.  تواند در شكل مهره سازي مي : دو بار  محكم1نكته 

ميخ پرچي بايد ماده مقاومت به خوردگي يا سطح پوشانده شده باشد و نبايد بر افزايش 
   هاي قالب تأثير بگذارد. خوردگي ساير بخش

  تواند از سيم فوالدي گالوانيزه يا با روكش پالستيكي ساخته شود.  : ميخ پرچي مي2نكته 
ها بايد با يك مجوز ماده قابل رديابي براي قوس و مهره مستند شوند. حداقل تحمل  همه قالب

  ) قالب بايد در اين اسناد قيد شود. MBLبار (
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تأمين  ISO 1704هايي كه شرايط را در  بدار، قال براي ارتباط و اتصال زنجير اتصال ميان
هايي از زنجير بر طبق  توانند مورد استفاده قرار بگيرند. آنها بايد به صورت بخش كنند مي مي

  گيري شوند.  اندازه 13جدول 
  عناصر اتصال  3- 3- 11

هاي مختلف براي استفاده مجاز هستند. شرايط اين است كه مقاومت كافي  عناصر اتصال طراحي
توان براي استفاده در سيستم مهارسازي اثبات كرد. اين به معني ارزيابي مقاومت سه بعدي  ميرا 

  است. 
 NS- EN 1677هاي باالبر در نقطه اتصال بايد به صورت تجهيزات باالبر بر طبق  دسته
رود بايد به پيش تنش توجه كرد. نقاط اتصال  گيري شوند. زماني كه نقطه اتصال باال مي اندازه

گيري شوند كه اولين تسليم هميشه در يكي از  هاي مزدوج) فوالد بايد طوري اندازه ديسك(
  نقاط اتصال براي خطوط مهارسازي رخ دهد و هرگز در خود صفحه اتفاق نيفتد. 

هاي شكستگي احتمالي محاسبه شود و تنش تسليم بايد معيار ظرفيت  ظرفيت بايد در همه بخش
بايد  5/1باشد. يك ظرفيت ماده  MPa 270ريان نبايد باالتر از در نظر گرفته شود. ظرفيت ج

هاي احتمالي ترك پيدا شدند. كه در نتيجه در  مورد استفاده قرار گيرد. اين بايد بگويد آيا بخش
  شوند.  ها دارند، طوري كه چندين خط مهارسازي از نقطه اتصال شل مي شكستگي

هاي منظم استفاده شود.  ي بايد براي گرهبراي اتصال عناصر يك طناب، يك ظرفيت ايمن
هاي خروجي  هاي ويژه ارزيابي شود. عالوه بر اين، طناب حل خوردگي بايد بطور ويژه براي راه

  بايد به دقت با كدهايي مشخص شوند طوري كه قرارگيري سرهاي مرتبط در سيستم ذكر شود. 
برار سطح  8/1تر از  ت پائينهاي احتمالي كه يك ظرفي براي چنين اتصاالتي، همه شكستگي

  شكستگي با حداقل ظرفيت شكستگي دارند بايد بار تصادفي در نظر گرفته شوند. 
11 -3 -4   

هاي  اي و/ يا طناب سيمي (بافته) الياف گوناگون بايد جايي كه شرايط براي طناب رشته 3طناب 
، NS- EN ISO 1346ر فيبري وجود دارد براي مهارسازي استفاده شوند. آنها بايد شرايط را د

NS-EN ISO 1140  وNS-EN ISO 1141 پروپيلن ( را براي پليPP) نايلون ،(PA و پلي (
  توان استفاده كرد.  استر به ترتيب تأمين كنند. از ساير انواع طناب فيبري هم مي
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توانند از تحليل مهارسازي ناشي شود. همه  به شرط اينكه بر طبق شرايطي باشند كه مي
الذكر را  ي فيبري بايد با يك جواز آزمايش همراه باشد كه تطبيق با استانداردهاي فوقها طناب

  كند.  تصديق مي
تواند باعث خوردگي و سائيدگي شود  هاي تيزي قرار بگيرد كه مي طناب مصنوعي نبايد روي لبه

نابي توجه كنيم بايد به ضعف در ط ها استفاده مي زماني كه طناب زير بار است. وقتي كه از گره
  دهد.  كنيم كه گره نشان مي

مقاومت  نكته: يك طناب مصنوعي در نقاطي با گره بسيار ضعيف شده است، با يك كاهش
ناب وجود داشته باشد تا طناب بطور ط%. بايد يك قطر منحني تقريباً سه برابر قطر 50تقريباً 

  چشمگيري ضعيف نشود. 
  ها  بويه 5- 3- 11

شوند تا فرورفتگي را با بيشترين بار روي خطوط مهارسازي  گيري مي دازههايي كه ان تنها از بويه
تحمل كنند بايد استفاده كرد. حداقل مقاومت شكستگي بايد ذكر شود. بويه و اتصال بايد 

ها تحمل كنند.  آب آورده و قايق نيروهاي بيروني را از امواج، جريان، يخ زدگي، يخرفت، كاالي 
گيري شود. جزئيات  اندازه NS-EN 1677صورت تجهيزات باالبر در اتصال به بويه بايد به 

فوالدي بايد بقدر كافي در مقابل خوردگي محافظت شوند تا بتوانند از خوردگي در سراسر عمر 
  گيري شده بويه جلوگيري كنند.  مفيد اندازه

  نقاط لنگر كف  6-3-11
  بحث كلي  1- 6- 3- 11

شرايط كف در مكان باشد. همه نقاط لنگر  كاملاس طرح گيري نقاط لنگر كف بايد براس اندازه
كف بايد با عمق مكان، توپوگرافي و نوع كف تناسب داشته باشند، كه شامل ارزيابي و ارائه 

هاي  اسناد قدرت نگهداري زير اليه كف هستند. قدرت نگهداري كف بايد به صورت حالت
  شود.  حدي نهايي و حالت حدي بار  تصادفي ارزيابي و اثبات

  لنگرها  2- 6- 3- 11
نتايج بارهاي  سشناسي در مكان يا براسا گيري لنگرها بايد با توجه به شرايط زمين اندازه

آزمايش انجام شوند. بايد تثبيت شود كه قدرت نگهداري كف در رابطه با تحليل مهارسازي  
سازي تجاوز كند گيري شده در خط مهار كافي است. قدرت نگهداري لنگر بايد از نيروي اندازه

  اي قرار دارد.  تا توجه شود كه لنگر در معرض كشيدگي ثابت در تركيب با بار چرخه
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  هاي سنگي  پيچ 3- 6- 3- 11
  هاي سنگي بايد در مقابل خوردگي نرم و محافظت شوند.  پيچ

 NS-EN 10204بر طبق  1/3هاي سنگي بايد با يك مجوز ماده قابل رديابي حداقل  همه پيچ
هاي سنگي بايد روي اسناد قيد شود. روند نصب بايد  ) پيچMBLحداقل تحمل بار ( ثبت شوند.

  موجود باشد  و دنبال شود. 
ترين تحمل بار يا بار تغيير شكل را بر طبق جدول  توليدكننده بايد بتواند هماهنگي بين كوچك

حداقل تحمل بار يا در اين استاندارد ثبت كند. سپس توليدكننده بايد بتواند هماهنگي با  13و  4
  بار تغيير شكل را ثبت كند. 

  هاي وزن خشكه  مهارسازي 4- 6- 3- 11
هاي  هاي وزن خشكه، مقاومت به لغزش و مقاومت به افزايش و تركيب با استفاده از مهارسازي

آنها بايد محاسبه شود. بايد قيد شود كه قدرت نگهداري مهارسازي وزن خشكه حداقل دو برابر 
  گيري در مهارسازي است.  نيروي اندازه

  نقاط اتصال به طوقه شناور  7- 3- 11
كننده يا  هاي تجربي از تأمين قدرت نگهداري همه نقاط اتصال بايد ثبت شود. اين بايد يا با داده

  آزمايشات انجام شود.  اجراي 
  مواد  4- 11

ه باشد كه ي داشتكننده باشند. توليدكننده بايد اسناد مواد بايد بر طبق استاندارد از تأمين
نوع مواد، خصوصيات و نشانه محصول را قيد كند. خصوصيات بايد از  توليدكننده، نام تجاري،

هاي مستند ناشي شوند. خصوصيات مرتبط بايد ثبت  نتيجه آزمايشات انجام شده بر طبق روش
  شوند. براي فوالد، موارد زير بايد حداقل در اسناد گنجانده شوند: 

  ت حداكثر و حداقل؛ ـ سختي و مقاوم
  ترين دماي سطح محيط)؛  (پايئن LASTـ مقاومت اثر در 
  ـ دماي محيط؛

  ـ تركيب شيميايي فوالد.
  اسناد بايد در يك مجوز ماده گنجانده شوند. 

  استفاده شود.  13ضريب ماده بايد بر طبق جدول 
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  هاي ماده براي خطوط مهارسازي . ضريب13جدول 
  ضريب ماده   نوع 

  0/3  مصنوعي طناب 
  0/5  طناب مصنوعي با گره 

  0/2  زنجيرها و اجزاي زنجير 
  0/5  زنجيرهاي مورد استفاده 

  5/1  هاي اتصال و سيار نقاط اتصال فوالد(*) ديسك
  0/2  ها  قالب

  0/3  هاي سنگي و ساير اتصاالت كف  پيچ
  * اولين تسليم 

  
توليدكننده، بايد ضريب ماده محصول  قيد نشده، 13هايي كه ضريب ماده در جدول  براي بخش

  را قيد كند بايد ثبت شود. 
كننده  هاي تأمين ها براساس نصب و استفاده بر طبق دستورالعمل هاي ماده براي بخش ضريب

هاي كاربر گنجانده نشده،  براي استفاده هستند. در صورتي كه زاويه بار در شرح دستورالعمل
هاي اتصالي در رابطه با اولين   ليدكننده تعديل شود. ديسكضريب ماده بايد در هماهنگي با تو

  شوند.  تسليم محاسبه مي
  خوردگي  5- 11

رود ضخامت تا  انتظار مي شوند، هاي مهارسازي فوالدي كه ساليانه بازرسي نمي با توجه به بخش
mm4/0  .هر سال بين هر بازرسي كاهش يابد  
  فرسودگي  6- 11
  بحث كلي  1- 6- 11

تغييرات بار با گذشت زمان وابسته است. بايد به بارهايي كه با بسامد موج تغيير  فرسودگي به
  كنند توجه كرد.  مي
  فرسودگي در زنجيرهاي فوالدي  2- 6- 11

يك تحليل فرسودگي بايد براي زنجيرهاي فوالد اجرا شود. فرسودگي زنجيرها بايد بر طبق 
  : n(s)د، ها براي شكستن رخ ده با تعداد چرخه SNروش منحني 

Log(N(s)=log(a)-m.log(s) 
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بايد مورد استفاده  aنباشد. مقدارهاي  m ،0/3بايد انتظار داشت كه هيچ حد فرسودگي و مقدار 
  قرار بگيرند: 

  a=6×1010زنجير ميان دار: 
   a=2/1×1011زنجير اتصال ميان دار: 

  ساله بايد استفاده شود.  20يك نقطه شروع عمر مجاز طراحي 
دار بستگي دارد. بنابراين توصيه  مر زنجير اتصال ميان دار به شدت به ثابت شدن مياننكته: ع

  دار استفاده شود.  شود زنجير بدون ميان مي
  فرسودگي در طناب مصنوعي  3- 6- 11
)، MPa170پروپيلن تأمين شود (بيشتر از  شرايط براي سطح تنش براي طناب معمولي پلي اگر

دارد اگر همه شرايط در مورد ماده، عمر مجاز طرح و بازرسي طناب ظرفيت فرسودگي كامل 
تأمين شود. اگر طناب با يك تنش گسيختگي باالتر استفاده شود، يك ظرفيت فرسودگي معادل 

  آزمايش اثبات شود.  بايد از طريق 
  مهارسازي گردان  7- 11

دارد كه حداقل  بايد اثبات شود كه سيستم مهارسازي براي يك مهارسازي گردان يك فراواني
كند كه در  هاي پرورش ماهي دريايي ايجاد مي همان ايمني سيستم مهارسازي را براي محل

تواند  زمينه اين استاندارد طرح شده است. عالوه بر اين، بايد اثبات شود كه مهارسازي مي پيش
  شود قرار گيرد.  برداري از مكان شرح داده مي در مكاني تحت شرايطي كه در نقشه

  مهارسازي قايق  8- 11
به عنوان يك قانون اصلي، يك قايق نبايد طوري طراحي شود كه بطور مستقيم روي طوقه 

ها را  ترين اتصال باشد. قايق بايد ضعيف شناورشناور مهار شود. هر اتصالي بين قايق و طوقه 
ا مهارسازي توان از اولين شرايط مستثني كرد اگر با محاسباتي تأييد شود كه طوقه سيار ب مي

  گيري شده است.  اندازه  لوازم براي مهارسازي قايق
ها بايد بر اين اساس شكل بگيرد كه همه پارامترهاي مهارسازي با مشخصات  مهارسازي قايق
ترين نيرو و جهت سه  بزرگشود.  شوند. تعداد و قرارگيري نقاط اتصال ارائه مي لوازم ارائه مي
ت سه بعدي) براي هر نقطه اتصال هم بايد قيد شود. ماده و هاي حدي براي جه بعدي (يا حالت

  ريزي  همه نقاط اتصال بايد مشخص شود.  برنامه
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توانند بارهاي زيادي روي قايق  نكته:تغييرات در خصوصيات خط خطوط مهارسازي مختلف مي
هاي توري  هاي شناور با قفس ها بايد بر طبق قوانين كلي همانند طوقه وارد كنند مهارسازي قايق

  گيري شوند.  محاسبه و اندازهو تجهيزات اضافي 
نبايد طوري طراحي شود كه باعث آسيب به مهارسازي خود محل پرورش   مهارسازي قايق

  ماهي دريايي، طوقه شناور و يا قفس توري شود. اين بايد اثبات شود. 
ه جهت غالب باد، امواج در قرارگيري قايق در رابطه با مابقي محل پرورش ماهي دريايي، بايد ب

ها بايد بطور قابل ترجيحي در جهت مخالف باد  زدگي توجه شود. قايق و جريان و خطر يخ
  محل پرورش ماهي دريايي قرار بگيرند. 

  شرايط براي قرارگري و پس از بازرسي  9- 11
ت، قرارگيري بايد بر طبق يك پالن قرارگيري صورت گيرد. بعد از اينكه مهارسازي قرار گرف

شرايط در محاسبات مهارسازي بايد براي تطبيق كنترل شوند. در مورد انحراف چشمگير در 
اعماق در رابطه با محاسباتي كه به عنوان اساسي براي پالن قرارگيري استفاده  و ها موقعيت

  اند، بايد تأييد شود كه تغيير باعث تضعيف چشمگير مهارسازي نشده است.  شده
ا بايد طوري صورت گيرد كه هيچ يك از عناصر مهارسازي در طول ه قرارگيري مهارسازي

  فرايند قرارگيري آسيب نبينند. 
كند يك  تواند با قرقره يا چرخ يا استوانه آسيب ببيند كه زنجيري كه حركت مي نكته: زنجير مي

تماس در مقابل چرخ يا  حقطر بسيار كوچك دارد، كه اتصاالت زنجيري بسيار كمي يك سط
هاي  دارند. يا اينكه اين در طول فاز قرارگيري از خود وزني در تركيب با وزن وزنه قرقره

نگهدار و اتصاالت كف در معرض بار زيادي قرار دارد. با فرو كردن اتصاالت كف با استفاده از 
  توان از دومي جلوگيري كرد.  ها به اتصال كف ثابت شده مي يك جرثقيل كه از طريق سيم

گيري بر طبق پالن  ي، يك كنترل بصري بايد انجام شود تا تضمين كند كه نتيجهپس از قرارگير
ها در محل پرورش ماهي قرار بگيرند، اين  قرارگيري صورت گرفته است، قبل از اينكه ماهي

هاي سنگي  بايد با آزمايشات يا بعد از بازرسي كل مهارسازي تثبتي شود، كه شامل لنگرها و پيچ
صوصيات مورد نياز تحليل مهارسازي را دارد، كه شامل قدرت نگهداري است كه مهارسازي خ
  اتصاالت كف است. 

هاي زماني  بازرسي بيشتر و آزمايش بايد بر طبق يك پالن ثابت صورت بگيرد كه شامل فاصلحه
براي بازرسي و آزمايش، براساس تحليل ريسك است. اين هم بايد شامل ليست كردن 
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اي براي جابجايي  د نتيجه در افزايش آزمايش و پس از بازرسي و برنامهرويدادهايي باشد كه باي
  ها داشته باشد.  اي) بخش (دوره
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دهد بايد موجود باشد. توليدكننده  هاي مهارسازي را در مكان نشان مي گيري يك طرح كه اندازه

ه سيستم براي اين مكان مناسب است. اين بايد كنده سيستم مهارسازي بايد اثبات كند ك يا تأمين
گيري پشتباني شود. بايد يك تحليل مستند از سيستم مهارسازي مرتبط  با محاسبات و اندازه
  ها وجود داشته باشد.  موجود در همان مكان

يك مشخصه هم بايد براي هر لنگر يا اتصال كف موجود باشد. حداقل اين بايد شامل توصيف 
ن بتن، لنگر كششي، پيچ سنگي و غيره)، همچنين جرم و وزن و قدرت يك محصول (وز

  بيني شده باشد.  نگهداري پيش
روش   يك مشخصه هر اتصال ساحلي بايد موجود باشد. حداقل اين بايد شامل ابعاد پيچ،

  هاي مرتبط باشد.  اتصالف محافظت از خوردگي، شرايط زمين و ساير داده
أثير بارهاي تصادفي همانند بارهاي نابرابر بخاطر يك گسيختگي در يك ارزيابي مستند بايد از ت

  خط مهارسازي نبود شناور، كشش لنگرها و اتفاقات مشابه موجود باشد. 
مستندسازي سيستم مهارسازي بايد توصيفي را ارائه دهد كه بقدر كافي خوب است تا بتواند 

ريزي سيستم  براي مستندسازي برنامهها را ارزيابي و مجدداً محاسبه كند. شرايط  مهارسازي
  مهارسازي: 

هايي با اتصال كف يا  ـ مشخصات هر خط مهارسازي، حداقل مروري از ساخت در بخش
ها و ساير تجهيزات اضافي. قطر خط  هاي ضامن، قالب اتصال ساحلي، نوع خط، حلقه

هاي ماده از  ادهمهارسازي، مقاومت گسيختگي، بويه، وزن خشكه با وزن، حجم و قرارگيري و د
  جمله كشساني و وزن در هر واحد طول بايد جايي كه ارتباط دارد قيد شود. 

نقشه مونتاژ اصلي محل پرورش ماهي دريايي با الگوهاي قرارگيري، نقاط اتصال، نشانه 
  هاي خطي وابسته به عمق.  هاي خط و طول يا عمق طول طول

دي كه بايد تأمين شوند. يعني آيا محل راركبيني شده در شكل شرايط ك هاي حدي پيش ـ حالت
  ورود و خروج متصل باشد، يا قايق بايد بتواند از قسمت كناري محل پرورش عبور كند يا خير. 
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تواند تحمل كند،  ـ شرايط حدي فرض شده در شكل اينكه سيستم مهارسازي كدام بارها را مي
حداكثر در نتيجه حركات ايستا و پويا  توان انتظار داشت كدام خط مهارسازي از جمله اينكه مي

  در نقطه پاياني كشيده شود. 
پيشرونده در سيستم هاي  عدم وجود يك خط مهارسازي تصادفي نبايد شامل گسيختگي

  نتيجه شده به طوقه شناور يا قفس توري باشد؛  آسيبمهارسازي يا 
ا و ساير مشخصات و اسناد هايي كه هماهنگي اجزاء را با استاندارده ـ همه مجوزها و اظهاريه
  كنند.  مورد درخواست تأييد مي

  ها.  ـ عمر مجاز طراحي قيد شده در همه بخش
  


