
مقذمه

 فوذُ دس هحيغی صيؼت ّبي آلَدگی ٍ ؿْشي ّبي ثضسگشاُ ٍ ّب خيبثبى تشدد ؽشفيت هحذٍديت ٍ ؿْشي دسٍى ػفشّبي افضايؾ

 ؿْشي ًمل ٍ حول هذيشيت دس اٍلَيت يه فٌَاى ثِ سا (هتشٍ) ؿْشي لغبسّبي خغَط گؼتشؽ ٍ ايجبد ثِ ًيبص ايشاى، ؿْشّبي والى

.اػت سػبًيذُ احجبت ثِ

 وشد، تجشيض، اصفْبى، ، ؿيشاص ، تجشيض ، هـْذ ؿبهل ديگش ؿْش 8 دس ثشتْشاى  فالٍُ دٍلت والى ّبي ػيبػت هغبثك ، ساػتب ّويي دس

 ّن هخبل فٌَاى ثِ .اػت گشديذُ آغبص اجشايی ٍ هغبلقبتی فبصّبي دس ؿْشي دسٍى سيلی ًمل ٍ حول ّبي ػيؼتن لن ٍ وشهبًـبُ ، اَّاص

 ثِ وـَس هتشٍ پشٍطُ ثضسگتشيي فٌَاى ثِ سٍص ًفشدس هيليَى يه حذٍد جبثجبيی ٍ خظ 8 تَػقِ عشح ٍ فقبل خظ 4 ثب تْشاى اوٌَى

 ثيـتشيي  تْشاى اص ثقذ ويلَهتش 75 عَل ثِ جوقبً حَهِ خظ يه ٍ اصلی  خظ 4 ؿبهل تجشيض ؿْشي لغبس والى عشح ٍ سفتِ ؿوبس

 ؿْشي دسٍى هؼبفشاى اػتمجبل ٍ هتشٍ گؼتشؽ ثب ديگش ػَي اص.سػبًذ خَاّذ ثشداسي ثْشُ ثِ وـَس ؿْشّبي والى ثيي دس سا خغَط

 ثِ ضشٍسي ، ػيؼتن ايي دس هؼبفشاى جبثجبيی ايوٌی افضايؾ ٍ پيـگيشاًِ الذاهبت ثِ ًيبص ، ًمل ٍ حول هذسى ػيؼتن ايي اص اػتفبدُ ثِ

.آيذ هی ًؾش

ّب ايؼتگبُ دس هؼبفشاى ايوٌی 

 هؼبفشاى ًبگْبًی اصدحبم اٍد ػبفبت دس ؿلَغی ، ؿًَذ هی سٍثشٍ اي ٍيظُ ّبي حبلت ّب ايؼتگبُ خبف ايبم دس ٍ سٍص عَل سد

 فٌَاى ثِ سا ػىَ لجِ لغبس، حشوت هؼيش ثِ اؿيبء پشتبة يب ٍ خَدوـی ثِ الذام هبًٌذ هؼبئل ديگش ٍ ّب ًوبيـگبُ ، هؼبثمبت ثقلت

 ثشاي ػىَ لجِ ٍ سيلی هؼيش اص چـوی هشالجت هؼئَل ثقٌَاى لغبس ساًٌذُ هتقبسف ّبي ػيؼتن دس .وٌذ هی هغشح ثحشاًی ًمغِ يه

.هيـَد ؿٌبختِ حَادث اص پيـگيشي



 . ًيؼت ػَدهٌذ چٌذاى فوال چـوی وٌتشل ٍ آيذ هی ساًٌذگبى ووه ثِ هذاسثؼتِ تلَيضيَى ّبي ػيؼتن صيبد ؿلَغی ٍ اصدحبم ّبي دسحبلت

: اػت هغشح صيش تشتيت ثِ هتقبسفی ّبي سٍؽ ػىَ لجِ وٌتشل ثشاي ثْشصَست

 غيش ثصَست ٍ ؿذُ تلمی خغش هٌجـ يه ثقٌَاى اػت هوىي صثبلِ لغقبت ٍجَد ػيؼتن ايي دس : ػىَ لجِ وٌتشل ساداس يب لشهض هبدٍى ػيؼتن -1

.وٌذ هختل سا ًبٍگبى هشٍس ٍ فجَس ضشٍسي

 غيش ٍضقيت ، تصبٍيش آًبليض افضاسّبي ًشم ٍ ثؼتِ هذاس ّبي دٍسثيي تصبٍيش تشويت ػيؼتن ايي دس : هذاسثؼتِ ّبي دٍسثيي آًبليض ػيؼتن -2

.وٌذ هی افالم ثشداس ثْشُ ثِ ٍ ؿٌبػبئی سا گبثبسي يب دسػىَ فبدي

.ؿَد هی هحؼَة سٍؽ تشيي التصبدي آى وبسآئی حجَت دسصَست ٍ ؿذُ گزاؿتِ اجشا ثِ ّلؼيٌىی ؿْش هتشٍ 1 دسخظ ػيؼتن يي

 يه اص ؿذُ تـىيل ٍ آيذ هی حؼبة ثِ سيلی دسخغَط تشيي اػتفبدُ پش ٍ تشيي هتذاٍل ػيؼتن ايي : ػىَ لجِ ديَاسّبي يب PSD ػيؼتن -3

  ؿذُ ثبص ، لغبس ٍاگي ّبي دس ثبصؿذى ثب ّوضهبى وِ ثَدُ فجَس هحل يب دس تقذادي ثِ هجْض وِ لغبس ّبي سيل ٍ هؼبفشاى ػىَي ثيي حبئل ديَاسُ

 ػىَ هحبفؼ ًَؿ ايي هَسد دس تَضيح ثِ صشفب گضاسؽ ايي ثقذي ّبي ثخؾ دس .ًوبيذ هی اّن فش لغبس ثِ سا هؼبفشاى خشٍد ٍ ٍسٍد اهىبى ٍ

ؿذ خَاّذ پشداختِ

 دسّبي هحل دس ثبصؿَ ٍ ) ًشدُ ػشي يه ثب ّب سٍؽ اسصاًتشيي دس تَاى هی سا ّب ايؼتگبُ ػىَي لجِ:( PSD ) سكو محافظ درهاي انواع

 دسّبي هحل دس وِ ؿَد هی اػتفبدُ سيلی خظ ٍ هؼبفشاى ػىَي ثيي حبئل ػيؼتن يه اص هتذاٍل ثغَس ٍلی ، وشد جذا سيلی هؼيش اص (لغبس

.وٌذ هی اّن فش سا هؼبفشاى خشٍد ٍ ٍسٍد اهىبى ٍ ثبؿذ هی هـبثِ دسّبي داساي ، لغبسؿْشي ًبٍگبى ٍسٍدي

PSD (Platform اختصبس ثِ ػيؼتن ايي Screen Door ) ُهيـَد ثٌذي دػتِ گشٍُ ػِ دس وشدي فول لحبػ اص ٍ هيـَد ًبهيذ:

  استفبؿ توبم هحبفؼ ديَاسّبي -1

  استفبؿ ًين هحبفؼ ديَاسّبي -2

 وَتبُ هحبفؼ ديَاسّبي -3

.ؿذ خَاّذ دادُ تَضيح ثقذ ّبي ثخؾ دس ػىَ لجِ هحبفؼ دسّبي اص ّشيه هقبيت ٍ هضايب ٍ اجضا



درهاي محافظ تمام ارتفاع. 1

Platform Screen Doors

 ٍ داسًذ اهتذاد ػىَ ػمف تب ػىَ لجِ وف اص وِ اػت هحبفؼ دسّبي اص ًَفی

.وٌٌذ هی    جذا لغبس هؼيش هحَعِ اص وبهال سا ػىَ هحَعِ

P.S.D

 سيض رسات ٍ غجبس ٍ گشد ٍسٍد اص جلَگيشي ثبفج صيشصهيٌی ّبي ايؼتگبُ دس

.ػبصد هی هيؼش سا ػىَ فضبي تَْيِ ٍ ؿَد هی ػىَ فضبي ثِ سيل ّبي ثشادُ



Platform Edge Doors P.E.D

 ، ّؼتٌذ اًؼبى لذ اص ثيـتش استفبؿ داساي ػىَ هحبفؼ ّبي ديَاسُ ًَؿ ايي دس

 ٍ ػىَ هحَعِ ثيي وبهل تفىيه ثٌبثشايي ٍ سػٌذ ًوی ايؼتگبُ ػمف ثِ ٍلی

.وٌٌذ ًوی ايجبد لغبس فجَس هؼيش

درهاي محافظ نیم ارتفاع. 2

 اهىبى وِ وِ داسد ٍجَد اي فبصلِ ػىَ ػمف تب ديَاسُ ايي ثبالي لؼوت دس

. ًوبيذ هی پزيش اهىبى سا هؼيش ٍ ػىَ ثيي َّا تجبدل



Platform Safety Gates P.S.G

درهاي محافظ کوتاه. 3

 يب افتبدى اص ٍ ثبؿذ هی ػىَ سٍي لذ ًين حبئلی وِ ػىَ، وَتبُ هحبفؼ ديَاسُ

.وٌذ هی جلَگيشي لغبس فجَس هؼيش داخل ثِ هؼبفش ؿذى پشت

 ديَاسُ ثب ، استفبؿ دس  يب ّوؼغح ّبي ايؼتگبُ دس ثيـتش هحبفؼ ّبي ديَاسُ ايي

 وبهال سيل هؼيش ٍ اعشاف هحيظ ثب َّا تجبدل ٍ داسًذ اػتفبدُ هَسد ثبص ّبي

. اػت ثشلشاس



PSDاهذاف و مزایاي 

:وٌٌذ هی فول صيش هٌغك اػبع ثش ػىَ اتَهبتيه دسّبي ٍ هحبفؼ ديَاسُ

 لغبس حشوت هؼيش اص هؼبفشاى ػىَي جذاػبصي ( الف

  آى دسّبي ثبصثَدى ٍ لغبس وبهل تَلف هَلـ دس ثلقىغ ٍ  ًبٍگبى ثِ ػىَ اص هؼبفشاى ٍسٍد اجبصُ  ( ة

: ًوَد ثيبى صيش ثـشح تَاى هی سا ػيؼتن ايي اص اػتفبدُ ولی هضايبي

  ايؼتگبُ دس ًبٍگبى حشوت ايوٌی ٍ هؼبفش ايوٌی (1

(لغبس فجَس هؼيش ثِ هؼبفشاى ػمَط اص ًگشاًی ثذٍى ) ػىَ هؼبفشگيشي ؽشفيت اص اػتفبدُ (2

(ثبساًٌذُ لغبسّبي دس ) ايؼتگبُ ثِ ٍسٍد ثٌْگبم لغبسّب ساًٌذگبى ّوچٌيي ٍ هؼبفشاى فىشي آػبيؾ ٍ ساحتی (3

  تَلف صهبى وبّؾ (4

.داسًذ هخجت تبئيش صهبًی ػشفبصلِ وشدى ثْيٌِ دس دٍ ّش لجلی هَسد ٍ هَسد ايي وِ ايؼتگبُ ثِ ؿذى ًضديه دس لغبس ثيـتش ػشفت حفؼ (5

 يب ػشهبيؾ ًيبصثِ وِ ّبئی ايؼتگبُ دس التصبدي ثصَست ػشهبيؾ تبهيي ٍ استفبؿ توبم ّبي ػيؼتن دس تَْيِ ثْتش وٌتشل اهىبى (6 

.داسًذ گشهبيؾ

َّا جشيبى ثْوشاُ لغبسّب حشوت احش دس آهذُ ثَجَد آلَدگی اًتمبل اص گيشي جلَ ٍ صذا وبّؾ (7

ػىَ دس اصدحبم ثٌْگبم ًبثيٌبيبى ثَيظُ جؼوی ًبتَاًبى ثشاي ثيـتش ايوٌی ايجبد (8

همبثل ػىَي صيش فضبي يب تًَل ، سيل هؼيش ثِ هؼتمين ديذ دس هبًـ ايجبد ثب ػىَ هحيظ صيجبػبصي (9

 هی يبدآٍسي ) ديگش هخشة يب تبخيشي ّشهمصَد يب ٍ صثبلِ پشتبة خَدوـی، لصذ ثِ ّب تًَل ٍ سيل هحذٍدُ ثِ افشاد تجبٍص اص جلَگيشي(10

.ثبؿذ هی اًؼبًی فَاهل تَػظ گبثبسي هحذٍدُ ثِ تجبٍص ثقلت فشاًؼِ دسوـَس لغبسّب ػيؼتن تبخيشات %60 ًوبيذ

 دس ساًٌذُ ثذٍى ّبي ػيؼتن دس 1983 ػبل اص ضبيقِ ّيچگًَِ وِ فشهبئيذ تَجِ ػىَ لجِ ديَاسّبي وبسآئی ٍ ثبصدُ هَسد دس اػت روش لبثل

. اػت ًـذُ گضاسؽ سى ٍ تَلَص ٍ تَسيي ، ليل ، دٍگل ؿبسل ، ؿيىبگَ ّبي ايؼتگبُ ، تبيپِ وـَسّبي ّبي ايؼتگبُ



PSDمعایب و محذودیت هاي 

.ّؼتٌذ ليوت گشاى ثؼيبس ًگْذاسي ٍ اي ػشهبيِ ّبي ّضيٌِ لحبػ اص هحبفؼ ديَاسّبي (1

.ًذاسد اي هالحؾِ لبثل التصبدي تَجيِ ػيؼتن ايي اص اػتفبدُ هقتذل َّاي ٍ آة دس (2

 صهبى پبيبى دس ثبيذ هـىل ايي سفـ ايٌىِ ثِ تَجِ ثب ) ًـَد ثبص ًبٍگبى يه يب هحبفؼ ديَاس يه اص دس چٌذ يب يه هَلقيىِ دس (3

 سػبًی اعالؿ هَلـ ثِ سا ًبٍگبى يب ػىَ سٍي دس هتٌبؽش دس ًـذى ثبص ثشاي وبهل اعالؿ ثبيذ ػيؼتن (ؿَد اًجبم لغبسّب دّی ػشٍيغ

.اػت ثشداسي ثْشُ دس اتَهبػيَى ٍ دلت اص ثبال ثؼيبس دسجِ ثوقٌبي ايي ٍ ًوبيذ

.ثبؿذ هی صيبد القبدُ فَق حؼبػيت داساي ػيؼتن ايي اص اػتفبدُ دس ايؼتگبُ ٍ ًبٍگبى هبثيي اعالفبت تجبدل ولی ثغَس (4

 دس ّبي ايؼتگبُ دس .اػت تَجْی لبثل هؼئلِ ًبٍگبى ٍسٍدي ٍ هحبفؼ ديَاس ثيي هؼتمين فبصلِ عَلی اًحٌبي داساي ّبي ايؼتگبُ دس (5

 ػيؼتن ثِ اػت صيش هَاسد ؿبهل وِ سا گضافی ّبي ّضيٌِ ّوچٌيي اػت هالحؾِ لبثل ّب هحذٍديت ٍ هقبيت ايي ثشداسي ثْشُ حبل

  :ًوبيذ هی تحويل

waysideٍ onboard ػيگٌبليٌگ تجْيضات افضاس ًشم اصالح -1

waysideٍ onboard  ػيگٌبليٌگ تجْيضات دس جذيذ ػيؼتن ّبي افضٍدى -2

PSD ػيؼتن اًذاصي ساُ ٍ ًصت صهبى ؿذى عَالًی -3

 ػيگٌبليگ ػيؼتن افضاسّبي ػخت ٍ افضاسّب ًشم دس تغييشات دليل ثِ خظ اص فبدي ثشداسي ثْشُ دس اختالل -4

Platform Safety Gates



:ّؼتٌذ صيش اجضا داساي استفبؿ توبم هحبفؼ ديَاسّبي

 فـبس اص ًبؿی ثبسّبي تحول ثشاي ًوبيٌذ هی تبهيي سا ػيؼتن صلجيت ٍ هيـًَذ هتصل ايؼتگبُ ػبصُ ػيؼتن ثِ وِ اي ػبصُ ّبي لبة -1

  .هيـَد عشاحی ػيؼتن ايي اجضا عشف اص ٍاسدُ ثبسّبي ّوچٌيي ٍ ًبٍگبى حشوت پيؼتًَی احشات ٍ هؼبفشاى ثذًی

 ايٌصَست دس وِ ثبؿذ لتِ يه يب لتِ دٍ تَاًذ هی دس ّش . ؿًَذ هی ثؼتِ ٍ ثبص ًبٍگبى دسّبي ثب ّوضهبى ثغَس وِ اتَهبتيه دسّبي -2

 ًَفی ثِ ثبيذ ػبصُ ّبي لبة ثب دسّب هـتشن فصل .ثَد خَاّذ هٌفشد يب گبًِ دٍ تٌبػت ثِ ًيض حبثت ّبي پبًل ٍ آى هحشوِ ًيشٍي

.ثشد فشٍ لبة ػتَى ٍ دس لتِ ثيي سا خَد اًگـت ًتَاًذ وَدن يه وِ ؿَد عشاحی

 اػت تَلف هحل ثِ سػيذى ًمغِ دس دٍم حشوت ٍ ؿتبة ثب ٍ ػشفت ثِ اٍل حشوت . ؿَد هی اًجبم ػشفتِ دٍ ثبػيؼتن دسّب حشوت-

  .گيشد هی صَست آسام ٍ ضشثِ ثذٍى وِ

  اػت ّوشاُ هؼيش دس هبًـ ٍجَد حؼگش ثب دس حشوت هىبًيؼن --

: وٌذ هی فول صيش هَاسد گشفتي ثبدسًؾش دسّب لفل ػيؼتن .ّؼتٌذ لفل داساي هؼيشحشوت دسّبدساًتْبي-

.ؿَد ًوی هخبثشُ آى ثَدى لفل فالهت ثبؿذ ًـذُ لفل دس هبداهيىِ –الف

. ؿَد ًوی لفل دس ( دس ثبصؿَ دس آى هحل ثِ تَجِ ثذٍى ) ثبؿذ داؿتِ ٍجَد ػبًتيوتش 2 اص ثيؾ لغش ثب هبًقی ساُ ػش دس اگش –ة

 لشاس استفبؿ ًيوِ ّبي ػيؼتن دس آػتبًِ لغقِ ٍ ( استفبؿ توبم ّبي ػيؼتن دس ) ػشدس لغقِ دس ػيؼتن ايي : ػيؼتن وـٌذُ وٌتشل -3

.گيشد هی

 هؼبفشاى تخليِ ثشاي ، ًىٌذ تَلف  ػىَ اصلی دسّبي دسهحل ًبٍگبى وِ هَالقی دس دسّب ايي : ( اضغشاسي دسّبي ) فشاس دسّبي -4

 اتَهبتيه دسّبي هبًٌذ آى ػبختبس ٍ  اجضا ، جٌغ . ثبؿذ هیػىَ عشف ثِ ّوَاسُ آًْب ؿذى ثبص جْت ٍ گيشًذ هی لشاس اػتفبدُ هَسد

.ؿًَذ اجشا هحبفؼ ديَاسّبي اي ػبصُ  لبة ثب ّوجبد ثبيذ دسّب ايي ػغح ًؾش اص . ثبؿٌذ هی

اجزا و الزامات سیستم



  هيـَد اػتفبدُ ػيؼتن وبهل تَلف ّبي حبلت دس هؼبفشاى تخليِ ٍ سيل هؼيش ثِ دػتشػی جْت دس ايي : سيل هؼيش ثِ دػتشػی دس-

.ثبؿذ هی دسّب ثميِ هبًٌذ آى اخجبسي ػيؼتن ٍ ايؼتگبُ ػوت ثِ آًْب ثبصؿَ .

 . هيـًَذ اػتفبدُ ديَاس وٌٌذُ تىويل پشٍ ٍيب اصلی،اضغشاسي دسّبي هبثيي لغقبت ايي: حبثت ّبي پبًل -

 ) اخجبسي ّبي ػيؼتن لفل ػيؼتن ، دس ّذايت ّبي سيل ، هحشوِ هَتَس ، ػشدسّب ايي دس : ( استفبؿ توبم ّبي ػيؼتن دس ) ػشدس -

.ؿًَذ هی جبػبصي ّب دٍسثيي ٍ ثلٌذگَّب ، اعالفبت ًوبيـگشّبي ، ّب وبثل ( ػىَ ػوت ٍ ًبٍگبى ػوت

.داسد ثقْذُ سا آى ّذايت ، دس ول ثبس تحول ضوي لؼوت ايي : آػتبًِ-

شرایط اضطراري

 ؿذى ثؼتِ ٍ ثبص ثِ دسّب ؿذى ثؼتِ ثبصٍ ولی حبلت دس-

. اػت هشتجظ ًبٍگبى دسّبي

 هی لغـ ػيؼتن ول ثشق وِ ًبدس ثؼيبس ّبي حبلت دس-

 وشدى ثبص عشيك اص تخليِ ٍ هتَلف ًبٍگبى حشوت ، ؿَد

.گيشد هی اًجبم دػتی ثصَست دسّب

 ثصَست ّب دس ثشق لغـ يب دػتی ؿذى ثبص دسصَست-

ؿًَذ هی ثؼتِ ًشهبل



الزامات طراحی

 ( استفبؿ توبم ) لغبسّب حشوت پيؼتًَی پذيذُ اص ًبؿی ثبد ثبس ّوِ اص ثيؾ ٍ هَاسد ثبسّبي همبثل دس اػتمبهت : هىبًيىی اػتمبهت-

هؼبفش دخبلت ثذٍى دسّب وليِ ؿذى ثؼتِ ٍ ثبصؿذى : سػبًی اعالؿ ٍ وٌتشل --

.ؿَد هی هتَلف حشوت ٍ لغـ ًبٍگبى ثشق اعالفبت ايي دسيبفت ثذٍى وِ دسّب وليِ ٍضقيت اص سػبًی اعالؿ-

 ( ّب ) دس صحيح فولىشد فذم اص سػبًی اعالؿ-

  فشاهيي صذٍس ٍ اعالفبت دسيبفت دس وبهل ّوبٌّگی ٍ هذيشيت-

فولىشدي فشاهيي لجبل دس دسّب ته ثِ ته آصهبيؾ-

.گيشد هی     صَست هؼتمين جشيبى ثبعشي ؿبسطس يه ثَػيلِ ٍ ٍلت 48 ثصَست دسّب ثشق تبهيي : ثشق تبهيي-

Platform Safety Gates

 تب ؿَد هی هتصل ايؼتگبُ اػىبداي ػيؼتن ثِ ثشق ػيؼتن -

.ًوبيذ هٌقىغ سا الصم ّبي ّـذاسدٌّذُ ٍ فالئن

 ثش ايؼتگبُ ّش اصاء ثِ ٍات ويلَ 10 ثشق هصشف حذٍد-

.ؿَد هی آٍسد

عباس مرزآبادی



 ًيض سا صيش ّبي اًتخبة تَاى هی ًيبص ثِ ثؼتِ PSD ّبي ػيؼتن دس

:ًوَد هٌؾَس

.ؿَد هی هخبثشُ هشوضي وٌتشل ػيؼتن ثِ وِ هؼبفش ؿوبسؽ-

ػىَ دس صَت هيضاى گيشي اًذاصُ-

وٌتشل هشوض ٍ هؼبفش ثيي هىبلوِ ػيؼتن-

 وبسوشد دس خشاثی ّشًَؿ هخبثشُ ثشاي تصَيشي ّبي ػيؼتن-

تجْيضات

Platform Safety Gates
تجهیزات انتخابی

مرزآبادی -با تشکر عباس 


