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به نام خدا
آشنايی با سازمان ملی استاندارد ايران
مؤسسۀ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب بند یک مادۀ 3قانون اصالح قوانین و مقررات مؤسسۀ استتاندارد و تحقیقتات
صنعتی ایران ،مصوب بهمن ماه  1331تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیین ،تدوین و نشر استتاندارداا میتی سرستمی
ایران را به عهده دارد.
نام موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه و دومتین جیسته رتورا عتادی ادار متور  29/6/92بته
سازمان میی استاندارد ایران تغییر و طی نامه رماره  996/33333مور  29/3/92جهت اجرا ابالغ رده است .
تدوین استاندارد در حوزه اا مختیف در کمیسیون اا فنی مرکب از کاررناستان ستازمان  ،صتاحب نظتران مراکت و مؤسستات
عیمی ،پژواشی ،تودید و اقتصاد آگاه و مرتبط انجام می رود وکورشی امگام با مصادح میتی و بتا توجته بته رترایط تودیتد ،
فناور و تجار است که از مشارکت آگااانه و منصفانۀ صاحبان حق و نفع ،رامل تودیدکنندگان ،مصرفکنندگان ،صادرکنندگان و
وارد کنندگان ،مراک عیمی و تخصصی ،نهاداا ،سازمان اا دودتی و غیر دودتی حاصل می رود  .پیش نویس استتاندارداا میتی
ایران برا نظرخواای به مراجع ذ نفع و اعضا کمیسیون اا فنی مربوط ارسال میرود و پس از دریافت نظراا و پیشتنهاداا
در کمیتۀ میی مرتبط با آن ررته طرح و در صورت تصویب به عنوان استاندارد میی سرسمی ایران چاپ و منتشر می رود.
پیش نویس استاندارداایی که مؤسسات و سازمان اا عالقه مند و ذ صالح نی با رعایت ضتوابط تعیتین رتده تهیته متی کننتد
درکمیتۀ میی طرح و بررسی و درصورت تصتویب  ،بته عنتوان استتاندارد میتی ایتران چتاپ و منتشتر متی رتود  .بتدین ترتیتب ،
استاندارداایی میی تیقی می روند که بر اساس مفاد نورته رده در استاندارد میی ایران رمارۀ  3تدوین و در کمیتۀ میی استاندارد
مربوط که سازمان میی استاندارد ایران تشکیل میداد به تصویب رسیده بارد.
9
1
سازمان میی استاندارد ایران از اعضا اصیی سازمان بین ادمییی استاندارد )، (ISOکمیسیون بین ادمییی ادکتروتکنیتک ) (IECو
سازمان بین ادمییی اندازه رناسی قانونی ) 3(OIMLاست و به عنوان تنها رابتط 2کمیستیون کتدکس غتیایی ) 3(CACدر کشتور
فعادیت می کند  .در تدوین استاندارداا میی ایران ضمن توجته بته رترایط کیتی و نیازمنتد اتا ختا کشتور  ،از آخترین
پیشرفت اا عیمی  ،فنی و صنعتی جهان و استاندارداا بینادمییی بهرهگیر میرود .
سازمان میی استاندارد ایران می تواند با رعایت موازین پیش بینی رده در قانون  ،برا حمایت از مصرف کنندگان  ،حفظ سالمت و
ایمنی فترد و عمتومی  ،حصتول اطمینتان از کیفیتت محصتوتت و مالحظتات زیستت محیطتی و اقتصتاد  ،اجترا بعضتی از
استاندارداا میی ایران را برا محصوتت تودید داخل کشور و /یا اقالم وارداتی ،با تصویب رورا عادی استاندارد ،اجبار نماید.
سازمان می تواند به منظور حفظ بازاراا بین ادمییی برا محصوتت کشور  ،اجرا استاندارد کاتاا صادراتی و درجهبند آن
را اجبار نماید  .امچنین برا اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمان اا و مؤسسات فعال در زمینۀ مشتاوره ،
آموزش  ،بازرسی  ،ممی و صدور گواای سیستت اتا متدیریت کیفیتت و متدیریت زیستتمحیطتی  ،آزمایشتگاه اتا و مراکت
کادیبراسیون س واسنجی وسایل سنجش  ،سازمان میی استاندارد ایران این گونه سازمان اا و مؤسسات را بر استاس ضتوابط نظتام
تأیید صالحیت ایران ارزیابی می کند و در صورت احراز ررایط تزم  ،گوااینامۀ تأیید صالحیت به آن اا اعطا و بر عمیکترد آن اتا
نظارت می کند  .ترویج دستگاه بین ادمییی یکااا  ،کادیبراسیون س واسنجی وسایل سنجش  ،تعیین عیتار فیت ات گرانبهتا و انجتام
تحقیقات کاربرد برا ارتقا سطح استاندارداا میی ایران از دیگر وظایف این سازمان است.
1- International Organization for Standardization
2 - International Electrotechnical Commission
)3- International Organization of Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale
4 - Contact point
5 - Codex Alimentarius Commission
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پیش گفتار
استاندارد " وسایل برقی خانگی و مشابه-ایمنی -قسمت  -193-9اد امات ویژه چمنزناا رباتیک برقی تغییه
رده با باتر " که پیش نویس آن در کمیسیون اا مربوط تهیه و تدوین رده است و در افتصد و نهمین
اجالس کمیته میی استاندارد برق و ادکترونیک مور  29/19/2مورد تصویب قرار گرفته است ،اینک به استناد
بند یک ماده  3قانون اصالح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ،مصوب بهمن ماه
 ،1331به عنوان استاندارد میی ایران منتشر می رود.
برا حفظ امگامی و اماانگی با تحوتت و پیشرفت اا میی و جهانی در زمینه صنایع ،عیوم و خدمات،
استاندارداا میی ایران در مواقع د وم تجدید نظر خوااد رد و ار پیشنهاد که برا اصالح و تکمیل این
استاندارداا ارائه رود ،انگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خوااد گرفت .بنابراین،
باید امواره از آخرین تجدید نظر استاندارداا میی استفاده کرد.
منبع و ماخی که برا تهیه این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به ررح زیر است:
IEC 60335-2-107:2012, Household and similar electrical appliances- Safety- Part 2-107:
Particular requirement for robotic battery powered electrical lawnmowers

و

مقدمه
این استاندارد باید امراه استاندارد میی ایران 1369-1س آخرین ویرایش تحت عنتوان «وستایل برقتی ختانگی و
مشابه ت ایمنی ت قسمت اول  :اد امات عمومی» به کار رود.
در این استاندارد بنداا نظیر در استاندارد میی ایران  1369-1باید طور تغییر داده رده یا تکمیتل گتردد تتا
بتوان آن را به صورت « ،اد امات ویژه چمنزناا رباتیک برقی تغییه رده با باتر » به کار برد.
چنانچه در این استاندارد در مورد بند نظیر خود در استاندارد میی ایران  1369-1توضیحی داده نشده بارد ،این
بند از استاندارد میی ایران  1369-1بدون تغییر به امان صورت کاربرد دارد.
در متن این استاندارد ،ارجا که عبارت « اضافه رود »  « ،تغییر داده رود » یا « جایگ ین رود» در متورد یتک
بند بیان رده بارد  ،اد امات مربوطه و ویژگیاا آزمون یا یادآور اا ارائه رده در بند نظیر در استاندارد میی
ایران  1369-1باید به امان ترتیب تطبیق داده روند.
رمارهگیار رکلاا و بنداایی که عالوه بر قسمت اول آمدهاند با عدد  191رروع میرود.
پیوستاایی که عالوه بر قسمت اول بارند با حروف سادف ت ادف  ،سب ت ب و مانند آن اس گیار میروند.

ز

وسايل برقی خانگی و مشابه-ايمنی-
قسمت  -701-2الزامات ويژه چمنزنهاي رباتیک برقی تغذيه شده با باتري

7

هدف ودامنه کاربرد

بند  1از استاندارد میی ایران رماره  1369-1با موارد زیر جایگ ین میرود:
ادف از تدوین این استاندارد تعیین اد امات ایمنی ویژه چمنزناا چرخشی برقیرباتیک تغییه رده با باتر
است که ودتاژ اسمی باتر آنها از  33V dcبیشتر نبوده و با یک مودد ادکتریکی و/یا انرژ خوررید کار
میکنند .این استاندارد برا ماریناا غیر رباتیک مانند چمنزناا ،صاف کنندهاا دبه چمن ،خ کننده دبه
چمن ،چمنزناا ال دادنی یا چمنزناا کنترلرونده توسط فرد پیاده کاربرد ندارد.
این استاندارد در مورد  EMCو خطرات محیطی کاریرد ندارد سبه غیر از نوفه .
این استاندارد خطرات عمومی ایجاد رده توسط چمنزناا رباتیک تغییه رونده با باتر را در بر میگیرد که
برا استفاده در اطراف منازل یا ااداف مشابه کاربرد دارند.
اد امات باتر اا در دامنه کاربرد استاندارد بین ادمییی IEC 621331قرار دارد.
این استاندارد در مورد ماریناایی که پیش از تدوین این استاندارد ساخته ردهاند ،کاربرد ندارد.
يادآوري -این استاندارد برا رارژکنندهاا باتر کاربرد ندارد ساستاندارد میی ایران رماره . 1369-9-92

2

مراجع الزامی

بند  9از استاندارد میی ایران رماره  1369-1با درنظر گرفتن موارد زیر کاربرد دارد:
7-2

استاندارد میی ایران  1369-1ویرایش سال " ،1332وسایل برقی -خانگی -ایمنی –اد امات"؛

استاندارد میی ایران  11399ویرایش سال " ،1333ایمنی مارینآتت -فاصیه اا
2-2
جیوگیر ازدسترسی اندام اا باتیی و پایینی بدن به مناطق خطر"؛

ایمنی برا

;2-3 IEC 60320 (all parts), Appliance couplers for household and similar general purposes
2-4 IEC 60335-2-779, Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-77: Particular
;requirements for pedestrian controlled mains-operated lawnmowers

2-5 IEC 61508 (all parts),Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic
;safety-related systems

 -1استاندارد میی ایران رماره  19913ویرایش سال  1336با این منبع موجود است.
 -9استاندارد میی ایران رماره  1369-9-33ویرایش سال  1333با این منبع موجود است.

1

2-6 IEC 62133,Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes Safety requirements for portable sealed secondary cells, and for batteries made from them, for
use in portable applications;

2-7 ISO354,Acoustics- measurement of sound absorption in a reverberation room;
2-8 ISO983-9, Heat-treatable steels alloy steels and free-cutting steels -- Part 9 Wrought freecutting steels;

2-9 ISO3744:20101, Acoustics- determination of sound power levels ofnoise sources using
sound pressure. Engineeringmethods in an essentially field over a reflecting plane free

2-10 ISO3767-1,Tractors, machinery for agriculture and forestry, powered lown and garden
equipment- symbols for operator controls and other displays- Part 1: Common symbols;

2-11 ISO3767-39,Machinery for agriculture forestry and tractors Powered lawn and garden
equipment Symbols for operator controls and other displays - Part3:Symbol for powered lawn
and garden equipment;

2-12 ISO7010-1:2011, Graphical symbols- Safety colours and safety signs- Registered safety
signs;

2-13 ISO11201:2010, Acoustics- Noise emitted by machinery and equipment- Determination of
emission sound pressure levels at a work station and at other specified positions in an essentially
free field over a reflecting plan with negligible environmental correction;

2-14 ISO116843, Agricultural machiner-Tractors , machinery for agriculture and forestry ,
powered lawn and garden equipment -Safety signs and hazard pictorials – General principles;

2-15 ISO11688-1,Acoustics - Recommended practice for the design of low-noise machinery and
equipment - Part 1: Planning;

اصطالحات و تعاريف

9

: با درنظر گرفتن موارد زیر کاربرد دارد1369-1  از استاندارد میی ایران رماره3 بند
707-9
تیغه

 مراجعه193-3 اصطالحی که در اشداراا و دستورادعملاا برا اراره به اب ار برش بهکار برده میرود سبه بند
. رود

. با این منبع موجود است1339  ویرایش سال6133  استاندارد میی ایران رماره-1
. با این منبع موجود است1336  ویرایش سال3333-3  استاندارد میی ایران رماره-9
. با این منبع موجود است1333  ویرایش سال3936  استاندارد میی ایران رماره-3

9

702-9
کنترلکننده

اب ار یا تجهی

است که عمیکرد مارین یا ار کارکرد عمییاتی ویژه متعیق به آن را کنترل میکند.

709-9
ابزار برش

ساز و کار است که برا عمل برش در یک چمنزن بهکار برده میرود.
701-9
محفظه ابزار برش

بخشی از مجموعه که وسایل حفاظتی اطراف اب ار برش را تشکیل میداد.
706-9
دايره نوک ابزار برش

1

مسیر مشخصردها در دورترین نقطه اب ار برش ،انگامی که حول محور خود میچرخد ،است.
705-9
وضعیت برش

ارگونه تنظی ارتفاع اب ار برش چمن ،که توسط سازنده درنظر گرفته رده است.
701-9
عامل غیرفعال کننده

9

الف -قابل برداشت

قسمت جداردنی ،به طور مثال مانند یک کیید ،که از کارکرد چمنزن انگام حمل جیوگیر میکند.
ب -حفاظت با کدگذاري

عامیی که انگام عدم استفاده ،از کارکرد چمنزن جیوگیر کرده و قبل از رروع به کار مارین وارد کردن این
کد ورود اد امی است.
يادآوري -7بند  193-99مالحظه رود.

1- Cutting mean tip circle
2- Disabling device
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701-9
ناودان تخلیه

1

بخش مکمل محفظه اب ار برش که از دریچه تخییه به مارین متصل رده است و به طور کیی برا کنترل تخییه
مواد از اب ار برش بهکار برده میرود.
703-9
دريچه تخلیه

رکاف یا دریچه در محفظه اب ار برش است که از طریق تخییه چمن امکانپییر است.
770-9
ايستگاه شارژ

امکانی مستقر رده برا رارژ اتوماتیک باتر  ،که در ناحیه مشخصی درون مرز یا ناحیها از پیش برنامهری
رده ،تعبیه میرود.
777-9
ترمز دستی

وسییها بر مبنی تجهی ات نرم اف ار یا سخت اف ار که دیگر کنترلکنندهاا را غیرفعال کرده ،برق موتورساا
را قطع میکند و امه قسمتاا متحرک را متوقف میکند.
772-9
مخزن انباشت چمن

9

یک یا ترکیبی از چند بخش که امکاناتی را برا جمع آور خرده چمناا یا خرده ری اا دیگر فراا میآورد.
779-9
حفاظ

بخش یا قسمتی از مارین که برا حفاظت کاربر و/یا ناظر به مارین اضافه میرود.
771-9
موارد استفاده

ار نوع استفاده منطقی و قابل پیشبینی از وسییه ،امانگونه که در دستورادعملاا کاربر ررح داده رده و
موارد که با فعادیتاایی مانند برش چمن ،راه انداز  ،توقف ،یا اتصال به سیا قطع از منبع تغییه سازگار است.

1- Discharge chuts
2- Grass catcher

2

776-9
صاف کننده لبه چمن

1

وسییه برقی برش چمن برا صاف کردن دبهاا چمن است که به طور معمول در یک صفحه عمود قرار
گرفته میرود.
775-9
خمکننده لبه چمن

9

وسییه برقی مناسبی برا برش چمن و خاک است که معموت در یک صفحه عمود قرار دارد.
771-9
تیغ چمنزن

3

وسییها برا برش چمن است که در آن اب ار برش در یک صفحه تقریبا مواز با زمین عمل کرده و با استفاده
از چر اا ،بادشتک اوا یا دغ نده اا و غیره از زمین برا تعیین ارتفاع برش ،کمک میگیرد و یک موتور برق در
آن به عنوان منبع تغییه بهکار برده میرود.
771-9
صافکننده چمن

2

مارینی برقی برا برش چمن است که در آن کاربر سطح افقی عمییات اب ار برش و ارتفاع برش را تعیین
میکند .این کار با کمک چر یا دغ نده یا مشابه آن امکان پییر است.
773-9
کنترلکننده دستی

وسییها که با سی یا بدون سی به مارین متصل رده وکنترل دستی حرکت و عمییات اب ار برش مارین را
میسر میسازد.
720-9
حداکثر سرعت عملیاتی موتور

باتترین سرعت قابل دستیابی موتور ،انگامی که موتور مطابق مشخصات سازنده و/یا دستورادعملاا تنظی رده
و اب ار برش نی وصل رده بارد.

1- Lawn edge trimmer
2- Lawn edger
3- Lawnmover
4- Lawn trimmer
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727-9
متعلقات چمنزنی

1

اب ار برری است که برا جدا ردن آسان از وسییه طراحی رده و به طور کیی امکان استفاده از وسییه را برا
سایر مصارف میسر میسازد.
722-9
چمنزن پاشنده

9

چمنزن چرخانی است که ایچگونه دریچه تخییها در محفظه اب ار برش ندارد.
729-9
بی باري

3

کمترین بار قابل دستیابی تحت ودتاژ اسمی است.
721-9
کنترل کننده توسط کاربر

ار نوع کنترلکنندها است که برا انجام کارکرداا خا  ،نیاز به راهانداز توسط کاربر دارد.
يادآوري -این کنترلکننده رامل کنترلکنندهاا رو کنترل کننده دستی نی میبارد.

726-9
کنترلکننده با حضور کاربر

کنترل کننده مستقر در کنترل دستی که طور طراحی رده است که انگام بردارته ردن نیرو راهانداز
کاربر ،به طور خودکار برق محرک را قطع کند.
725-9
چمنزن کنترلشده توسط فرد پیاده

مارین برش چمن ،که ال داده میرود یا خود به جیو رانده میرود و به طور عاد توسط کاربر که در پشت
آنراه میرود ،کنترل میرود.
721-9
شاخص حدود مرزي محیط

وسییهساایی که حدود مرز یک ناحیه را که مارین میتواند در آن بهطور اتوماتیک کار کند ،تعیین میکند.

1- Mowing attachment
2- Mulching lawnmower
3- No load
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721-9
منبع توان

موتور که انرژ مکانیکی حرکت چرخشی یا خطی را تامین میکند.
723-9
ماشین چمنزن سواري

چمن زن خود پیش رانی است که کاربر رو آن سوار رده و ادف از طراحی آن در درجه اول برش چمن است.
790-9
چمنزن رباتیک

چمنزنی بدون نیاز به مراقب که بهطور اتوماتیک کار میکند.
يادآوري -در صورت استفاده از دغت "مارین" در این استاندارد ،منظور "چمنزن رباتیک" است.

797-9
چمنزن دوار

چمنزنی که در آن اب ار برش با ضربه چمن را برش زده و حول یک محورسمحوراا عمود برصفحه برش
میچرخد.
792-9
حسگر

وسییها که به یک محرک فی یکی مانند گرما ،نور ،صدا ،فشار ،میدان مغناطیسی و حرکت بدون ایچ
محدودیتی پاسخ داده ،یا نتیجه این پاسخ سسیگنال منتجه را منتقل کرده یا با توجه به اطالعات بدست آمده از
این اندازهگیر  ،کنترلکنندها را به عمییات مشخص ردها وادار میکند .این وسییه می تواند ار دو کار را نی
با ا انجام داد.
الف -حسگر ارتفاع سنج

وسییها که بات رفتن بدنه مارین را از رو زمین ،تشخیص میداد.
ب -حسگر مانع سنج

وسییها که برخورد مارین را با یک مانع ،تشخیص میداد.
پ -حسگر شیب سنج

وسییها که قرار گرفتن یا نگرفتن مارین را رو یک زاویه از پیش تعیین رده ،تشخیص میداد.
ت -حسگر تشخیص -برگشت

وسییها که برگشت حرکت رفت یک مارین را تشخیص میداد.

3

799-9
زمان توقف

مدت زمان طی رده بین دحظها است که حسگر به یک مانع رسیده یا فعالکننده کنترل دستی راا میرود و
دحظها که در آن مارین یا قسمتی از آن متوقف میرود.
791-9
خطر پرتاب شیء

1

امکان صدمه به افراد ،در اثر پرتاب اریاء با حرکت دادن اب ار برش است.
796-9
9

محرک کشش  /اصلی

وسییه سسیستمی است که برا انتقال توان به اب ار محرک زمینی بهکار برده میرود.
795-9
وسیله تنظیم از راه دور

وسییه تنظی کنندها که با سی به چمنزن متصل نبوده و برا فقط برا تنظی اودیه کارکرداا چمنزن و
نه برا کنترل آن ،طراحی رده است.
791-9
ناحیه کار

تمام نواحی مشخص ردها که مارین میتواند به طور اتوماتیک در آن کارکند.
1

مقررات عمومی

بند  2از استاندارد میی ایران رماره  1369-1با درنظر گرفتن موارد زیر کاربرد دارد:
 707-1ملحقات گردان

در صورت وجود میحقات گردانی در چمنزن از طرف سازنده اصیی ،که استفاده از چمنزن رباتیک را تغییر
میداد ،وسییه کامل باید امچنان با اد امات ایمنی برقی این استاندارد مطابقت دارته بارد.
مطابقت با بازرسی و با انجام آزموناا مربوطه ،در صورت کاربرد ،بررسی میرود.
6

نکات عمومی در مورد آزمونها

بند  3از استاندارد میی ایران رماره  1369-1با درنظر گرفتن موارد زیر کاربرد دارد:
7-6

اضافه شود:
1

-Thrown object hazard
2-Traction drive

3

در صورتیکه کنترلکننده سرعت ادکترونیکی وسییه قابل تنظی بارد ،رو باتترین سرعت تنظی میرود.
 2-6جايگزين شود:

برا ار یک آزموناا بند  91باید از یک مارین جدید استفاده رود ،مگر آنکه به نحو دیگر با سازنده
توافق رده بارد.
 7-1-6جايگزين شود:

برا ار آزمون از باتر که کامال رارژ رده است ،استفاده میرود ،مگر در موارد که طور دیگر مشخص
رده بارد .اگر برا آزموناا متوادی یک باتر مشخص رده بارد ،باید یک دوره استراحت  1minبین
آزموناا درنظر گرفته رود.
5

طبقه بندي

بند  6از استاندارد میی ایران رماره  1369-1با درنظر گرفتن موارد زیر کاربرد دارد:
 7-5جايگزين شود:

ماریناا باید با توجه به حفاظت در برابر خطر برقگرفتگی ،دارا طبقهبند اا زیر بارند:
 ماریناا و جایگاه رارژ باتر با ودتاژ اسمی بات  ،29Vباید از طبقه حفاظتی  9بارند. قسمتاایی از ماریناا که دارا رارژر برق یکپارچه استند ،باید از طبقه حفاظتی  9بارند؛ سایرقسمتاا که دارا ودتاژ ضعیف ایمن استند ،باید حداقل از طبقه حفاظتی  3بارند؛
 جایگاه رارژ باتر تغییه رده با ودتاژ ضعیف ایمن ،باید حداقل از طبقه حفاظتی  3بارند؛ سایر ماریناا ،باید حداقل از طبقه حفاظتی  3بارند.مطابقت با بازرسی و انجام آزموناا مربوطه ،بررسی میرود.
 2-5اضافه شود:

قسمتاا دارا طبقه حفاظتی  9مارین ،باید دست ک از درجه حفاظتی  IPX4بارند.
ماریناا دارا طبقه حفاظتی  ،3باید دست ک از درجه حفاظتی  IPX1بارند.
1

نشانهگذاري و دستورالعملها

بند  3از استاندارد میی ایران رماره  1369-1با درنظر گرفتن موارد زیر کاربرد دارد:
 7-1اضافه شود:

موارد زیر را اضافه کنید:
 نام تجار و آدرس کامل سازنده و در صورت امکان ،نمایندگیاا مجاز آن؛ سال ساخت؛ جرم برحسب کییوگرم؛2

 معرفی تصویر مارین که می تواند با ترکیبی از حروف و رمارهاا بارد؛ معرفی سر ساخت یا نوع که رناسایی فنی محصول را امکان پییر میسازدکه با ترکیبی از حروف ورمارهاا صورت گرفته و میتواند با معرفی تصویر مارین امراه بارد؛
 توان اسمی برحسب کییووات یا جریان اسمی برحسب آمپر؛ ضخامت برش برحسب سانتیمتر؛کنترلکنندهاا که ممکن است در انگام کار ایجاد خطر کنند ،باید نشانهگیار رده یا طور قرار گیرند که
به وضوح مشخص رود کدام یک از قسمتاا مارین را کنترل میکنند.
عبارات اشدار زیر باید در محلاا قابل رویت قرار داده رده و نمایان بارند:
رو مارین:
هشدار -دستورادعمل استفاده را قبل از راهانداز مارین مطادعه کنید.
هشدار -در انگام کار با مارین فاصیه ایمن را از آن ،رعایت کنید.
هشدار -قبل از کار عامل غیرفعال کننده را بردارید سیا راهانداز کنید .
يادآوري -در صورت مقتضی از دغت "بردارید" یا "راهانداز کنید" بسته به نوع عامل غیرفعال کننده که مارین به آن مجه رده
است ،استفاده کنید.

هشدار -به تیغه گردان دست ن نید.
ماریناا مجه به کنترلکننده دستی ،این کنترلکننده باید با موارد زیر نشانهگیار رود:
هشدار -دستورادعمل استفاده را قبل از راهانداز مارین مطادعه کنید.
هشدار -در انگام کار با مارین فاصیه ایمن را از آن ،رعایت کنید.
نشانهگیار اایی که حاو مطادب اشدار استند ،باید تا حد امکان در ن دیکی محل خطر مربوطه قرار داده
روند .اینگونه نشانهگیار اا باید به زبان فارسی یا انگییسی بارد .به جا نورتن نشانهگیار اا ،استفاده از
نماداایی مطابق با پیوست "ثث" نی مجاز است .ممکن است از نماداا مطابق با استاندارداا ، ISO3767-1
 ISO 11684 ،ISO 3767-3و  ،ISO 7000در صورت کاربرد استفاده رود .تضاد رنگاا باید رعایت رود ،مگر
آنکه نماداا معین بارند .در صورت عدم نیاز به رنگ ،نماداا باید برجسته یا مهر رده بارند .در صورت استفاده
از نماداا ،معنی آناا باید در دستورادعمل استفاده ررح داده رود.
برچسبی باید مشخص کند چه آب و اوا برا مارین انگام قرار گرفتن فضا باز ،مناسب است .برچسب باید
بادوام و فی بارد و انگام قرار گرفتن در اوا آزاد ،چسبندگی و خوانایی آن از بین نرود.
امچنین:
 اب ار برش برا رناسایی باید نشانهگیار رود؛درصورت استفاده از یک مبدل برا مخ ن انبارت چمن ،دستورادعمل مربوط به آن باید رو مارین و درن دیکی دریچه تخییه و بهسمت مبدل مخ ن انبارت چمن نصب رده بارد .در این دستورادعمل اظهاررود که
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مارین بدون نصب مخ ن انبارت چمن یکپارچه یا بدون قرارگیر
راهانداز نشود.
5-1

حفاظی در محل خروج دریچه تخییه

اضافه شود:

نماداا اضافی در پیوست "ثث" نشان داده رده است.
1-1

اضافه شود:

در صورتی که درنظر است پیل یا باتر توسط کاربرتعویض رود و امکان قرار گرفتن آن در قطب معکوس وجود
دارد ،محل صحیح و قطبیت آن در محل مورد نظر باید نشانهگیار رود.
3-1

اضافه شود:

اودین پاراگراف با موارد زیر جایگ ین رود:
کنترلکنندهاا کاربر باید کارکرد ،جهت و/یا روش عمیکرد دارته بارند که به طور واضح به وسییه یک
برچسب یا نشانهگیار بادوام ،تشخیص داده رود.
توقف دستی باید با دغت توقف نشانهگیار رده و به رنگ قرم بارد ،ایچیک از کنترلاا قابل رویت خارجی
دیگر نباید به رنگ قرم بارند.
72-1

جايگزين شود:

وسییه باید دارا برگه دستورادعمل بارد.
دستورادعملاا باید حاو مطادب زیر بارند:
ادف -اشداراایی که تزم است امراه توضیحات دیگر در محل مناسب رو وسییه نشانهگیار روند؛
ب -دستورادعملاا مونتاژ مناسب وسییه برا استفاده ،در صورتی که وسییه به رکل کامل مونتاژ نشده بارد؛
پ -دستورادعملاایی برا تنظیمات حدود مرز مناسب ناحیه کار؛
ت -دستورادعملاا تنظی مناسب وسییه ،رامل اشدار مبنی بر وجود خطر تیغهساا گردان؛ به عنوان
مثال" :اخطار :تیغه گردان دمس نشود"؛
ث -در صورتی که قطعات مصرفی استند ،رماره قطعه جایگ ین باید مشخص رود؛
ج -ج ئیات رارژ باتر مورد استفاده و توصیها برا معدوم کردن باتر اا در انتها طول عمرران؛
چ -دستورادعملاا نصب و استفاده از میحقات ،در صورت وجود؛
ح -در ماریناایی که با کنترلکننده دستی کار میکنند ،اگر تراز معادل فشار صوت پیوسته در ربکه  ،Aبرا
گوش کاربر ،با اعالم عدم قطعیت در اندازهگیر انجام رده ،بیش از ) 39dB(Aبارد ،درصورت د وم این اطالعات
باید مشخص رده یا درخصو اثرات زیانبارتر ،اثرات فشار صوت پیوسته باتتر از ) 39dB(Aاظهار رود.
 در صورت د وم تراز توان صوت گسیل رده در ربکه  Aبا اعالم عدم قطعیت در اندازه گیر انجام رده،اظهار رود.
د-اعالم اشدار مبنی بر اینکه در انگام کار مارین نباید کودکان در مجاورت مارین بوده یا با آن باز کنند.
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ذ -دستورادعملاایی برا عمیکرد ایمن مارین ،آماده ساز  ،پشتیبانی و نگهدار از مارین مانند آنچه که در
مثال پیوست "حح" آورده رده است.
توجه  :در مورد وساییی که دارا طبقه حفاظتی س 1می بارند ،در نشانه گیار آن اا به صورت برچسبی با دوام بر رو وسییه
باید جمیه ا قید گردد که نشان داد ،وسییه نباید در محل اایی که سیست اتصال زمین وجود ندارد ،به کار گرفته رود.

1

حفاظت در برابر دسترسی به قسمتهاي برقدار

بند  3از استاندارد میی ایران رماره  1369-1کاربرد دارد.
3

راهاندازي وسايل موتوردار

بند  2از استاندارد میی ایران رماره  1369-1کاربرد دارد.
70

جريان و توان ورودي

بند  19از استاندارد میی ایران رماره  1369-1فقط برا ایستگاهاا رارژ با طبقه حفاظتی 9و ماریناایی که
با رارژر برق خود بهصورت یکپارچه استند ،کاربرد دارد.
77

گرمايش

بند  11از استاندارد میی ایران رماره  1369-1فقط برا ایستگاهاا رارژ با طبقه حفاظتی  9و ماریناایی که
با رارژر برق خود بهصورت یکپارچه استند ،کاربرد دارد.
72

در حال حاضر خالی است.

79

جريان نشت الکتريکی و استقامت الکتريکی در دماي کار

بند  13از استاندارد میی ایران رماره  1369-1فقط برا ایستگاهاا رارژ با طبقه حفاظتی  9و ماریناایی که
با رارژر برق خود بهصورت یکپارچه استند ،کاربرد دارد.
71

اضافه ولتاژهاي گذرا

بند  12از استاندارد میی ایران رماره  1369-1کاربرد دارد.
76

مقاومت در برابر رطوبت

بند  13از استاندارد میی ایران رماره  1369-1با درنظر گرفتن موارد زیر کاربرد دارد:
19

7-76

اضافه شود:

ماریناا با توجه به درجه  IPکد ،ا با جایگاه رارژ و ا بدون آن ،باید تحت آزمون قرار گیرند.
جایگاه رارژ با توجه به درجه  IPکد ،ا با مارین در حال رارژ و ا بدون آن ،باید تحت آزمون قرار گیرند.
مطابقت برا ماریناا و جایگاه رارژ به صورت جداگانه و با توجه به درجه  IPکد ،ارزیابی میروند.
2-7-76

تغییر داده شود:

ماریناا یا جایگاهاا رارژ دارا کد  IPX4باید در حین آزمون در امتداد محور عمودیشان چرخانده روند.
نر سرعت چرخش باید  19±9 r/minبارد.
2-76

اضافه شود:

ماریناا یا جایگاهاا رارژ مجه به قطعه اتصال ورود
اتصالدانده در جا خود آزمون روند.
فییتراا اوا نباید بردارته روند.
75

جريان نشت الکتريکی و استقامت الکتريکی

بند  16از استاندارد میی ایران رماره  1369-1فقط برا
جایگاهاا رارژ ،کاربرد دارد.
71

یا اتصالدانده کابل باید بدون قرار گرفتن

قسمتاا

دارا

طبقه حفاظتی  9ماریناا و

حفاظت ترانسفورماتورها و مدارهاي مربوطه در برابر اضافهبار

بند  13از استاندارد میی ایران رماره  1369-1کاربرد دارد.
71

دوام

بند  13از استاندارد میی ایران رماره  1369-1کاربرد دارد.
73

کار غیرعادي

بند  12از استاندارد میی ایران رماره  1369-1با درنظر گرفتن موارد زیر کاربرد دارد:
 7-73تغییر داده شود:

به اودین پاراگراف اضافه رود:
این رامل نشت ادکترودیت از باتر نی میرود.
1-73

تغییر داده شود:

به آخرین پاراگراف اضافه رود:
13

در طول آزمون ،دما سی پیچاا اندازهگیر نمیرود اما از مارین نباید رعیه ،فی میاب یا مایع ،گاز سمی یا
احتراقپییر به می ان خطرناک ،خارج رود.
3-73

تغییر داده شود:

به آخرین پاراگراف اضافه رود:
در طول آزمون ،دما سی پیچاا اندازهگیر نمیرود اما از مارین نباید رعیه ،فی میاب یا مایع ،گاز سمی یا
احتراقپییر به می ان خطرناک ،خارج رود.
 3-73کاربرد ندارد.
20

پايداري و خطرات مکانیکی

بند  99از استاندارد میی ایران رماره  1369-1با درنظر گرفتن موارد زیر کاربرد دارد:
2-20

جايگزين شود:

برا جیوگیر از عمیکرد ناگهانی که ممکن است منجر به خطر رود ،اب ار برش نباید رروع بهکار کند ،مگر با:
ادف -تنظی مجدد دستی؛
ب -تکمیل فرایند که در بند 119-99ررح داده رده است.
امه قسمتاا متحرک 1به غیر از اب ار برش و قطعات در تماس با زمین ،باید به منظور جیوگیر از تماس
غیرعمد دارا حفاظ بارند .امه روزنهاا یا فواصل ایمنی باید با بند  2-9-2از استاندارد میی ایران رماره
 11399ویرایش سال 1333مطابقت دارته بارند.
تمام حفاظاا باید بهطور دائ به مارین متصل بارند و نباید بدون استفاده از اب ار ،قابل جداردن بارند.
بازکردن حفاظاا باید با استفاده از اب ار انجام رود .بازکردن یا بردارتن حفاظاا قفلرده داخیی که
قسمتاا متحرک حفاظت رده را غیرفعال میکنند ،از موارد استثنا میبارند.
حفاظاا ثابت که بردارتن آن به منظور تعمیر و نگهدار به کاربر آموزش داده رده است ،باید دارا اب ار ثابت
نگهدارنده ،ا بر رو حفاظ و ا بدنه مارین بارند.
مطابقت با بازرسی و اندازهگیر بررسی میرود.
707-20

کنترلکنندهها

 7-707-20کنترلکننده با حضور کاربر

در صورت تامین کنترلکنندهاا دستی از طرف سازنده ،این کنترلکننده باید امراه با کنترلکننده با حضور
کاربر ،بر رو آن بارد که انگام بردارته ردن دستاا کاربر ،بهطور اتوماتیک چرخش اب ار برش را متوقف
نماید .اینکار میتواند با توقف موتور محرک یا یک مکانی م کالچ/ترم میانی انجام رود .برا رروع چرخش اب ار

1- power drive
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برش ،کنترلکننده با حضور کاربر ،باید دو کنش مج ا و ناامانند نیاز دارته بارد .اگر این کنشاا با استفاده از
یک دست قابل انجام بارد ،به منظور جیوگیر از رورن ردن تصادفی ،این اقدامات باید کامال متمای بارند.
ارگونه کنترلدستی محرک کشش ،باید انگام راا ردن کنترل توسط کاربر ،به طور اتوماتیک ،محرک کشش را
متوقف کرده یا آزاد سازد.
درطول کارکرد دستی ،درحادی که حسگر ارتفاع سنج و حسگر ریب سنج در حال کار باقی میمانند ،حسگر
مانع سنج و حسگر تشخیص دانده اینکه مارین خارج از حدود مرز معین رده رفته است ،می تواند غیر
فعال رود.
مطابقت با بازرسی و انجام آزموناا مربوطه بررسی میرود.
 2-707-20وسیله تنظیم از راه دور

در صورت وجود وسییه تنظی از راه دور ،این وسییه میتواند برا انجام تنظیمات رو مارین خاموش ،امانند
رروع به کار یا توقف کارکرد عاد استفاده رود.
مطابقت با بازرسی و انجام آزموناا مربوطه بررسی میرود.
 9-707-20کنترلکنندههاي دستی

در صورت تامین کنترلکنندهدستی از طرف سازنده ،این کنترلکننده باید اد امات بند  193-99را برآورده سازد.
حرکتاا خطرناک کنترل از راه دور سبه طور مثال رروع بهکار  ،باید حداقل مطابق با بند  1-12استاندارد میی
ایران  1369-1بارد.
در صورت تامین وسییه تنظی از راه دور از طرف سازنده ،این وسییه نباید برا کنترل دستی از راه دور مارین
استفاده رود.
مطابقت با بازرسی و انجام آزمون بنداا  193-99و  3-191-91بررسی میرود.
 1-707-20توقف دستی

مارین باید مجه به یک کنش واحد قابل رناسایی توقف دستی ،در موقعیتی برجسته در سطح باتیی خود
بارد .حداقل  99%سطح توقف دستی باید باتتر از محدوده اطراف تا فاصیه حداقل  3mmبارد .توقف دستی باید
حداقل ابعاد  29mmدارته بارد.
نیرو عامل توقف دستی نباید بیشتر از  39Nبارد.
توقف دستی باید امه کنترلکنندهاا دیگر را غیرفعال کرده و موجب رود امه قسمتاا متحرک متوقف
رود.
رروع مجدد چمنزنی بعد از توقف دستی باید فقط با عمل دستی جداگانه امکانپییر بارد.
ایمنی کارکرد وسییه توقف دستی باید حداقل مطابق با بند  1-12استاندارد میی ایران 1369-1بارد.
مطابقت با بازرسی و انجام آزموناا مربوطه بررسی میرود.
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702-20

الزامات ايمنی

 7-702-20محفظه ابزار برش
7-7-702-20

کلیات

به غیر از آنچه در زیر مجاز رده است ،محفظه اب ار برش باید حداقل تا  3mmزیر سطح دایره نوک اب ار برش
گسترش یابد .سراا زبانهدار اب اراا برش که پیچاا را محفوظ نگه میدارند ،می توانند تا زیر محفظه اب ار
برش امتداد یابند ،مشروط براین که در  39%داخیی قطر دایره نوک اب ار برش قرار گرفته بارند.
تعبیه درگاهاا در محفظه اب ار برش امکانپییر است.
مطابقت با بازرسی ،اندازهگیر و انجام آزمون بنداا  2-199-99 ،3-199-99و  ،1-91بررسی میرود.
این اد امات برا ماریناایی که اب ار برش در آناا معموت واحد محرک دوار است که رو آن یک یا تعداد
بیشتر ادماناا برش گردان یا سی اا ررتها نصب رده است ،کاربرد ندارد .فرایند برش در ادماناا
برش براساس نیرو گری از مرک ایجاد می رود و انرژ جنبش حاصل رده نباید بیش از  9Jبرا ار ادمان
برش بارد.
به منظور ااداف این بند ،انرژ جنبشی ادماناا برش گردان باید مطابق با پیوست ادفادف محاسبه رود.
مطابقت با بازرسی و انجام آزموناا مربوطه بررسی میرود.
2-7-702-20

حفاظها و جمعکنندههاي چمن

حفاظاایی که به منظور در جا خود قرار دادن جمعکننده چمن باید بردارته روند ،باید قفل امبند مطابق
با استاندارد  IEC61508دارته یا در انگام بردارته ردن جمعکننده چمن ،به طور اتوماتیک به وضعیت حفاظ
کامل بازگردند .حفاظ باید به عنوان رکل دانده قسمتی از محفظه اب از برش بارد.
مطابقت با بازرسی و انجام آزموناا مربوطه بررسی میرود.
 2-702-20زمان توقف ابزار برش

اب ار برش باید انگام رسیدن به یک حسگر مانع سنج ،حسگر ریب سنج س انگامی که طبق بند  9-193-99به
مدت زمان بیش از  3sفعال بارند  ،یا انگام توقف دستی ،ظرف مدت  ،9sاز حداکثر سرعت چرخش خود
متوقف روند ،انگامیکه کاربر ،کنترلکننده با حضور کاربر اب ار برش را که قسمتاا متحرک حفاظت رده را
غیرفعال میکند ،آزاد کند.
مطابقت با آزموناا زیر بررسی میرود:
7-2-702-20

آزمون زمان توقف ابزار برش

قبل از آزمون ،مارین باید طبق دستورادعمل سازنده نصب و تنظی رود .مارین باید  19بار قبل از رروع آزمون،
رورن و خاموش رود .در صورت امکان ،به منظور ربیه ساز باتر با رارژ کامل ،مارین باید به منبع برق
خارجی وصل رود.
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سیست ثبت زمان اندازهگیر باید دقت کل  93msدارته و سرعت سنج استفاده رده باید دقت  ±9/3%دارته
بارد .دما محیط آزمون باید  99°C ±3°Cبارد .مارین باید طور سوار رود که آزموناا را تحت تاثیر قرار
نداد.
تجهی ات باید موارد زیر را نشان داند:
 دحظه آزادردن کنترلکننده با حضور کاربر اب ار برش؛ دحظه فعال ردن حسگر مانع سنج ،مطابق با بند 9-193-99؛ دحظه فعال ردن حسگر ریب سنج؛ حرکت اب ار برش؛دحظه فعال ردن توقف دستی؛ جهت و سرعت چر اا یا ادماناا کشنده؛ دحظها که کنش بیندکردن کامل میرود.زمان توقف از دحظه فعال ردن حسگر ،تا آخرین بار که اب ار برش از تجهی حسگر تجهی ات آزمون عبور
میکند ،اندازهگیر میرود.
وسایل رروع کننده فرایند توقف اب ار برش در طول آزمون باید بهگونه ا بارند که:
 در مورد کنترلکننده با حضور کاربر برا اب ار برش -باید بهطور ناگهانی از وضعیت کامال "رورن" آزادرده ،بنابراین خودبه خود به وضعیت "غیرفعال" یا "خاموش"تغییر حادت داد؛
 برا حسگراا مانع سنج -ار حسگر باید با یک جس جامد برخورد کند تا حسگر به سرعت عاد حرکتمارین انگام ررایط کار عاد  ،دست یابد؛
 برا حسگراا ریب سنج -مارین باید کج رود تا سنسور در جهات مورد نیاز طبق بند ،1-193-99فعالو غیرفعال رود؛
 برا حسگراا ارتفاع سنج -مارین باید بیند رود تا حسگر طبق بند  ،3-193-99فعال و غیرفعال رود؛ برا توقف دستی -توقف دستی باید فعال رود.زماناا توقف بهطور مستقل  ،برا ار یک از موارد زیر باید  3مرتبه اندازهگیر رود:
 آزاد ردن کنترلکننده با حضور کاربر اب ار برش؛ فعال ردن حسگر مانع سنج در تماس با جس جامد مطابق با بند 9-193-99؛ کارکرد حسگر ریبسنج .جهت اودیه که طوتنیترین مقدار میانگین را میداد باید جهتی بارد که برااندازهگیر زمان توقف اب ار برش مارین ،مورد استفاده قرار میگیرد؛
 بهکار انداز توقف دستی ،و حسگر ارتفاع سنج بهکار افتد.حسگر یا کارکرد دستی که مقدار میانگین طوتنیتر از موارد ذکر رده را بداد ،باید روش مورد استفاده برا
اندازهگیر زمان توقف اب ار برش مارین مطابق با بند  ،9-9-199-99بارد.
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2-2-702-20

آزمون زمان توقف ابزار برش -روشکار

مارین باید در معرض توادی  3999دوره قطع و وصل قرار گیرد .تزم نیست  3999دوره آزمون پیوسته بارد و
مارین در طول آزمون باید مطابق با دستورادعمل سازنده ،تعمیر و نگهدار رود .پس از کامل ردن  2399دوره
نباید تعمیر و نگهدار انجام رود.
رکل  191رمایی از نمایش دو دوره را نشان میداد .ار دوره باید رامل مراحل زیر بارد:
 رتابدار کردن اب ار برش از وضعیت استراحت تا حداکثر سرعت کارکرد موتور س - nس time =ts؛ این سرعت را برا مدت زمان کوتاه نگه دارید تا مطمئن روید به وضعیت ثابت رسیده است -س time =tr؛ مارین را بهکار اندازید تا اجازه داید اب ار برش به وضعیت استراحت برسد -س time =tb؛ صبر کنید تا رروع دوره بعد مدت کوتاای در وضعیت استراحت باقی بماند -س. time =toدر این صورت کل زمان یک دوره  tcبرابر است با  .tc=ts+tr+tb+toزمان دوره آزمون "رورن" س ts+trو دوره
"خاموش" س tb+toاز طرف سازنده درنظر گرفته میرود اما نباید از  199sدوره"رورن" و  99sدوره "خاموش"
بیشتر رود.
يادآوري -این آزمون نشانگر استفاده عاد نیست بنابراین زمان دوره توسط سازنده مشخص میرود تا از پورش غیر ضرور یا
خرابی مارین جیوگیر رود.

 9-2-702-20آزمون زمان توقف ابزار برش -بازبینی

زمان توقف اب ار برش باید برا موارد زیر اندازهگیر رود:
 ار یک از پنج دوره توادی آزمون  3999دوره سبه طور مثال رامل کارکرداا مقدماتی و توقفاا آزمایشیمورد استفاده برا تعیین توقف مناسب آزمون نمیرود ؛
 ار یک از پنج دوره آزمون ،قبل از ارگونه ترم به منظور تعمیر و نگهدار یا انجام تنظیمات در طولآزمون؛
 ار یک از پنج دوره آزمون  3999دوره.ایچ زمان توقف دیگر نباید ثبت روند.
ار یک از زماناا توقف اندازهگیر رده س tbباید با اد امات بند  9-199-99مطابقت دارته بارد .اگر نمونه
نتواند امه تعداد دورهاا را تکمیل کند ،در غیر این صورت باید یکی از اد امات آزموناا زیر را برآورده سازد:
 اگر مکانی م ترم تحت تاثیر قرار نگرفته بارد ،مارین میتواند تعمیر رده و آزموناا ادامه یابد؛ اگر مارین قابل تعمیر نبارد ،میتوان از مارین دیگر برا آزمون استفاده کرد که در این صورت بایدبهطور کامل اد امات برآورده رود.
 9-702-20خطر پرتاب شی

چمنزناا رباتیک باید طوریساخته روند که در استفاده موردنظر حفاظت کافی افراد را در برابر خطر جراحت
ناری از اریاء خارجی که ممکن است توسط اب ار برش گردان به بیرون پرتاب روند ،تامین نمایند.
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مطابقت با آزمون زیر بررسی میرود:
انگام انجام این آزمون ،کارکنان آزمایشگاه باید از محدوده آزمون فاصیه گرفته یا در غیر این صورت از خطر
پرتاب اریاء مصون بارند.
مارین در محفظه آزمون ررح داده رده در پیوست "بب" با پایه محفظها که در پیوست "پپ" ررح داده
رده است ،قرار داده میرود .ساختمان پنیی ادف بهکار برده رده باید با آزموناا بند بب 3-بالفاصیه قبل و
بعد از این آزمون بررسی رود .پنیها ادف باید با خطاا افقی که در رکل بب 1-نشان داده رده و در
پیوست "تت" ررح داده رده به محدودهاا ارتفاع تقسی رود.
پرتابهاا بهکار برده رده در آزمون ،توپاایی از فوتد محک حداقل با سختی  23HRCو به قطر 6/33mm
میبارند سبه عنوان مثال توپاا بهکار برده رده مانند بیبرینگ میبارد .
نقاط ت ریق پرتابهاا باید در وضعیت نشان داده رده در رکل بب 9-بوده و در نیمه میانی طول دبه برنده اب ار
برش مستقر روند.
خروجیاا دوده ت ریق باید محک رده و با سطح باتیی حصیر نارگییی پیوست "پپ" تراز رود سبه پیوست
"پپ "1-رجوع رود و سیست باید به گونها چیده رود که توپ بتواند با سرعت متغیر خارج رود.
در صورت نیاز ،وسییه میتواند برا جیوگیر از حرکت افقی ،با کش از دسته مهار رود.
حین آزموناا ،وسییه باید تحت حداکثر سرعت عمییاتی موتور سبه گونها که در بند  193-3توضیح داده رده
و در صورت امکان با منبع تغییه خارجی که مشخصات یک باتر کامال رارژ را دارد ،بهکار انداخته رود.
آزموناا ،برا ار مجموعه اب ار برش انجام میرود.
وسییه باید در امه پیکربند اا عمییاتی ،آزمون رود سبه طور مثال ا با و ا بدون متعیقات و دوازم جانبی
مانند جمعکنندهاا چمن یا قسمتاا کود دای .
اب ار برش باید با ارتفاع برش  39mmیا وضعیت برش باتتر بعد  ،زمانی که رو یک سطح تراز سخت قرار داده
رده ،تنظی رود .ماریناا با حداکثر تنظی ارتفاع  39mmیا کمتر باید تحت حداکثر تنظی ارتفاع خود ،قرار
داده روند.
قبل از آزمون ،سرعتی که در آن توپ خارج میرود به گونها تنظی میگردد که توپ حداقل تا  39mmبات
سطح حصیر نارگییی و تا زاویه  19°از محور عمود بات رود .سپس در حادی که مارین در جا خود قرار دارد،
اجازه داده میرود تا ار بار یک توپ به طرف وسییه پرتاب رود .سرعت توپاا ک ک اف ایش داده رده ،تا ار
توپ با اب ار برش مارین برخورد نماید .آزمون انگام رسیدن به این سرعت حداقل ،رروع میرود .توپاا دب
پر رده و آسیب دیده باید تعویض روند.
برا ار آزمون 399 ،پرتابه به ار نقطه ت ریق ضربه وارد میرود .در وسایل چند محور  ،آزمون باید برا ار
محور با نتایج ارزیابی رده برا ار آزمون ،اجرا رود .یک مجموعه جدید اب ار برش باید برا ار آزمون مورد
استفاده قرار گیرد.
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حین ار یک از آزموناا ،در صورت اصابت بیش از حد به یک ناحیه ،ممکن است تعمیر یا تعویض ادف قبل از
ادامه آزموناا ،ضرور بارد .در صورتی که اصابتاا آزموناا قبیی ،سورا اایی به جا گیارته بارد که
نتوان آناا را با برچسب صمغی مربعی  29mmپوراند ،پنیها ادف تعویض میروند .نباید رو ار ناحیه بیش
از یک ضخامت از برچسباا صمغی سوصیه قرار داده رود.
توپاا باقیمانده در داخل محفظه آزمون سرو سطح آزمون  ،میتوانند بنا به انتخاب فرد آزمون کننده ،به
منظور کااش کمانهکردن اصابتاا ،بردارته روند .از توپاایی که از بات محفظه آزمون عبور میکنند،
صرفنظر میرود.
اصابتاا رمارش رده و رو برگه داده که در پیوست "تت" نشان داده رده ،ثبت میرود .پرتابهاایی که
برخورد میکنند و به خط مرک خط ارتفاع ناحیه ادف آسیب میرسانند ،باید با ناحیه ادف زیر آن خط،
امتیازدای روند.
برا ار آزمون س 399پرتابه  ،نباید ایچ اصابتی بات خط  399mmسمحدوده ارتفاع باتیی وجود دارته بارد و
باید حداکثر دو اصابت در محدوده ادف کاربر بین پایه و خط  399mmبرخورد نماید.
تزم نیست مارین برا استفاده بعد از آزمون ،مناسب بارد.
در صورت رکست آزمون ،دو مارین دیگر میتوانند آزمون روند ،که در این صورت ار دو مارین باید آزمون را
پشت سر گیارند.
 1-702-20دسترسی غیرعمدي به ابزار برش
7-1-702-20

دسترسی غیرعمدي پا به ابزار برش

باید حین کار تا حد امکان از دسترسی غیرعمد پا با اب ار برش ،جیوگیر رود.
مطابقت با انجام آزمون زیر بررسی میرود:
آزموناا در حادی که اب ار برش در باتترین و پایینترین وضعیتاا برش قرار دارد ،انجام میرود .در صورتی
که ارتفاع مسیر اب ار برش تحت سرعتاا مختیف اب ار برش ،متفاوت میبارد ،آزموناا برا در برگرفتن دو
کران ارتفاع اب ار برش ،انجام میرود.
مارین رو یک سطح سخت اموار قرار داده میرود .حفاظاا یا منحرفکنندهاا ،یا ار دو ،باید در وضعیت کار
عاد رو محفظه اب ار برش بوده و اج اء تکیهگاه وسییه با سطح تکیهگاه تماس دارته بارد .در این آزمون،
اج اء متشکیه مارین ،نظیر چر اا و قاباا ،در صورت ارتباط ،به عنوان قسمتی از محفظه اب ار برش در نظر
گرفته میروند .آزمون تحت ررایط استاتیکی انجام میرود.
پروب پا در رکل  199باید اطراف اب ار برش محفظه خارجی مارین ،اعمال رود .پایه پروب به طور افقی در ار
ارتفاعی نگه دارته میرود و سپس تا  13°از افق به سمت جیو یا عقب کج میرود سبه رکل  199مراجعه
رود  .پروب به سراسر اطراف مارین امانگونه که در رکل  199ررح داده رده است ،اعمال میرود تا نیرو
افقی حداکثر به  99Nبرسد یا تا زمان بات بردن محفظه مارین از وضعیت اصیی ،یا تا ایجاد تماس با مسیر اب ار
برش ،ار کدام که ابتدا ر داد.
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پروب آزمون نباید به مسیر نصب اب ار برش اعمال رود.
2-1-702-20

دسترسی غیرعمدي دست به ابزار برش

باید حین کار تا حد امکان از دسترسی غیرعمد پا با اب ار برش ،جیوگیر بهعمل آید.
مطابقت با انجام آزموناا  1-9-2-99و  9-9-2-199-99بررسی میرود.
7-2-1-702-20

کلیات

باید یک حفاظ به منظور کااش احتمال تماس غیرعمد با اب ار برش انگام دسترسی به زیر آن درنظر گرفته
رود.
مطابقت با آزموناا زیر بررسی میرود.
7-7-2-1-702-20

پروب آزمون دست

باید از پروب آزمون مکانیکی بند  9-99استاندارد میی ایران  1369-1استفاده رود .دوتاا باید در وضعیت
مستقی بهطور محک قفل رده یا با قطعها جامد جایگ ین رود.
مارین رو یک سطح سخت اموار قرار داده میرود .حفاظاا یا منحرفکنندهاا ،یا ار دو ،باید در وضعیت کار
عاد رو محفظه اب ار برش بوده و اج اء تکیهگاه مارین با سطح تکیهگاه تماس دارته بارند .در این آزمون،
اج اء متشکیه مارین ،نظیر چر اا و قاباا ،در صورت ارتباط ،به عنوان قسمتی از محفظه اب ار برش در نظر
گرفته میروند .آزمون تحت ررایط استاتیکی انجام میرود.
آزمون در حادی انجام میرود که اب ار برش در نامساعدترین وضعیت برش قرار دارته بارد .اگر ارتفاع مسیر اب ار
برش در سرعتاا مختیف اب ار برش ،متفاوت بارد ،آزمون طور انجام میرود که بیشترین ارتفاع اب ار برش را
رامل رود.
پروب باید اطراف اب ار برش محفظه خارجی مارین ،اعمال رود .محور پروب به طور افقی در ار ارتفاعی نگه
دارته میرود و سپس تا زاویه  ±13°از افق ریبدار رود .ارتفاع عمود پروب انگامی که به زیر مارین وارد
میرود ،ثابت نگه دارته میرود .تا زمانی که تماس پروب با ار قسمت از محفظه خارجی مارین برقرار رود ،یا
زمانی که محفظه خارجی از وضعیت اصیی خود تکان خورده یا بیند رود یا تا زمان ایجاد تماس با مسیر اب ار
برش ،ار کدام که ابتدا ر داد ،پروب با نیرو  3Nنیوتن اعمال میرود.
ایچ نیرو عمود به پروب وارد نشده ،مگر آنکه برا حفظ جابهجاییاا افقی تزم بارد.
قسمت انگشتی پروب آزمون باید به مسیر اب ار برش وارد رود .تماس با قسمتاا اب ار برش که دایرها  ،صاف
و نشکستنی استند ،مجاز است.
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2-7-2-1-702-20

پروب آزمون بازوي کودک

از پروب آزمون  13سرکل  19از استاندارد بینادمییی 7IEC 61032باید استفاده رود ،در حادی که دسته بیند در
سراسر آزمون متصل بارد.
مارین رو یک سطح سخت اموار قرار داده میرود .حفاظاا یا منحرفکنندهاا ،باید در وضعیت کار عاد
رو محفظه اب ار برش بوده و اج اء تکیهگاه مارین با سطح تکیهگاه تماس دارته بارند .در این آزمون ،اج اء
متشکیه مارین ،نظیر چر اا و قاباا ،در صورت ارتباط ،به عنوان قسمتی از محفظه اب ار برش به منظور ااداف
این استاندارد ،در نظر گرفته میروند .آزمون تحت ررایط استاتیکی انجام میرود.
آزمون در حادی انجام میرود که اب ار برش در نامساعدترین وضعیت برش قرار دارته بارد .اگر ارتفاع مسیر اب ار
برش در سرعتاا مختیف اب ار برش ،متفاوت بارد ،آزمون طور انجام میرود که بیشترین ارتفاع اب ار برش را
رامل رود.
پروب باید اطراف اب ار برش محفظه خارجی مارین ،اعمال رود .زاویه محور پروب  23°±1°از افق ریبدار رود.
ارتفاع عمود پروب انگامی که به زیر مارین وارد میرود ،ثابت نگه دارته میرود .تا زمانی که تماس پروب با
ار قسمت از محفظه خارجی مارین برقرار رود ،یا زمانی که محفظه خارجی از وضعیت اصیی خود تکان خورده
یا بیند رود یا تا زمان ایجاد تماس با مسیر اب ار برش ،ار کدام که ابتدا ر داد ،پروب با نیرو  3Nنیوتن
اعمال میرود .مفاصل انگشتک مفصلدار در انگام قرار گرفتن زیر محفظه مارین باید در تمام جهات چرخش،
چرخانده روند.
ایچ نیرو عمود به پروب وارد نشده ،مگر آنکه تزم بارد جابهجاییاا افقی نگه دارته رود.
قسمت انگشتی پروب آزمون باید به مسیر اب ار برش وارد رود .تماس با قسمتاا اب ار برش که دایرها  ،صاف
و نشکستنی استند ،مجاز است.
2-2-1-702-20

آزمون با پراب انگشتک

باید یک سیست حفاظتی به منظور کااش احتمال تماس غیرعمد با اب ار برش انگام اقدام به بیند کردن
مارین ،درنظر گرفته رود.
باید از پروب آزمون مکانیکی بند  9-99استاندارد میی ایران  1369-1استفاده رود.
مارین رو یک سطح سخت اموار قرار داده میرود .حفاظاا یا منحرفکنندهاا ،باید در وضعیت کار عاد
رو محفظه اب ار برش بوده و اج اء تکیهگاه مارین با سطح تکیهگاه تماس دارته بارند .در این آزمون ،اج اء
متشکیه مارین ،نظیر چر اا و قاباا ،در صورت مربوط بودن ،به عنوان قسمتی از محفظه اب ار برش به منظور
ااداف این استاندارد ،در نظر گرفته میروند .آزمون تحت ررایط استاتیکی انجام میرود.

 -1استاندارد میی ایران رماره  19239ویرایش سال  1336با این منبع موجود است.
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آزمون در حادی انجام میرود که اب ار برش در نامساعدترین وضعیت برش قرار دارته بارد .اگر ارتفاع مسیر اب ار
برش در سرعتاا مختیف اب ار برش ،متفاوت بارد ،آزمون طور انجام میرود که بیشترین ارتفاع اب ار برش را
رامل رود.
انگشتک آزمون باید به اطراف اب ار برش و زیر دبه محفظه خارجی مارین تا  39mmپیشانی متوقف کننده
محفظه خارجی مارین درارناحیها که مارین میتواند بیند رود ،اعمال میرود .به منظور ااداف این
استاندارد ،ممکن است مارین بات یک سطح سخت اموار قرار داده رود تا پروب اعمالرده با سطح سخت
اموار ،محدود نشود .پروب در محور افقی نگه دارته میرود .مفاصل انگشتک مفصلدار در انگام قرار گرفتن
زیر محفظه مارین باید در تمام جهات چرخش ،چرخانده روند .تا  39mmپیشانی متوقف کننده با ار قسمت از
محفظه خارجی مارین برقرار رود ،یا زمانی که محفظه خارجی از وضعیت اصیی خود تکان خورده یا بیند رود یا
تا زمان ایجاد تماس با مسیر اب ار برش ،ار کدام که ابتدا ر داد ،پروب با نیرو  3Nنیوتن اعمال میرود.
مفاصل انگشتک مفصلدار در انگام قرار گرفتن زیر محفظه مارین باید در تمام جهات چرخش ،چرخانده روند.
به منظور مثالاایی از ادف بهکار بردن پروب ،رکل  193مالحظه رود.
ایچ نیرو عمود به پروب وارد نشده ،مگر آنکه برا حفظ جابهجاییاا افقی تزم بارد.
قسمت انگشتی پروب آزمون باید به مسیر اب ار برش وارد رود .تماس با قسمتاا اب ار برش که دایرها  ،صاف
و نشکستنی استند ،مجاز است.
يادآوري-پیشانی متوقف کننده انگشتک آزمون با ارزیابی اینکه در انگام بیند کردن مارین ثابت از زمین ،چه قسمتاایی از
محفظه به احتمال زیاد به مارین بطور محکمی چسبیدهاند ،مشخص می رود .دقت دارته بارید که در انگام بیند کردن مارین
انگشتان دست در چه جااایی قرار میگیرند.

6-702-20

مسافت توقف

مارین باید  99mmپس از رروع ارگونه فرمان ایست ،متوقف رود.
مطابقت با آزمون زیر بررسی میرود:
اریک از اب ار رروع فرمان ایست ،به نوبت بهکار برده میرود .آزمون توقف باید بر رو یک سطح صاف ،خشک،
اموار و سطح سخت بتونی انجام رود سریب سطح بیش از  1%نبارد  .آزمون باید در ار دو جهت مستقی و
معکوس در بیشترین سرعت قابل دسترس رو زمین ،انجام رود.
 5-702-20شروع پس از توقف در نتیجه فعال شدن حسگر شیب سنج و/يا ارتفاع سنج

انگام فعال ردن حسگر ریب سنج و/یا مانع سنج ،اب ار برش باید ظرف  3sمتوقف رود .اگر مارین سعی در
رفع ررایطی ،که باعث فعال ردن حسگرساا رده است ،دارته بارد ،در این صورت مارین باید به زاویه ب رگتر
از  23°از جهت حرکت اودیه ،تغییر جهت داد سدر حادی که اب ار برش ثابت است  .اگر در مدت زمان 19s
حسگرساا غیر فعال ردند ،حرکت اب ار برش ممکن است به ررط تکمیل ردن فرایند بند  ،119-99دوباره آغاز
رود.
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اگر پس از  19sحسگرساا غیرفعال نشدند اب ار برش فقط ممکن است در ررایط زیر مجدد رروع بهکار کند:
ادف -دو اقدام جداگانه؛ یا
ب -معرفی یک کد حرفی – عدد و حداقل  2کاراکتر یا
پ -فعال کردن کیید چند مرحیه ا در پاسخ به محرک اا.
 1-702-20نوفه
7-1-702-20کاهش نوفه به عنوان يک الزام ايمنی
7-7-1-702-20کاهش نوفه در ابتداي طراحی و اقدامات حفاظتی

مارین باید طور طراحی رده بارد که تا حد امکان کمترین سطح نوفه را تودید کند .قسمتاا اصیی تودید
نوفه عبارتند از:
 سیست مکش اوا؛ سیست برش؛ سطوح مرتعش.استاندارد بین ادمییی ISO 11688-1اطالعات فنی کیی را به امراه قوانین فنی رناخته رده و اب ار که باید در
طراحی ماریناا دارا انتشار نوفه ک بهکار برده رود ،ارائه میکند.
2-7-1-702-20کاهش نوفه براساس اطالعات داده شده توسط سازنده

اگر پس از انجام امه اندازهگیر اا فنی ممکن برا کااش نوفه در مرحیه طراحی ،سازنده حفاظت دیگر را
نی تزم بداند ،در این صورت دستورادعمل استفاده باید حاو مطادب زیر بارد:
 استفاده از حادتاا کارکرد با نوفه ک پیشنهاد رود؛ اشدار در مورد سطح نوفه داده رده و استفاده از محافظ گوش پیشنهاد رود. 9-7-1-702-20تايید الزامات نوفه – اندازهگیري نوفه

برا تعیین سطح قدرت صدا و سطح فشار انتشار صدا انگام استفاده از کنترلکنندهاا
اندازهگیر داده رده در پیوست جج باید بهکار گرفته رود.
27

دستی روش

استقامت مکانیکی

بند  91از استاندارد میی ایران رماره  1369-1با درنظر گرفتن موارد زیر کاربرد دارد:
7-27

تغییر داده شود:

انرژ ضربه اعمال رده به امه محفظهاا سرامل کنترلکنندهاا دستی باید  1/9± 9/93 Nmبارد.
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707-27

کلیات

برا آزموناا این بند ،مارین تحت حداکثر سرعت بهکار انداخته میرود و میتواند برا
جابهجایی افقی ،با حادت کشسانی مهار رود.

جیوگیر

از

 7-707-27استقامت ابزار برش و پايههاي ابزار برش

اب ار برش و پایهاا آن باید استقامت کافی برا تحمل برخورد اریاء جامد را دارته بارند.
مطابقت با انجام آزمون زیر بررسی میرود:
وسییه درون محفظه آزمونی قرار داده میرود که در پیوست بب ررح داده رده است و از تجهی ات آزمون
ضربه نشان داده رده در رکل  193استفاده میرود .مارین باید رو یک مییه فوتد به طول  93mmسنامی
که در تجهی ات آزمون سبه رکل  193مراجعه رود قرار داده رده ،مستقر میرود .اب ار برش مارین تحت
آزمون در ن دیکترین ارتفاع برش به  39mmتنظی میرود و طور قرار داده میرود که انگام وارد ردن دوده
در مسیر اب ار برش گردان ،اب ار برش با بخش بدون پورش دوده در  19mmتا  13mmاب ار برش برخورد نماید
سبه رکل  193رجوع رود  .دوده یک بار در مسیر ار مجموعه اب ار برش وارد میرود .برا ار آزمون ،از یک تکه
دوده جدید استفاده میرود.
مارین باید برا  ،13sیا تا توقف برش یا بریده ردن دوده ،کار کند.
در صورتی که وارد کردن دوده به ددیل طراحی مارین امکانپییر نبارد ،مارین تا کمترین فاصیه تزم برا اجازه
ورود دوده جابهجا میرود.
حین آزمون ،ایچ اب ار برش کامل ،باز و یا صفحها که رو آن نصب میرود ،نباید جدا رود ،یا ایچ قسمتی از
مارین نباید از تمام تیهاا دیوار محفظه فیبر عبور کند .امچنین ،ارگونه رکستگی اب ار برش یا تجهی ات
نگهدارنده اب ار برش باید به عنوان رکست آزمون تیقی رود .رکستگی تجهی ات برش محرک ،1یا دبپر ردن
دبه برش اب ار برش ،رکست آزمون تیقی نمیرود.
در این آزمون نیاز نیست که مارین برا استفاده بعد مناسب بارد.
 2-707-27عدم تعادل

چمنزناا رباتیک باید نیرواا برا زننده تعادل را که ممکن است به ددیل فرسودگی و خوردگی اب ار برش
یا مجموعه آن ر داد ،تحمل کند.
مطابقت با آزمون زیر بررسی میرود:
مارین در محفظه آزمونی که در پیوست "بب" ررح داده رده ،قرار داده میرود .آزمون رو یک سطح سخت
اموار و تراز انجام میرود.
برا ماریناایی که اب ار برش سفت دارند ،عدم تعادل اب ار برش ،برحسب کییوگرم متر ،ابتدا با فرمول زیر
محاسبه میرود:
1

- Drive shearing device
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که در آن  Lقطر دایره نوک اب ار برش ،برحسب متر است.
عدم تعادل محاسبه رده با بردارتن مواد از ،یا اضافه کردن آن به ،اب ار برش تا بدست آمدن عدم تعادل ددخواه،
ایجاد میرود.
برا ماریناایی که در آنها اب ار برش حول یک محور آزادانه رو یک صفحه دوار معمودی می چرخند ،عدم
تعادل باید با بردارتن اب ار برش فراا رود.
درصورتیکه این امکان وجود دارته بارد که مارین با یک منبع تغییه خارجی با مشخصاتی مشابه با یک باتر
کامال رارژ رده به کار انداخته رود ،این آزمون برا یک ساعت در محفظه آزمون برا ار مجموعه از اب ار برش
انجام میرود.
کییه مجموعهاا اب ار برش یک مارین چند محور  ،یک به یک آزمون میروند .آزمون کییه مجموعهاا اب ار
برش یک مارین چند محور به طور ام مان با صالحدید سازنده ،مجاز است .در صورت صالحدید سازنده ،برا
ار آزمون میتوان از یک وسییه جدید استفاده کرد.
در طول آزمون ،وسییه نباید ایچیک از اج اء تزم برا مطابقت با اد امات این استاندارد را از دست داده یا نباید
ایچ ج ء یا قسمتی از وسییه از تمام تیهاا دیوار محفظه آزمون عبور کند .در این آزمون نیاز نیست که وسییه
برا استفاده پس از آزمون مناسب بارد.
 9-707-27يکپارچگی ساختاري

محفظهاا اب ار برش ،ناوداناا تخییه ،حفاظاا و گیرندهاا چمن یک چمنزن رباتیک باید استحکام کافی
برا تحمل ضربه از اریاء خارجی که ممکن است از اب ار برش به بیرون پرتاب روند ،را دارته بارد.
مطابقت با آزمون زیر بررسی میرود:
در طول آزموناا ،کارکنان آزمایشگاه باید پشت یک سپر بایستند تا در برابر اریائی که ممکن است پرتاب روند
حفاظت روند.
7-9-707-27

تجهیزات آزمون

 7-7-9-707-27ساختار ثابت نگهدارنده نمونه براي آزمون

ساختار ثابت نگهدارنده نمونه برا آزمون از صفحه فوتد با ضخامت دستک  1/3mmبا یک صفحه تخته
چندت  ،12mmدر پشت آن تشکیل رده است .صفحه فوتد باید به اندازه کافی ب رگ بارد و تا دست ک
 93mmفراتر از محفظه اب ار برش مارین امتداد یابد.
باید برا ار دایره نوک اب ار برش ،یک سورا ورود اوا ا مرک ایجاد رود ،که حداکثر قطر تقریبی آن به
صورت جدول  1است.

96

جدول -7اندازه سوراخهاي ورود هواي براي ساختار ثابت نگهدارنده نمونه آزمون
نوع چمنزن

دايره نوک ابزار برش BTCD7

قطر ورودي هوا

غیر پارنده

تمام BTCD

9/3 ×BTCD

پارنده

<633 mm

BTCD – 127 mm

 /پارنده

≤633 mm

9/3 ×BTCD

مارین باید ساختار مناسب دارته بارد که موقعیت مشخص مربوط به نقطه ت ریق در طول آزمون حفظ رود.
موانع نباید مانع از عبور آزادانه توپاا از زیر مارین رود.
 2-7-9-707-27نقاط تزريق

محل یک نقطه ت ریق  Bباید:
 برا ماریناا پارنده در موقعیت ساعت  19و در امتداد نیمه راه دبه برنده اب ار برش امانگونه کهدررکل بب 9-ررح داده رده است ،قرار داده رود.
 برا مارین غیر پارنده ،در امتداد نیمه راه دبه برنده اب ار برش رو خط  BCکه یک زاویه  23°با خط ACدارد .در خالف جهت چرخش اب ار برش ،بهطور که نقطه  Aمرک خروجی ناودان تخییه و نقطه C
مرک دایره نوک اب ار برش بارد.
ده نقطه ت زیق ،که به طور مساو از نقطه  Bو مرک  ،Cبه قطر تقریبی  ،13mmاز یکدیگر فاصیه دارند ،برا
رروع پرتابهاا استفاده میرود سبه بند  9-3-191-91مراجعه رود .
ترجیحا به جا استفاده از ده نقطه ت ریق ،میتوان وسییه را با گاماا اف ایشی  36°از نقطه ت ریق  ،Bچرخاند.
دودهاا ترریق نباید بات صفحه فوتد برآمده بارند.
 9-7-9-707-27توپهاي آزمون

 199توپ فوتد به قطر mmس ، 19/33± 9/93با حداقل سختی  23HRCسبه طور مثال توپاا مورد استفاده
به عنوان بیبرینگ باید مورد استفاده قرار گیرد.
 1-7-9-707-27روش تزريق

وسایل باید برا ت ریق پرتابهاا توپی با سرعت متغیر آماده روند .سرعتی که با آن باید توپ ت ریق رود طور
تنظی میرود که توپ حداقل تا  39mmو حداکثر  399mmبات صفحه برنده اب ار برش بات برود.
2-9-707-27

روش آزمون

مارین رو یک صفحه فوتد در حادی قرار داده میرود که محور اب ار برش  Cرو مرک پنیی آزمون بارد.
اب ار برش رو کمترین ارتفاع برش قابل تنظی  ،که کمتر از  39mmنی نبارد ،قرار داده میرود .در صورتی که

1- Cutting means tip circle diameter
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حداکثر ارتفاع برش کمتر از  39mmاست ،در این صورت مارین انگامی که رو حداکثر ارتفاع خود تنظی
رده ،آزمون میرود.
 199توپ باید به  19قسمت 19تایی تقسی رود .یک قسمت از توپاا تقسی رده باید از ار یک از 19
نقطه ،ت ریق رود.
آزمون یک بار برا ار اب ار برش انجام میرود.
برا ار آزمون از مارین دارا چند اب ار برش مختیف ،میتوان یک محفظه مارین جدید استفاده کرد .یک اب ار
برش کامل باید قبل از ار آزمون دوکیرکل ،نصب رود.
9-9-707-27

پذيرش آزمون

محفظه اب ار برش ،حفاظساا یا گیرنده چمنساا در صورتی که یکی از موارد زیر برا آناا ر داد ،در آزمون
مردود میروند:
ادف -وجود سورا در محفظه اب ار حفاظساا یا گیرندهساا چمن که امکان عبور توپ از آن وجود دارته بارد.
سورا در محفظه فرعی ،مانند صفحه تیغه داخیی ،نباید به عنوان رکست در آزمون درنظر گرفته رود؛
ب -تغییر رکل ار قسمتی از محفظه اب ار برش ،حفاظساا یا گیرنده چمن در مسیر تیغه؛
پ -از جا بیرون آمدن گیرنده چمن یا حفاظ از آداپتور خود؛
ت -سقوط گیرنده یا حفاظ از وضعیت عمییاتی عاد خود.
در صورت بروز رکست در آزمون ،دو وسییه مشابه دیگر میتواند آزمون رود .در صورتی که یکی از دو وسییه
آزمون را پشت سر نگیارد ،نمونه در آزمون مردود رده است.
يادآوري -در آزمون تزم نیست که وسییه برا استفاده بعد پس از آزمون ،مناسب بارد.

 1-707-27استحکام محفظه ابزار برش

محفظه اب ار برش و سیست تکیهگاه زمین باید قادر به تحمل بار اضافی احتمادی بارند.
مطابقت با انجام آزمون زیر بررسی میرود:
یک وزنه  99kgباید بات ار قسمت در دسترس رو مارین قرار داده رود .مارین باید رو یک سطح سخت
اموار قرار داده رده و بار به طور یکنواخت در یک سطح  19cm × 3cmاز طریق یک تیه کف به ضخامت
 39 mm± 3mmبه چگادی  39kg/m 3درون یک صفحه دبهدار محک از تخته چند ت به ضخامت  19 mmبرا
یک دوره زمانی  ،39sتوزیع رود .در صورت برقرار ررایط زیر مارین در آزمون قبول میرود:
ادف -نباید خرابی قابل رویتی رو مارین ایجاد رود و مارین باید پس از آزمون بهطور صحیح کار کند؛
ب -اگر خرابی قابل رویتی مشااده رد ،اب ار برش نباید کار کند یا حفاظ آن باید بهگونها بارد که در
آزموناا بنداا  9-191-91و  3-191-91قبول رود.
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 6-707-27آزمون سقوط – کنترلکننده دستی

کنترلکننده دستی باید سه مرتبه از ارتفاع  1mرو زمین صاف بتونی در وضعیتی که احتمال خرابی بیشتر
دارد ،در حادی که رورن بوده و با مارین در ارتباط است ،راا رود.
در صورت مشااده یکی یا تعداد بیشتر از ررایط زیر کنترلکننده دستی مردود میرود:
 دسترسی به ودتاژ بیش از ودتاژ ضعیف ایمن س ، SELVبا استفاده از پروب  13از استاندارد بین ادمیییIEC 61032؛
 خرابی وسییه کنترل از راه دور ،به ددیل خرابی مکانیکی یا برقی؛ حرکت ناخواسته مارین؛ یا ارگونه رکستگی که دسترسی ناخواسته به قسمتاایی را ممکن میسازد که به ددیل رکستگی محفظهکوتاه ردهاند.
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ساختمان

بند  99از استاندارد میی ایران رماره  1369-1با درنظر گرفتن موارد زیر کاربرد دارد:
5-22

اضافه شود:

تمامی سورا اایی که برا جیوگیر از انبارته ردن آب در محفظه ،تجهی ردهاند ،باید دستک قطر برابر
با  3mmیا دستک مساحتی  99mm 2با پهنا دست ک  3mmدارته بارد.
مطابقت با بازرسی بررسی میرود.
72-22

اضافه شود:

در صورت وجود اب ار برا حمل مارین یا بیند کردن سایر میحقات ،باید استحکام کافی وجود دارته بارد.
مطابقت با بازرسی و آزمون زیر بررسی میرود:
اب ار حمل سه مرتبه تحت نیرو وزن مارین یا میحقات بیند کردنی مانند باتر قرار میگیرد .نیرو بهطور
یکنواخت در جهت حرکت بیند کردن مارین یا محیقات رو صفحه ا با عرض  39mmکه در مرک اب ار حمل
قرار می گیرد ،اعمال میرود.
نیرو به طور پیوسته اف ایش مییابد طور که مقدار آزمون در طول  19sحاصل رده و برا یک دوره 1min
باقی بماند.
اگر مارین مجه به بیش از یک اب ار حمل بارد ،یا اگر قسمتی از وزن رو یک چر قرار داده رود ،نیرو بین
اب ار حمل به نسبتی که در وضعیت حمل عاد قسمت میرود ،تقسی میگردد .اگر مارین مجه به بیش از
یک اب ار حمل بوده به گونها که مارین به آسانی فقط با یک اب ار حمل ،حمل رود ،باید ار یک از اب ار حمل
توانایی تحمل نیرو کامل را دارته بارند.
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اب ار حمل نباید از مارین رل رود و نباید کج ردگی دائمی ،ترک خوردگی یا سایر نشانهاا خرابی ایجاد
رود.
95-22

این بند کاربرد ندارد.

707-22

شارژر باتري

به غیر از باتر اایی که با اب ار بدون تماس به طور مثال پنلاا خوررید  ،رارژ میروند ،نباید امکان کارکرد
اب ار برش یا محرک کشش مارین در طول رارژ باتر اا وجود دارته بارد.
مطابقت با بازرسی و آزمون عمیی بررسی میرود.
702-22

فیلترهاي هوا

فییتراا اوا که برا تمی کردن بردارته روند ،باید طور طراحی روند که احتمال بیرون آمدن آناا در
استفاده عاد وجود ندارته بارد.
مطابقت با بازرسی و انجام آزمون عمیی زیر انجام میرود:
 فییتر فقط با استفاده از اب ار بردارته رود؛ یا مجه به فنر بارد که از بیرون افتادن آن بر اثر نوسان در استفاده مورد نظر ،جیوگیر به عمل آورد؛ یا با یک حرکت عمد توسط کاربر برا بردارتن بارد.709-22

عامل غیر فعال کننده

یک عامل غیرفعالکننده باید طور باردکه درصورت بردارتن یا فعال کردن آن ،از کارکرد مارین جیوگیر
رود.
عامل غیرفعال کننده باید مطابق با بنداا  1-193-99یا  9-193-99بارد.
 7-709-22عامل غیرفعال کننده قابل برداشت

انگامی که عامل غیرفعال کننده بردارته می رود ،نباید امکان رورن ردن مارین وجود دارته بارد.
مطابقت با بازرسی و آزمون زیر بررسی میرود:
در حادی که عامل غیر فعال کننده بردارته رده است و بدون اعمال نیرو غیرضرور :
ادف -در صورت امکان کنترلکننده با حضور کاربر راه انداز میرود و
ب -یک مانع فی صاف با اندازها مناسب رو تجهی غیر فعال ساز را میپوراند.
مارین نباید رورن رود.
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 2-709-22عامل غیر فعال کننده حفاظت با کدگذاري

انگامی که مارین به وسییه تجهی ات غیرفعال کننده ،غیرفعال میرود ،باید یک نشانه واضح و پایدار غیرفعال
بودن مارین را نشان داد و تا زمان ورود یک رم متوادی 1سبهطور مثال یک کد ادفبایی /عدد که حداقل 2
کاراکتر دارد مشخص رو صفحه کیید ،نباید امکان برقدار ردن مارین وجود دارته بارد.
نباید امکان دغو فعادیت تجهی ات غیر فعال کننده با استفاده از کنترل از راه دور وجود دارته بارد ،مگر آن که
کنترل از راه دور تنها کنترلکننده بارد.
مطابقت با بازرسی بررسی میرود.
701-22

ناحیه کاري

ناحیه کار چمنزن رباتیک باید محدود بارد.
يادآوري -مثادی از وساییی که مشخص میکند در چه ناحیه کار مارین میتواند فعادیت کند ،راخص اا حدود مرز یا ناحیه
اا برنامه ری

7-701-22

رده می بارند.

ناحیه کاري برنامهريزي شده

ذخیره کردن برنامه دادن دریک ناحیه کار  ،باید فقط با حرکت دادن چمنزن بدون کارکردن اب ار برش و دورتا
دور محوطه با استفاده از یک کنترل کننده دستی صورت گیرد .زمانی که یک برنامه ناحیه کار به مارین داده
رده بارد ،تا قبل از تکمیل و تثبیت نشانگر کنترل کننده موقعیت خودکار ،و تا قبل از تایید کاربر برا ذخیره
کردن برنامه یا بکارگیر آن برنامه برا حرکت ،رروع حرکت مارینسحتی بدون کارکرد اب ار برش نباید امکان
پییر بارد.
یک نشانگر ثابت قابل قبول باید مرز ناحیه کار از جمیه مرزاا داخیی را رامل رود.
کنترلکنندهاا مارین انگامیکه ناحیه محدود رده بارد یا زمانبند برنامهری رده است ،باید یک صفحه
نشانگر قابل رویت دارته بارند که توانایی نشان دادن جمالت برنامهری رده یا پیغاماا خطا را به انگییسی
یا فارسی دارته بارد.
مطابقت با بازرسی و آزمون عمیی بررسی میرود.
2-701-22

شاخص حدود مرزي محیط

درصورت وجود راخص حدود مرز محیط و فعال بودن آن ،نباید این امکان وجود دارته بارد که مارین چمن
زن فاصیها بیش از طول کامل خود از راخص حدود مرز خارج رود .مگر اینکه کنترل آن توسط کنترل
کننده دستی صورت گرفته بارد.
اگر راخص حدود مرز محیط از کار متوقف رود ،مارین نباید بیش از یک متر حرکت کرده و اب ار برش باید
در مدت  3sمتوقف رود.

1-Key sequence
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محیط ،مارین میتواند باتکمیل فرایند رروع به کار بند

در صورت فعال ردن مجدد راخص حدود مرز
 ،119-99مجددا رروع به کار کند.
در انگام کنترل اتوماتیک ،مارین نباید قادر به ترک ناحیه کار بارد .اگر مارین در خارج از راخص حدود
مرز محیط قرار داده رود ،نباید امکان کارکرد آن در فاصیه بیش از یک متر از راخص حدود مرز محیط
وجود دارته بارد ،مگر آنکه تحت کنترل دستی بارد.
حداکثر ودتاژ در راخص حدود مرز محیط نباید بیش از ودتاژ ضعیف ایمن بارد.
مطابقت با بازرسی و آزمون عمیی بررسی میرود.
زمان از دحظه انتشار سیگنال توسط راخص حدود مرز محیط تا زمان توقف اب ار برش مطابق با بند
 9-199-99اندازهگیر میرود.
706-22

حسگرها

ارتفاع سنج ،حسگرساا

مارین باید مجه به حسگر ریب سنج ،حسگرساا
برگشتی بارد.

مانع سنج و حسگرساا

يادآوري-تزم نیست مارین مجه به تجهی ات سنجش اد امات مربوط به ار حسگر بارد .کارکرداا حسی مختیف ممکن است
با تجهی ات کمتر حاصل رود که در پاسخ به محرکاا متعدد بارد .اد امات حسی امچنین میتواند با تجهی ات مکانیکی به
جا مدارات ادکترونیکی حاصل رود.

 7-706-22حسگرهاي شیب سنج

حسگر ریب سنج باید رو مارین نصب رود .حسگر حداقل تا  ،3°قبل از این که مارین در وضعیت ناپایدار
قرار گیرد ،فعال میرود.
مطابقت با بازرسی و انجام آزمون زیر بررسی میرود:
مارین رو یک سطح ریبدار متغیر قرار داده میرود .می را با مارین رو آن در حادی که رو چر اایش
تکیه داده رده است ،کج کنید .اصطکاک کافی باید وجود دارته بارد طور که مارین از رو ریب سرازیر
نشود و در صورت نیاز چر اا قفل میروند .یک نوار باریک فوتد به ضخامت  1mmزیر ار چر ریبدار رده
قرار داده میرود .می را کج کنید تا پدیده بیند ردگی ر داد .پدیده بیند ردگی انگامی ر میداد که بتوان
نوار فوتد را از یک طرف از زیر ار چر ریبدار رده با نیرو یک نیوتن یا کمتر خارج کرد.
آزموناا در حادی که مارین در ار یک از موقعیتاا زیر قرار داده میروند ،ادایت میرود:
 در جهت ریب؛
 در خالف جهت ریب؛
 از سمت راست ریب؛
 از سمت چپ ریب.
اگر احتمال وجود جهت نامساعد به غیر از موارد بات وجود دارته بارد ،آزمون باید در آن جهات نی انجام رود.
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قبل از آن که زاویه بیند کردن برا ار وضعیت ر داد ،حسگر ریب سنج باید تا 3°راه انداز رود.
2-706-22حسگرهاي مانع سنج

حسگرساا مانع سنج باید رو مارین نصب رود .حسگر حداقل تا  ،3°قبل از این که مارین در وضعیت
ناپایدار قرار گیرد ،فعال میرود .این حسگر باید وجود یک مانع را در ارجا عرض مسیر مارین انگامیکه در
حادت اتوماتیک قرار گرفته است ،تشخیص داد .حسگرساا باید انگام رسیدن به مانع فعال رده و قادر به انجام
عمیکرد مورد نظرران در امه وضعیتاا کارکرد ،امه حادتاا و در تمام جهات حرکت بارند.
حداکثر نیرو ضربه اعمال رده از طرف مارین به یک مانع ثابت انگام حرکت در ار سرعت کششی ممکن
باید  99Nبارد .ضربه به یک مانع ثابت باید موجب فعال ردن حسگر مانع سنج رود.
در صورت کارکرد یک حسگر مانع سنج ،محرک کشش در جهت ضربه باید در مدت  9/3sمتوقف رود .سپس
محرک کششی باید مجدد در جهات مختیف بهکار انداخته رود تا باعث حرکت مارین از ریء مورد نظر روند،
به طور که حسگر در طول  3sاز رروع فعادیتش غیر فعال رود .اگر حسگر در طول  3sغیر فعال نشد ،اب ار
برش باید طبق اد امات بند  9-199-99متوقف رود .اگر در طول  19sپس از فعال ردن ،حسگرساا غیر فعال
رود ،حرکت اب ار برش ممکن است با رعایت فرایند رروع بهکار و با تکمیل بند  ،119-99مجددا آغاز رود.
اگر در مدت  19sاز رروع فعادیت حسگرساا  ،آناا غیر فعال نشدند ،اب ار برش فقط در صورت وقوع یکی از
ررایط زیر میتواند مجددا رروع بهکار کند:
ادف -دو اقدام جداگانه؛ یا
ب -معرفی کد ادف با که حداقل  2نویسه دارته بارد؛ یا
پ -فعال کردن کیید چند مرحیه ا در پاسخ به محرک اا.
مطابقت با بازرسی آزمون زیر و اد امات بند  9-199-99بررسی میرود:
مارین بررو یک سطح صاف امانگونه که در بند پپ 3-توضیح داده رده است ،قرار داده میرود .مارین
باید با حداکثر سرعت کششی خود بکار انداخته رده و به یک مانع سفت و محک به ارتفاع 139mmبه قطر
 39mmبرخورد کند .نیرو راه انداز حسگر مانع سنج در اثر ضربه ،به موازات سطح زمین و عمود بر نقطه
تماس با مانع سخت و محک  ،باید اندازهگیر رود .یک چیدمان عاد در رکل  196نشان داده رده است.
زمان توقف اب ار برش ،زمان رروع مجدد و زمان غیر فعال ردن باید با انجام آزمون عمیی تعیین رود.
9-706-22

حسگر ارتفاع سنج

امه ماریناا باید مجه به یک حسگر ارتفاع سنج بارند .حسگر ارتفاع سنج ،باید وضعیتی را تشخیص داد که
مارین از ار دو طرف از رو زمین بیند رده و فقط از یک نقطه که باعث ریبدار ردن آن میرود ،بیند رود.
در صورت بهکار افتادن حسگر ارتفاع سنج ،اب ار برش باید طبق آنچه در بند  9-199-99تعریف رده است،
متوقف رود.
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اگر در طول  19sپس از فعال ردن ،حسگرساا غیر فعال رود ،حرکت اب ار برش ممکن است با رعایت فرایند
رروع بهکار و با تکمیل بند  ،119-99مجددا آغاز رود.
اگر در مدت  19sاز رروع فعادیت حسگرساا  ،آناا غیر فعال نشدند ،اب ار برش فقط در صورت وقوع یکی از
ررایط زیر میتواند مجددا رروع بهکار کند:
ادف -دو اقدام جداگانه؛ یا
ب -معرفی کد ادف با که حداقل  2نویسه دارته بارد؛ یا
پ -فعال کردن کیید چند مرحیه ا در پاسخ به محرک اا.
مطابقت با بازرسی و انجام ٱزموناا ادف و ب بررسی میرود:
ادف -مارین رو یک صفحه افقی قرار داده میرود .مارین باید با امه قسمتاا بدنه خارجی ،به غیر از
قسمتاایی که با سسطح زمین در تماس استند ،در وضعیت افقی یکنواختی و عمود بر سطح بیند رود .نر
بیند کردن مارین 99 mm/s ±19 mm/s ،است .پس از آنکه امه قسمتاا درتماس با زمین از سطح سیا
زمین جدارده و انگامی که پایینترین قسمت در تماس با زمین در کمتر از  19mmاز سطح قرار گرفت،
حسگر ارتفاع سنج باید فعال رده بارد.
ب -مارین رو یک صفحه افقی قرار داده میرود .مارین باید از نقطها رو قسمتاا مختیف بدنه خارجی،
به غیر از قسمتاایی که با سسطح زمین در تماس استند ،بیند رود .نر بیند کردن مارین،
 99 mm/s ±19 mm/sاست .حسگر ارتفاع سنج باید قبل از این که سطح دایره نوک اب ار برش به زاویه 69°
نسبت به سطح افق برسد ،فعال رود.کارکرد حسگر ارتفاع سنج باید با بیند کردن مارین از محلاا مختیف در
اطراف بدنه خارجی ،که ممکن است توسط کاربر گرفته رود ،تایید گردد.
1-706-22

حسگر تشخیص -برگشت

امه ماریناا باید مجه به حسگر تشخیص -برگشت بارند .حسگر تشخیص -برگشت باید انگامی که مارین
برعکس میرود ،مانع از رروع به کار محرک کشش و اب ار برش رود.
اگر مارین عکس وضعیت صحیح خود و به پشت قرار گیرد ،اب ار برش فقط در صورت وقوع یکی از ررایط زیر
میتواند مجددا رروع بهکار کند:
ادف -دو اقدام جداگانه؛ یا
ب -معرفی کد ادف با که حداقل  2نویسه دارته بارد؛ یا
پ -فعال کردن کیید چند مرحیه ا در پاسخ به محرک اا.
مطابقت با بازرسی و انجام آزمون زیر بررسی میرود:
مارین باید برعکس رو یک سطح صاف ،در داخل فاصیه  1mناحیه کار برنامهری رده یا راخص حدود
مرز محیط قرار داده رود .نباید امکان رروع به کار محرک کشش و/یا اب ار برش وجود دارته بارد .به منظور
ااداف این آزمون ،مارین نباید از وضعیت برعکس خود باز گردد .در مورد ماریناا مجه به کنترل کننده
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دستی ،نباید امکان رروع به کار محرک کشش و/یا اب ار برش توسط کاربر و از طریق کنترل دستی وجود دارته
بارد.
705-22

جايگاه شارژ

ودتاژ ورود منبع تغییه جایگاه رارژ ،نباید از ودتاژ ضعیف ایمن بیشتر رود.
مطابقت با بازرسی بررسی میرود.
701-22

کنترلکننده دستی

یک کنترل کننده دستی با به کاربر است که باید در ن دیکی مارین بوده و قادر به استفاده مورد نظر از آن از
جمیه پیشبینی کارکرد نابجا را دارته بارد.
اگر مارین قادر به تغییر وضعیت بین حادت دستی و اتوماتیک بارد ،ایمنی کارکرد این حادتاا باید حداقل
مطابق با اد امات بند  1-12بارد.
مطابقت با بازرسی بررسی میرود.
7-701-22

کنترل کننده دستی سیمکشی شده سیمی

اگر مارین قادر به تغییر وضعیت بین حادت دستی و اتوماتیک بارد ،ایمنی کارکرد این حادتاا باید حداقل
مطابق با اد امات بند  1-12بارد.
اگر کنترلکننده دستی با سی متصل رده بارد ،این سی باید بین  1/3mتا  3mبارد.
اگر اتصال کابل به کنترلکننده قطع رده یا برق کنترلکننده دستی تمام رود ،چمنزن طبق اد امات بند
 3-199-99و اب ار برش طبق اد امات بند  9-199-99باید متوقف رود.
اب ار برش فقط در صورت وقوع یکی از ررایط زیر میتواند مجددا رروع بهکار کند:
ادف -دو اقدام جداگانه؛ یا
ب -معرفی کد ادف با که حداقل  2نویسه دارته بارد؛ یا
پ -فعال کردن کیید چند مرحیه ا در پاسخ به محرک اا.
مطابقت با بازرسی و انجام آزمون بررسی میرود.
2-701-22کنترل کننده دستی بیسیم

فرکانس کار کنترلکننده دستی بیسی باید  39Hzبارد.
در کنترلکننده دستی بیسی کاربر باید در راستا خط دید بوده و در فاصیه او از مارین نباید بیشتر از 6m
بارد .کنترلکننده دستی بیسی باید دو قسمتی بوده یا به صورت منحصر به فرد برا مارین رم گیار رده
بارد.
اگر تماس کنترلکننده دستی بیسیمبا مارین قطع رده یا برق مارین در مدت زمان بیش از  3sقطع رود،
چمنزن طبق اد امات بند 3-199-99و اب ار برش طبق اد امات بند  9-199-99باید متوقف رود.
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اگر مارین فقط با محرک کشش رروع بهکار کند ،انگام ارسال مجدد سیگنال ،کار محرک کشش میتواند ادامه
یابد.
اب ار برش فقط در صورت وقوع یکی از ررایط زیر میتواند مجددا رروع بهکار کند:
ادف -دو اقدام جداگانه؛ یا
ب -معرفی کد ادف با که حداقل  2نویسه دارته بارد؛ یا
پ -فعال کردن کیید چند مرحیه ا در پاسخ به محرک اا.
مطابقت با بازرسی و انجام آزمون بررسی میرود.
701-22

باتريها و انبارهها

 7-701-22نوع باتري /انباره

امه باتر اا و انبارهاا مورد استفاده در چمنزناا رباتیک باید کامال آببند رده بارند.
مطابقت با بازرسی بررسی میرود.
2-701-22

محافظت ترمینال

ترمینالاا باتر و اتصاتت باید طور قرار گرفته و محصور رده بارند که احتمال اتصال کوتاه بین آناا
وجود ندارته بارد .ترمینالاا بدون پورش باید با یک عایق ،طور عایقبند رده بارند که فاصیه کل
حداقل  6mmبین قسمتاایی با قطباا معکوس رعایت رود.
مطابقت با بازرسی و با انجام آزمون زیر بررسی میرود:
نباید امکان برقرار پل در ترمینالاا با وارد کردن سوزن آزمون به قطر  6mmبا طول مناسب به داخل امه
ورود اا در محفظه ،وجود دارته بارد.
703-22

مونتاژ (سوار کردن) قطعات

به غیر از موارد که در زیر مشخص رده است ،ار یک از اج اء که توسط کاربر در دست گرفته میرود باید به
گونها ایمن مونتاژ رده بارند و با اب ار به غیر از اصطکاک بین سطوح ،از چرخش آناا جیوگیر رود.
استثنا رماره  :1از این اد ام که یک سوئیچ باید از برگشت جیوگیر کند زمانی چش پوری میرود که ار سه
ررط زیر برآورده رود.
ادف -سوئیچ رامل یک پیستون ،دغ نده یا دیگر موارد بارد که از چرخش پس از بکار افتادن جیوگیر کند.
ضامنی برا اعمال نیرو جهت برگشت سوئیچ درطول عمیکرد عاد آن درنظر گرفته می رود.
ب -درصورت چرخش سوئیچ ،فواصل نباید به کمتر از مقدار حداقل قابل قبول کااش یابد.
پ -عمیکرد عاد یک سوئیچ بجا تماس مستقی توسط افراد بوسییه یک اب ار مکانیکی انجام گیرد.
استثنا رماره  :9درچراغی مانند یک نشانگر نئونی یا یک چراغ راانما که در آن تمپ در یک محفظه ت ئینی
غیر قابل بردارتنی است و امکان تعویض تمپ وجود ندارد ،درصورت چرخش سوئیچ اگر فواصل کمتر از مقدار
حداقل قابل قبول نشود ،نیاز به جیوگیر از برگشت نیست.
36

 770-22هشدار شروع به کار ابزار برش

قبل از آنکه اب ار برش بتواند پس از یک وقفه بیش از  19sبهطور خودکار بهکار بیفتد یا:
ادف -یک چراغ اشدار رورنایی درنظر گرفته رده بارد .چراغ اشدار باید از یک فاصیه  3mدر زاویه 369 º
محیطی در ارتفاع  1mتا مدت زمان  9sپس از رروع بکار اب ار برش قابل دید بارد یا
ب -یک نمایشگر اشدار دانده صوتی درنظر گرفته رده بارد .اشدار دانده صوتی باید دارا نت تکی و
ممتد بوده یا چند نتی بوده یا بطور متناوبی دست ک با نر  9دوره در ار ثانیه تکرار رود .نمایشگر اشدار
دانده صوتی بایدتا مدت زمان  9sپس از رروع بکار اب ار برش بکار بیفتد .فشار صوت نمایشگر اشدار دانده
صوتی باید در کمترین فاصیه  1/3mاز ار جهت از مرک مارین در ارتفاع  ،1/33 mدست ک ) 33 dB(Aبارد یا
پ -مارین باید دستک  3sقبل از رروع بکار اب ار برش ،حرکت خود را آغاز کند.
مطابقت با بازرسی و با انجام آزمون عمییاتی بررسی میرود.
29

سیمکشی داخلی

بند  93از استاندارد میی ایران رماره  1369-1کاربرد دارد.
21

اجزاء متشکله

بند  92از استاندارد میی ایران رماره  1369-1کاربرد دارد.
26

اتصاالت تغذيه و کابلها و بندهاي قابل انعطاف بیرونی

بند  93از استاندارد میی ایران رماره  1369-1با درنظر گرفتن موارد زیر کاربرد دارد:
7-26جايگزين شود:

برا ماریناا مجه به یک وسییه یکپارچه ورود برا اتصال به منبع تغییه نباید به کارگیر
اتصالداندها مطابق با برگهاا استاندارد بین ادمییی  IEC 60 320-2-3مجاز بارد.
مطابقت با بازرسی بررسی میرود.
25

ترمینالهاي هاديهاي بیرونی

بند  96از استاندارد میی ایران رماره  1369-1کاربرد دارد.
21

پیشبینی اتصال زمین

بند  93از استاندارد میی ایران رماره  1369-1کاربرد دارد.
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21

پیچها و اتصاالت

بند  93از استاندارد میی ایران رماره  1369-1کاربرد دارد.
23

فواصل هوايی ،فواصل خزشی و عايقبندي جامد

بند  92از استاندارد میی ایران رماره  1369-1با در نظر گرفتن موارد زیرکاربرد دارد:
 2-23اضافه شود:

آدودگی درجه  3برا این مارین کاربرد دارد.
90

مقاومت در برابر گرما و آتش

بند  39از استاندارد میی ایران رماره  1369-1کاربرد دارد.
97

مقاومت در برابر زنگزدگی

بند  31از استاندارد میی ایران رماره  1369-1کاربرد دارد.
92

تابش ،مسمومیت و خطرات مشابه

بند  39از استاندارد میی ایران رماره  1369-1کاربرد دارد.
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يادآوري ="n" -سرعت اب ار برش در حداکثر سرعت کارکرد موتور
شکل  -707مثالی از آزمون دورهاي
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ابعاد برحسب میییمتر

کلید:
=1نوک مدور اب ار برش
شکل  -702پروب آزمون پا (بند  1-702-20مالحظه شود)

29

ابعاد برحسب میییمتر
سامه ابعاد به غیر از موارد که طور دیگر مشخص رده است ،مقادیر نامی میبارند

راهنما:
1
9
3
A
B
D
E
F
G
H
I
J

نوک مدور اب ار برش
مییه فوتد سادف در زیر مشااده رود
اب ار برش
دوده استاندارد
موقعیت آزاد مجرا
محرک اارم کنترل از راه دور
دوده فوتد سب در زیر مشااده رود
ارتفاع اب ار برش
مجموعه سییندر جداردنی
صفحه فوتد × 9
میخ یا وارر نصب رده رو دوده
فنر فشرده رده سپ در زیر مشااده رود برا مشااده ج ئیات
شکل  -709الف -نماي شماتیک از باال

21

ابعاد برحسب میییمتر
سامه ابعاد به غیر از موارد که طور دیگر مشخص رده است ،مقادیر نامی میبارند

ادف -مییه فوتد به ابعاد  93 mm± 9/3mmدرجه  1طبق استاندارد بین ادمییی ISO 683-9
ب -اتصاتت انتها درون  199mmقطر نامی دوده استاندارد س 1/3تا  3فاصیه اوایی با سورا مرک
 93 mmقسمتاا یکسان دو انتها -سختی = 339 HB
شکل -709ب -نماي شماتیک از باال
شکل  -709تجهیزات آزمون ضربه (بند  7-707-27مالحظه شود)

29

به قطر  .33mmضخامت

ابعاد خطی برحسب میییمتر

راهنما:
1
9
3
2
3
6

جهت چرخش
نوک مدور اب ار برش
سورا ورود اوا
خط مرک سورا ت ریق
 19×Ø 13نقاط ت ریق با فاصیهاا مساو ا محور
محفظه اب ار برش
شکل  -701الف -ابزار برش تکی

23

راهنما:
1
9
3
2
3
6

جهت چرخش
نوک مدور اب ار برش
سورا ورود اوا
خط مرک سورا ت ریق
 19×Ø 13نقاط ت ریق با فاصیهاا مساو ا محور
محفظه اب ار برش
شکل  -701ب -ابزار برش دوتايی
شکل  -701مثالی از ساختار تزريق تجهیزات آزمون (بند  7-7-9-707-27مالحظه شود)

22

راهنما:
1
9
3

محفظه خارجی مارین
اب ار برش
پروب آزمون مکانیکی
شکل  -706پروب آزمون انگشتک

23

راهنما:
1
9
3

مارین
ادف سفت و محک
گیج نیرو

رکل  -196آزمون حسگر مانع سنج

26

پیوستها
پیوستاا استاندارد میی ایران رماره  1369-1با در نظر گرفتن موارد زیرکاربرد دارد:

پیوست ب
(الزامی)
وسايل تغذيه شونده توسط باتريهاي قابل شارژ
 3-7-9جايگزين شود:

ماریناا تحت ررایط زیر به کار انداخته میروند:
 وسایل در حادیکه با باتر کامال رارژ رده تغییه میروند ،در حادت بیبار تغییه میروند؛ باتر رارژ میرود ،در ابتدا باتر تخییه میگردد به طور که مارین نتواند کار کند؛ در صورت امکان ،مارین از منبع تغییه از طریق باتر رارژ خود ،تغییه میرود ،باتر در ابتدا تخییه رده بهطور که مارین نتواند کار کند .مارین در حادت بیبار بهکار انداخته میرود؛
 اگر مارین مجه به اتصالدانده ادقایی بین دو میحقاتی بارد که از یکدیگر قابل جدا ردن استند ،مارین درحادی که از منبع اصیی تغییه میرود که قسمت جداردنی بردارته رده است.
 702-73کاربرد ندارد.
 709-73کاربرد ندارد.
 90مقاومت در برابر گرما و آتش
 2-90اضافه شود:

برا چمنزناا برقی تغییه رونده با باتر  ،بند  3-9-39کاربرد دارد.

23

پیوست الفالف
(الزامی)
محاسبه انرژي جنبشی المانهاي برش چرخان
به منظور ااداف این استاندارد ،انرژ جنبشی باید با استفاده از فرمول زیر محاسبه رود سرکل "ادفادف"1-
مالحظه رود :
⁄

که در آن:
 Ekانرژ جنبشی برحسب ژول است؛
 vحداکثر سرعت حاصل نقطه zکه در نیمه طول قابل محاسبه  Lادمان برش برحسب متر بر ثانیه است.
بنابراین:
]

[

که در آن:
 nحداکثر سرعت چرخش با طول کامل خط یا یک برنده نصب رده برحسب یک دور کامل در دقیقه است؛
 rفاصیه محور چرخش سر برنده تا نوک بیرونی ادمان برش برحسب متر است؛
 Lطول قابل محاسبه اب ار برش برحسب متر است.

23

شکل الفالف7 -الف-خط رشته

شکل الفالف7 -اب -برنده چرخان
شکل الفالف -اندازهگیري طول قابل محاسبه L
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پیوست بب
(الزامی)
ساختمان محفظه آزمون
بب 7-کلیات ساختمان
به طور کیی ساختار محفظه آزمون باید مطابق با آنچه در رکل بب 1-و بب 9-نشان داده رده است ،بارد.
دیواراا باید رامل  3پنل ادف بارد کههر یک به ارتفاع  ،9999mmعمود بر کف محفظه آزمون ،امانطور که
در رکل بب 3-نشان داده رده ،به رکل یک اشت وجهی ،بارند .ترکیبات پانلاا ادف تا ارتفاع 299mm
باید از جنس مواد مشخص رده در بند بب 9-بارد.
سطح بات  299mmپنلاا ادف باید صفحهایاز جنسکاغی کرافت 1مخصو بسته بند بارد که تا ارتفاع
 9999mmبات میرود .به منظور سهودت در رمارش ضربهاا ،تکیهگاه پنل بهتر است طور طراحی رده بارد
که سر خوردن درون و بیرون حداقل یک پنیی ادف را بداد.
پنلاا ادف عموما باید عمود بر خطوط رعاعی که در امتداد 339mm±39mmاز دایره نوک اب ار برش یک
مارین دوکی رکل ،گسترش مییابد ،قرار داده رود .ریاراا راه راه ورقه فیبر باید عمود بارد .اگر پنل ادف
با بخشی از مارین مانند جعبه چمن یا چر در تماس بارد ،برا جیوگیر از چنین برخورد ادف باید به
سمت عقب حرکت داده رود.
بب 2-ساختمان پنل هدف
پنل ادف باید آزموناا بند بب 3-را برآورده سازد و بهتر است صفحه تکی از جنس ورقه فیبر ریاردار دوتیه
بارد .در صورت د وم ،میتوان از صفحه تکی ورقه فیبر ریاردار دوتیه ،با صفحه ساا اضافی از جنس کاغی
کرافت استفاده رود ،که این پیشنهاد نمیرود .ضخامت ورقه فیبر باید حداقل  2mmبارد.
يادآوري -به منظور دستیابی به نتایج صحیح ،ورقه فیبر بهتر است تا حد که با اد امات این آزمون نی مطابقت دارته بارد ،نازک
بارد.

در صورت استفاده ازکاغی کرافت ،باید به صورت نقطها به ورقه فیبر چسبانده روند تا اطمینان حاصل رود کل
کاغی انگامی که در محفظه آزمون قرار داده میرود ،ن دیک به سطح ورقه فیبر است .ساختار نامی کاغی کرافت
باید  g/m2بارد.
بب 9-آزمون مواد پنل هدف

1

- Kraft parer
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نمونهاایی از ساختمان پنل ادف باید به قطعات مربع  139mm9×139mmبرش داده رده و در رمایی طبق
رکل بب 2-و طبق آن چه در زیر توضیح داده میرود ،آزمون میگردد:
 نمونهاا در مرک صفحه پایینی قرار داده میروند ،دبهاا نمونهاا مربعی می تواند با استفاده از چسب یانوار محک روند .با استفاده از صفحه باتیی ،پورانده میروند؛ اطمینان حاصل رود که مرک سورا اا در بات و
کف صفحات در یک ردیف قرار دارند و ورقه فیبر با استفاده از صفحه فوتد صاف رده است.
 زره تا ارتفاع مورد نظربیند رده و اجازه داده میرود تا بر رو نمونه پنل ادف سقوط کند. آزمون بر رو  3نمونه از ارتفاع  399mو سپس رو  3نمونه دیگر از ارتفاع  299mmانجام میرود.انگامی که از ارتفاع  399mmراا میرود ،زره نبایدبه بیش از  9نمونه از  3نمونه ،به طور کامیدر داخل پنل
ادف نفوذ کند.
انگامی که از ارتفاع  299mmراا میرود ،زره باید به حداقل 2نمونه از  3نمونه ،به طور کامل از داخل پنل
ادف عبور کند.
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ابعاد بر حسب میییمتر

راهنما:
1
9
3
2

پنل ادف کاغی کرافت س g/m2کامال  369°باز رده
دایره نوک اب ار برش
پایه سپیوست بب و رکل -3بب مالحظه رود
ورقه فیبر راه راه پنل ادف با ریار عمود

رکل بب -1-محفظه آزمون پرتاب ادف -رما کیی
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ابعاد بر حسب میییمتر

راهنما:
1
9
3
2
3

نقطه ت ریق
رعاع = سرعاع دایره نوک اب ار برش 39 ± 339 +
اب ار برش
پنل ادف اشت وجهی با ریاراا عمود
جهت معمول حرکت مارین

رکل بب -9-محفظه آزمون پرتاب ادف
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ابعاد بر حسب میییمتر
سامه ابعاد به غیر از موارد که طور دیگر مشخص رده است ،مقادیر نامی میبارند

راهنما:
1

کاغی کرافت ،در صورت د وم استفاده رده و
نقاط داخل سطح پنل ادف چسبانده می-
روند تا اطمینان حاصل رود تقریبا ن دیک به
امه ناحیه استند
دبه پنل ادف بهطور مناسب به کف سطح
چسبانده رده بارد .تا مانع خروج توپاا از
محفظه آزمون رود

A

داخل محفظه برش

9

3

پنلاا ادف ساخته رده از ورقه فیبر راه راه با ریار عمود با
ضخامت حداکثر  2mmبا ریاراا عمود

2

حصیر نارگییی

3

میخ

6
3

PVC

B

کف تخته سه ت
بیرون محفظه آزمون

رکل بب -3-دیواراا و کف محفظه آزمون
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ابعاد بر حسب میییمتر

راهنما:
1

کفسزیر

6

زره که از مییه فوتد به قطر  6/33mm± 9/9mmبه جرم
 9/93 kg±9/993kgساخته رده است.

9

صفحه کف فوتد س6/33×139×139

3

دوده راانما – عمود 9°±

3

نمونه ورقه فیبر

3

دوده تکیه گاه

2
3

کاغی کرافت در صورت نیاز اینجا اضافه رود
صفحه باتیی فوتد س99×139×139

2
19

ارتفاع پرتاب
دو سورا به قطر 39mm±9/3mm

رکل بب -2-ساختار آزمون برا آزمون نفوذ ورقه فیبر راه راه
33

پیوست پپ
(الزامی)
کف محفظه آزمون براي پرتاب هدف
پپ 7-ساختار
کف محفظه آزمون مطابق با آنچه در رکل پپ 3-نشان داده رده است ،باید رامل تخته چندت  12میییمتر
که با حصیر نارگییی مربع رکل به ابعاد  399mm×399mmپورانده رده است ،بارد که به تخته چندت با آنچه
در رکل پپ 1-نشان داده رده است ،میخ رده در حادی که فواصل میخاا در رکل پپ 9-نشان داده رده
است.
ار مربع از حصیر نارگییی ،ناحیه ساییداشده را نشان میداد،انگامیکه ثابت رود 39٪ارتفاع یا بیشتر از آن
کااش یافته یا تعداد ررتهاا ک رده است که در این صورت باید تعویض رود.
پپ 2-حداقل اندازه
حداقل اندازه پایه باید طور بارد که با ساختار محفظه آزمون بند بب 1-مطابقت دارته بارد ،پنلاا ادف
به طور کامل بر رو پایه حصیر نارگییی تکیه داده میروند.
پپ 9-حصیر نارگیلی
تار حصیر نارگییی باید دارایارتفاع تقریبی  99mmبوده که رو
تقریبی آن  3999g/m2بارد.
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پایه  PVCقرار داده رده است و باید وزن

راهنما:
1
9
3
2
3

دوده ت ریق
حصیر نارگییی به ضخامت تقریبی  -99mmقرار گرفته رو پایه PVC
میخ
PVC

تخته چندت به ضخامت نامی 12mm
شکل پپ -7-محفظه آزمون پرتاب هدف-جزئیات پايه
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ابعاد بر حسب میییمتر
سامه ابعاد به غیر از موارد که طور دیگر مشخص رده است ،مقادیر نامی میبارند

رکل پپ -9-نما میخاا کف محفظه آزمون
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پیوست تت
(الزامی)
مناطق برجسته پنل هدف و گزارش آزمون پیشنهادي
براي آزمون پرتاب هدف
تت 7-مناطق برجسته هدف
بخشاا ورقه فیبر پنلاا ادف باید به طور افقی به دو منطقه برجسته امانطور که در رکل بب1-
پیوست بب نشان داده رده است ،تقسی رود.
تت 2-منطقه برجسته پايینی
ناحیه بین کف و خط  399mmاست.
تت 9-منطقه برجسته بااليی
ناحیه بین خط  399mmو بات مقطع کاغی کرافت پنل ادف است.
تت 1-گزارش آزمون پیشنهادي
قادب پیشنهاد رمارش ضربهاا را پس از  199قسمت توپاا فوتد  ،امکانپییر میسازد و نتایج کف ورقه را
به طور مختصر بیان میکند .به رکل تت 1-مراجعه رود.
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نتايج آزمون پرتاب هدف
سازنده:
نوع:

مدل:

شماره سريال:
اندازه:
محل تخلیه:
شماره:

تیغه-

دور در دقیقه:

بهر
1
9
3
2
3

ناحیه ارزيابی
باتیی
پایینی
باتیی
پایینی
باتیی
پایینی
باتیی
پایینی
باتیی
پایینی
کل باتیی

خالصه مجموع

کل پایینی
کل امه مناطق
شکل تت -7-برگه نتیجه آزمون پیشنهادي
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کل ضربات

پیوست ثت
(الزامی)
عالئم ايمنی
در صورت استفاده از عالئ ایمنی ،باید این عالئ مانند زیر بارند:

شکل ثث -7-عالمت ايمنی نشاندهنده "–هشدار-
دستورالعمل کاربر قبل از راهاندازي ماشین مطالعه شود"

در قسمت پایینی نماد ایمنی رکل ثث 1-میتواند با نماد  1621از استاندارد میی ایران رماره  ،2233امان
گونه که در زیر نشان داده رده است ،جایگ ین رود:

61

شکل ثث-2-نماد ايمنی جايگزين براي اطالعات ايمنی شکل ثث7-
نماد  7517از استاندارد ملی ايران شماره 1361

یا با نماد  M002از استاندارد میی ایران رماره  ،3919مانند زیر جایگ ین رود:

شکل ثث-9-نماد ايمنی جايگزين براي اطالعات ايمنی شکل ثث7-
نماد  M002از استاندارد ملی ايران شماره 1070

69

شکل ثث -1-عالمت ايمنی نشاندهنده "–هشدار-
فاصله ايمنی را از ماشین در حال کار رعايت کنید"

63

شکل ثث -6-عالمت ايمنی نشاندهنده "–هشدار-
ابزار غیرفعال کننده را قبل از شروع به کار يا بلند کردن ماشین برداريد"

شکل ثث -5-عالمت ايمنی نشاندهنده "–هشدار-
ابزار غیرفعال کننده راهاندازي را قبل از شروع به کار يا بلند کردن ماشین برداريد"
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شکل ثث -1-عالمت ايمنی نشاندهنده "–هشدار-
سوار بر ماشین نشويد"
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پیوست جج
(اطالعاتی)
کد آزمون نوفه -روش مهندسی (رتبه )2
جج 7-هدف و دامنه کاربرد
کد آزمون نوفه ،اطالعات تزم جهت انجام موثر و تحت ررایط استاندارد تعیین مشخصات انتشار نوفه چمنزن-
اا رباتیک تغییه رونده با باتر  ،را مشخص میکند.
مشخصات انتشار نوفه رامل انتشار سطح فشار صدا در موقعیت کاربر و سطح توان صدا میبارد .تعیین این
مقادیر برا موارد زیر ضرور است:
 اظهار سازنده از می ان نوفه ساطع رده؛ مقایسه نوفه ساطع رده توسط ماریناا در یک خانواده یکسان؛ ااداف کنترل نوفه در مرحیه طراحی در محل ساخت.استفاده از این کد آزمون نوفه ،متضمن تکرارپییر تعیین مشخصات انتشار نوفه در محدوده تعیین رده برا
درجه دقت ،طبق روش پایه مورد استفاده اندازهگیر  ،است .روشاا اندازهگیر نوفه ،بر طبق این استاندارد
نتایج با دقت درجه  9را مجاز میداند.
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پیوست چچ
(اطالعاتی)
مثالی از مواد و ساختار تامینکننده الزامات يک سطح مصنوعی
چچ 7-مواد
فیبراا سررتهاا معدنیسچمن مصنوعی  ،دارا ضخامت  ، 99mmبا مقاومت در برابر جریان اوا
 11و تراک  93 kg/m3استند.

kN.s/m4

چچ 2-ساختار
امانگونه که در رکل چچ 1-نشان داده رده است ،زمین مصنوعی محل اندازهگیر به  2سطح به ا چسبیده
تقسی میرود ،که ابعاد تقریبی ار سطح  1/99m×1/99mمیبارد .تیه پشتی س aاین ساختار امانطور که در
رکل چچ 1-نشان داده رده است ،دارا ضخامت  12mmپوریده رده با مواد پالستیکی در دو طرف است.
چنین سطحی ،به طور مثال برا ساختار دوازم آرپ خانه مورد استفاده قرار میگیرد .دبهاا بریده رده ترارهاا
سنئوپان برا حفاظت در برابر رطوبت باید با رنگ پالستیکی پورانده روند .بیرون زمین با دو پایه بخش
آدومینومی س dمرزبند میرود ،ارتفاع ار پایه  99mmمیبارد .قسمتاا برش طودی در محلاایی که به
عنوان جداکننده استند و نقاط اتصال ،به دبهاا صفحات مشترک پیچ میروند.
در وسط صفحات اتصال که مارین در طول اندازهگیر رو آن قرار داده میرود ،مانند ار مکانی که کاربر
میتواند رو رو آن بایستد ،بخشاا  Tآدومینومی با پایهاایی به طول  ،99mmبه عنوان جداکننده نصب
میرود .این بخشاا دارا نشانهگیار اا دقیقی استند که تراز بودن مارین را در وسط محل اندازهگیر
تسهیل میکند .سپس سطح آماده رده با نمد س bکه به اندازه برش زده رده است ،عایق بند میروند.
سطوح متصل زمین نمد که قابل ایستاندن و راندن بر رو آن نیستند سسطح نوع  Aدر رکل چچ (1-با تور
سیمی معمودی که در نقاط اتصال به دبهاا نواراا گره زده رده ،پورانده میرود .به منظور این ادف ،قسمتاا
باید دارا سورا بارند .بنابراین ،مواد به اندازه کافی میچسبند ،اما باید امکان تعویض مواد نمد انگامی که
کثیف میروند ،وجود دارته بارد .به عنوان تور ،سیمی که به اصطالح تنه مرغی گفته میرود ،با عرض ربکه
 19mmو قطر سی  ،9/3mmبرا این منظور مناسب است .این سی به اندازه کافی از سطح محافظت میکند
بدون این که ررایط آکوستیک را تحت تاثیر قرار داد.
محافظت با ربکه سیمی ساده برا ناحیها که در معرض عبور و مرور است ،کافی نمیبارد سسطح نوع  Bدر
رکل چچ .(1-برا این سطوح ،استفاده از ربکه سیمی راهراه سی فوتد به قطر  3/1 mmو عرض ربکه
 ،39mmمناسب است.
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ساختار محل اندازهگیر امانگونه که توضیح داده رد ،دارا دو م یت است :میتواند در مدت زمان کوتاه و به
آسانی آماده رود و تمامی مواد به سادگی در دسترس میبارند.
این موضوع که قرار دادن میکروفناا به طور مستقی بات زمین اندازهگیر مناسب نیست ،با فرض این که
زمین مسطح و سخت است ،به طور مثال آسفادت یا بتونی است،اجازه میداد تا میکروفناا به آسانی بر رو
پایه نصب روند.
انگام چیدمان میکروفناا ،باید به این موضوع توجه رود که ارتفاع میکروفناا باید نسبت به سطح زمین محل
اندازهگیر تعیین رود .در این صورت انگام اندازهگیر باید  29mmبیندتر از زمین زیر میکروفن بارد.
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ابعاد بر حسب میییمتر
سامه ابعاد به غیر از موارد که طور دیگر مشخص رده است ،مقادیر نامی میبارند

راهنما:
A
B
a
b
c
d
e
f
x

سطحی که برا تحمل وزن مناسب نیست .برا راندن و ایستادن مناسب نیست.
سطح مناسب برا تحمل وزن .میتوانید رو آن ایستاده و برانید.
تیه پشتی از نئوپان پوریده رده با پالستیک سبه ضخامت نامی 12
تیه فیبر پش معدنی سبه ضخامت / 99تیه ادیاف پش معدنی
بخشاا T-آدومینیومی سضخامت نامی  ×3mmارتفاع 99mm
بخشاا U-آدومینیومی سضخامت نامی  ×3mmارتفاع 99mm
ربکه سیمی سربکه  19mm ×19mmنامی ساخته رده از سی فوتد به ضخامت 9/3mm
چارچوب سیمی سربکه  39mm ×39mmنامی ساخته رده از سی فوتد به ضخامت 3/1mm
محور  xطبق پیوست جج سرکل جج-ا مالحظه رود

شکل چچ -7-طرح اولیه سطح اندازهگیري پوشیده شده با يک سطح مصنوعی سدر مقیاس واقعی نمیبارد
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پیوست حح
(اطالعاتی)
دستورالعملهاي ايمنی
حح 7-کلیات
در این پیوست مثادی از راهانداز امه انواع ماریناا ،در دامنه کاربرد این استاندارد ،به ریوها ایمن ،ارائه
میرود .این دستورادعمل باید به گونها مناسب رامل جمالت در بنداا زیر بارد.
این دستورادعمل استفاده باید رامل سطوح نوفه و اشداراا تزم به امراه موارد زیر بارد:
مهم
قبل از استفاده با دقت مطالعه شود
به منظور مراجعه بعدي نگهداري شود
ح-ح2-
حح 7-2-آموزش

ادف -دستورادعمل را بادقت مطادعه کنید .با کنترلکنندهاا و استفاده صحیح از مارین ،آرنا روید.
ب -ارگ اجازه نداید افراد ناآرنا با مارین یا کودکان از آن استفاده کنند سدر اینجا ممکن است محدودیت
سنی نی دحاظ رود .
پ -کاربر یا متصد مسئول حوادث و خطرات پیرامون سایر افراد و اموال آنها میبارد.
حح 2-2-آمادهسازي

ادف -از نصب صحیح سیست خودکار توصیفی محیط امانگونه که آموزش داده رده است ،اطمینان حاصل
کنید
ب -به طور دورها محیطی را که در آن مارین به کار گرفته میرود بازرسی کرده و سنگ ،چوب ،سی ،
استخوان و سایر اریاء خارجی را بردارید.
پ -به طور دورها بازبینی چشمی انجام داید تا تیغهاا ،پیچ تیغه و دوازم مونتاژ برنده پوریده یا خراب نشده
بارد .تیغهاا خراب رده یا پورانده رده و پیچاا مجموعه را تعویض کنید تا تعادل دارته بارد.
ت -در ماریناا دوکی رکل ،مراقب چرخش یک تیغه که ممکن است چرخش سایر تیغهاا را منجر رود،
بارید.
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حح 9-2-راهاندازي
حح 7-9-2-کلیات

منحرف کننده و/یا مخ ن

ادف -ارگ مارین را با حفاظها معیوب یا بدون تجهی ات حفاظتی مانند بازو
انبارت چمن که باید در محل خود قرار گیرند ،بکار نیاندازید.
ب -دست و پااا را زیر قسمتاا گردان قرار نداید .امیشه محل تخییه را تمی نگه دارید.
پ -ارگ مارین را با موتور در حال کار بیند نکرده و حمل نکنید.
ت -عامل غیرفعال کننده را از مارین بردارید سیا به کار اندازید .
 قبل از تمی کردن مانع سنجاا؛ قبل از کنترل ،تمی کردن یا کارکردن رو مارین.حح 2-9-2-موارد تکمیلی هنگامی که ماشین به طور اتوماتیک راهاندازي میشود

در صورت وجود حیوان خانگی ،کودکان یا افراد در ن دیکی مارین ،آن را بدون مراقبت در حال کار راا نکنید.
حح 9-9-2-موارد تکمیلی هنگام استفاده از کنترلکننده دستی

ادف -در روز یا در نور مصنوعی مناسب چمنزنی کنید.
ب -از راهانداز مارین رو چمن خیس خوددار کنید.
پ -از راهانداز وسییه با پا برانه یا با صندل و دمپایی خوددار کنید .امواره کفش مناسب و ریوار بیند
بپورید.
ت -از وضعیت جا پا خود در سرازیر اطمینان دارته بارید.
ث -انگام برگشتن مارین به سمت کاربر دورترین فاصیه اشدار داده رده را دارته بارید.
ج -امواره موتور را طبق دستورادعمل سازنده در حادی که پااا از تیغهاا فاصیه دارد ،رورن کنید.
حح 1-2-پشتیبانی و نگهداري ماشین

ادف -امه پیچ و مهرهاا و چفت و بستاا را محک کنید تا اطمینان حاصل رود مارین به طور ایمن کار
میکند.
ب -مخ ن انبارت چمن را به طور متناوب برا جیوگیر از فرسودگی و خرابردگی کنترل کنید.
پ -اطمینان حاصل کنید اب ار برش با مدل صحیح جایگ ین رده است.
ت -اطمینان حاصل کنید باتر اا با رارژر مناسب پیشنهاد رده از طرف کاربر ،رارژ رده است .استفاده
ناصحیح ممکن است موجب خطر برقگرفتگی ،گرمردن بیش از حد یا نشت مایع از باتر رود.
ث -در صورت نشت ادکترودیک با چش یا غیره ،موضع را با آب رسته و در صورت نیاز به پ رک مراجعه کنید.
ج -تعمیر و نگهدار مارین باید طبق دستورادعمل سازنده صورت گیرد.
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