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requirements for industrial robots —
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به نام خدا
آشنايی با سازمان ملی استاندارد ايران
مؤسسۀ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب بند یک مکاد  3قکانون اصکح قکوانی و مقکررات مؤسسکۀ اسکتاندارد و
تحقیقات صنعتی ایران ،مصوب بهم ماه  1331تنها مرجع رسکمی کشکور اسک ککه وظیفکه ککار تعیکی  ،تکدوی و نشکر
استانداردها ملی (رسمی) ایران را به عهده دارد.
نام موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه و دومی جلسه شورا عالی ادار مکور  29/6/92بکه
سازمان ملی استاندارد ایران تغییر و طی نامه شماره  996/33333مور  29/3/92جه اجرا ابحغ شده اس .
تدوی استاندارد در حوزه ها مختلف در کمیسیون ها فنی مرکب از کارشناسان سازمان  ،صاحب نظران مراکز و مؤسسکات
علمی ،پژوهشی ،تولید و اقتصاد آگاه و مرتبط انجام میشود وکوششی همگام با مصالح ملی و با توجه به شکرایط تولیکد ،
فناور و تجار اسک ککه از مشکارک آگاهانکه و منصکفانۀ صکاحبان حک و نفکع ،شکام تولیدکننکدگان ،مصکر کننکدگان،
صادرکنندگان و وارد کنندگان ،مراکز علمی و تخصصی ،نهادها ،سازمان ها دولتی و غیر دولتی حاص می شود  .پیش نویس
استانداردها ملی ایران برا نظرخواهی به مراجع ذ نفع و اعضا کمیسیون ها فنکی مربکو ارسکا مکیشکود و پکس از
دریاف نظرها و پیشنهادها در کمیتۀ ملی مرتبط با آن رشته طر و در صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی (رسمی) ایکران
چاپ و منتشر می شود.
پیش نویس استانداردهایی که مؤسسات و سازمان ها عحقه مند و ذ صح نیز با رعای ضوابط تعیی شده تهیه می کننکد
درکمیتۀ ملی طر و بررسی و درصورت تصویب  ،به عنوان استاندارد ملی ایکران چکاپ و منتشکر مکی شکود  .بکدی ترتیکب ،
استانداردهایی ملی تلقی می شوند که بر اساس مفاد نوشته شده در استاندارد ملی ایکران شکمار  3تکدوی و در کمیتکۀ ملکی
استاندارد مربو که سازمان ملی استاندارد ایران تشکی میدهد به تصویب رسیده باشد.
سازمان ملی استاندارد ایران از اعضا اصلی سکازمان بکی المللکی اسکتاندارد )، 1(ISOکمیسکیون بکی المللکی الکتروتکنیک
) 9(IECو سازمان بی المللی اندازه شناسی قکانونی ) 3(OIMLاسک و بکه عنکوان تنهکا رابکط 2کمیسکیون ککدکس غکیایی
)3(CACدر کشور فعالی می کند  .در تدوی استانداردها ملی ایران ضم توجه به شرایط کلکی و نیازمنکد هکا خکا
کشور  ،از آخری پیشرف ها علمی  ،فنی و صنعتی جهان و استانداردها بی المللی بهرهگیر میشود .
سازمان ملی استاندارد ایران می تواند با رعای موازی پیش بینی شده در قانون  ،برا حمایک از مصکر کننکدگان  ،حفک
سحم و ایمنی فرد و عمومی  ،حصو اطمینان از کیفی محصوالت و مححظات زیس محیطی و اقتصاد  ،اجرا بعضی
از استانداردها ملی ایران را برا محصوالت تولید داخ کشور و /یا اقحم وارداتی ،با تصویب شورا عالی استاندارد ،اجبار
نماید .سازمان می تواند به منظور حف بازارها بی المللی برا محصوالت کشکور  ،اجکرا اسکتاندارد کاالهکا صکادراتی و
درجهبند آن را اجبار نماید  .همچنی برا اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمان ها و مؤسسات فعا
در زمینۀ مشاوره  ،آموزش  ،بازرسی  ،ممیز و صکدور گکواهی سکامانه هکا مکدیری کیفیک و مکدیری زیسک محیطکی ،
آزمایشگاه ها و مراکز کالیبراسیون ( واسنجی ) وسای سنجش  ،سازمان ملی استاندارد ایران ای گونه سازمان ها و مؤسسات را
بر اساس ضوابط نظام تأیید صححی ایران ارزیابی می کند و در صورت احراز شرایط الزم  ،گواهینامۀ تأیید صححی به آن ها
اعطا و بر کارایی آن ها نظارت می کند  .ترویج دستگاه بی المللی یکاها  ،کالیبراسیون ( واسنجی ) وسای سکنجش  ،تعیکی
عیار فلزات گرانبها و انجام تحقیقات کاربرد برا ارتقا سطح استانداردها ملی ایران از دیگر وظایف ای سازمان اس .
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توسط شرک

رباتها

طر ابتکار انر

هشتصد و سی و هشتمی اجحس کمیته ملی استاندارد مکانی
تصویب قرار گرفته اس  ،این

به استناد بند ی

صنعتی -قسم

 :1رباتها" که

تهیه و تدوی شده اس

و در

و فلزشناسی مور  1329/11/39مورد

ماده  3قانون اصح قوانی و مقررات موسسه استاندارد و

تحقیقات صنعتی ایران  ،مصوب بهم ماه  ،1331به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر میشود .
برا حف همگامی و هماهنگی با تحوالت و پیشرف ها ملی و جهانی در زمینه صنایع  ،علوم و خدمات ،
استانداردها ملی ایران در مواقع لزوم تجدید نظر خواهد شد و هر پیشنهاد که برا اصح و تکمی ای
استانداردها ارائه شود  ،هنگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربو مورد توجه قرار خواهد گرف  .بنابرای ،
باید همواره از آخری تجدید نظر استانداردها ملی استفاده کرد .
منبع و مأخی که برا تهیه ای استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شر زیر اس :
ISO 10218-1: 2011, Robots and robotic devices — Safety requirements for industrial robots
— Part 1: Robots

و

رباتها و دستگاههاي رباتیک ،الزامات ايمنی براي رباتهاي صنعتی -قسمت:1
رباتها
1

هدف و دامنه کاربرد

هد از تدوی ای استاندارد ،تعیی الزامات و راهنماییهایی جه طراحی ایم پایدار ،اقدامات حفاظتی و
دستورالعم استفاده از رباتها صنعتی اس  .ای استاندارد خطرات مرتبط به رباتها را بیان میکند و
الزامات حی یا کاهش ریس ای خطرات به مقدار کافی را فراهم میکند.
ای استاندارد ،ربات را ی دستگاه کام در نظر نمیگیرد .به طور کلی انتشار نوفه 1به تنهایی ی خطر قاب
مححظه برا ربات محسوب نمیشود و در نتیجه نوفه از دامنه ای استاندارد حی شده اس .
ای استاندارد برا رباتها غیرصنعتی کاربرد ندارد ،با ای حا اصو ایمنی را که در ای قسم آمدهاند،
میتوان برا دیگر رباتها نیز به کار برد.
يادآوري  -1نمونههایی از کاربردها غیرصنعتی ربات شام رباتها زیردریایی ،نظامی و فضایی ،بازو رباتی  9کنتر از
راه دور ،اعضا مصنوعی و دیگر وسای کمکی برا معلولی جسمی ،میکرورباتها(جابهجایی کمتر از  ،)1mmجراحی یا
مراکز خدماتی درمانی و محصوالت مصرفی یا خدماتی ،میباشند اما به آنها محدود نمیشوند.
يادآوري  -1الزامات یکپارچهساز و نصب سامانهها ربات ،در قسم دوم ای استاندارد آمده اس .
يادآوري  -3خطرات بیشتر میتوانند از طری کاربردها خا

ایجاد شوند (برا مثا جوشکار  ،برش لیزر  ،ماشی -

کار ) .ای خطرات مرتبط به سامانه نیاز اس در طی طراحی ربات در نظر گرفته شوند.

1

مراجع الزامی
.

مدارک الزامی زیر حاو مقرراتی اس که در مت ای استاندارد ملی ایران به آنها ارجاع داده شده اس
بدی ترتیب آن مقررات جزئی از ای استاندارد ملی ایران محسوب میشود .
در صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد ،اصححیهها و تجدید نظرها بعد آن
مورد نظر ای استاندارد ملی ایران نیس  .در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آنها ارجاع داده
شده اس  ،همواره آخری تجدید نظر و اصححیهها بعد آنها مورد نظر اس .
استفاده از مراجع زیر برا ای استاندارد الزامی اس :
 1-1استاندارد ملی ایران شماره  ،19199ایمنی ماشی آالت -اصو کلی طراحی -ارزیابی ریس
آن
 1-1استاندارد ملی ایران شماره  ،3363-1مقررات ایمنی ماشی آالت -قسم ها
سیستمها کنتر کننده  -قسم او  :اصو کلی طراحی

و کاهش

مرتبط با ایمنی

1- Noise
2- Manipulator

1

 3-1استاندارد ملی ایران شماره  :69961سا  ،1329ایمنی ماشی آالت -ایمنی وظیفها
کنتر مرتبط با ایمنی الکتریکی/الکترونیکی/الکترونیکی قاب برنامهریز

سیستمها

2-4 ISO 9283:1998, Manipulating industrial robots — Performance criteria and related test

methods
— 2-5 ISO 10218-2, Robots and robotic devices — Safety requirements for industrial robots

Part 2: Robot systems and integration
2-6 ISO 13850, Safety of machinery — Emergency stop — Principles for design
2-7 IEC 60204-1, Safety of machinery — Electrical equipment of machines — Part 1: General

requirements.

3

اصطالحات و تعاريف

در ای استاندارد عحوه بر اصطححات و تعاریف ارائه شده در استاندارد ملی ایران شماره  ،19199اصطححات
و تعاریف زیر نیز به کار میروند:
1-3
عملگر مکانیکی

1

مکانیزم مکانیکی در ی

دستگاه کنترلی میباشد.

مثال :میلها که اتصا ها را جدا میکند.

1-3
وضعیت خودکار

1

وضعی عملیاتی که در آن ،سامانه کنتر ربات مطاب با برنامه وظیفه کار عم میکند.
[به تعریف بند  ،1-3-3-3استاندارد  ISO 8373:1994مراجعه شود].
3-3
عملیات خودکار

3

حالتی که در آن ربات وظایف برنامهریز شده مورد نظر را اجرا میکند.
يادآوري -به تعریف بند  ،3-3استاندارد  ISO8373:1994مراجعه شود.

4-3
عملیات مشترک با انسان

4

حالتی که در آن رباتها برا هد
مستقیم داشته باشند.

خاصی طراحی شدهاند تا با انسان در فضا کار مشخص همکار

1- Actuating control
2 - Automatic mode
3 - Automatic operation
4 - Collaborative operation

9

5-3
فضاي کاري مشترک با انسان

1

فضا کار در فضا محافظ شدها که ربات و انسان میتوانند همزمان در طی عملیات تولید ،دستورات
را اجرا کنند.
8-3
نیروي محرکه

1

برا عملگرها ربات میباشد.

منبع یا منابع انر
7-3
مجري نهايی

3

دستگاهی که خصوصاً برا اتصا به واسط مکانیکی طراحی شده اس
کار اش کند.

تا ربات را قادر به اجرا وظیفه

مثال :گیره ،2پیچ بند ،3ابزار جوشکار  ،6ابزار پاشش( 3به تعریف  ،11-3استاندارد  ISO 8373:1994مراجعه شود).

6-3
منبع انرژي

6

منبع نیرو الکتریکی ،مکانیکی ،هیدرولیکی ،پنوماتیکی ،شیمیایی ،گرمایی ،پتانسی  ،جنبشی یا سایر منابع
از قوا محرکه اس .
1-3
حرکت خطرناک

1

حرکتی که ممک اس جراح فیزیکی ایجاد کند ،یا به سحم فرد آسیب وارد کند.
11-3
ربات صنعتی

11

بازو رباتیکی اس که به طور خودکار کنتر میشود و دارا قابلی برنامهریز مجدد چندمنظوره
میباشد .بازو رباتی را میتوان در سه محور یا تعداد بیشتر برنامهریز کرد ،و میتواند به منظور
استفاده در کاربردها اتوماسیون صنعتی ،به صورت ثاب یا متحرک باشد.

1- Collaborative workspace
2- Drive power
3- End-effector
4- Gripper
5- Nutrunner
6- Welding gun
7- Spray gun
8- Energy source
9- Hazardous motion
10- Industrial robot

3

يادآوري -1ربات صنعتی شام موارد زیر میباشد:
 بازو رباتی  ،شام عملگرها1؛ کنتر کننده ،شام واحد کنتر دستی آموزشی 9و هرگونه سامانهها واسط ارتباطی (سخ افزار و نرم افزار).يادآوري -1ای موارد میتواند شام همه محورها یکپارچه افزوده باشد.
يادآوري -3دستگاهها زیر در ای استاندارد ،به عنوان رباتها صنعتی در نظر گرفته میشوند:
 رباتها تقلیدگر الگو دس ؛ بخشها بازویی رباتها متحرک؛ رباتها همکار.يادآوري -4به تعریف  ،6-9استاندارد  ISO 8373:1994مراجعه شود.

11-3
سامانه ربات صنعتی

3

سامانها که شام موارد زیر اس :
 ربات صنعتی؛ مجر (ها ) نهایی؛2
 هر گونه ماشی آالت ،تجهیزات ،دستگاهها ،محورها کمکی خارجی یا حسگرهایی که ربات را در اجراوظیفه کار اش حمای میکنند.
يادآوري -1الزامات سامانه ربات ،شام آنهایی که خطرات را کنتر میکنند ،در قسم دوم ای استاندارد آمدهاند.
يادآوري -1به تعریف  ،12-9استاندارد  ISO 8373:1994مراجعه شود.

11-3
دستگاه محدودکننده

5

وسایلی که حداکثر فضا
محدود میکند.

حرکتی ربات را از طری توقف آن یا ایجاد شرایط توقف در همه حرکات آن

13-3
کنترل محلی

8

حال یا بخشهایی از سامانه که در آن سامانه از طری تابلو کنتر یا واحد کنتر دستی هر ماشی به
تنهایی ،عم میکند.

1- Actuators
2- Teach pendant
3 - Industrial robot system
4- Auxiliary
5 - Limiting device
6 - Local control

2

14-3
وضعیت دستی

1

حال کنترلی که کنتر مستقیم به وسیله کاربر را ممک میسازد.
9

يادآوري -1گاهی اوقات در زمانی که نکات برنامه تنظیم میشوند ،به آن وضعی آموزش هم میگویند.
يادآوري -1به تعریف  ،9-3-3-3استاندارد

 ISO8373:1994مراجعه شود.

15-3
واحد کنترل دستی

3

واحد کنترل دستی آموزشی

قسمتی که با دس نگه داشته میشود و به سامانه کنتر متص میباشد که با آن میتوان ربات را برنامه-
ریز کرد یا حرک داد (به تعریف  ،3-3استاندارد  ISO8373:1994مراجعه شود).
18-3

برنامه

1-18-3
برنامه کنترلی

4

مجموعها ذاتی از دستورالعم هایی که قابلی ها ،فعالی ها و واکنشها ی

ربات را مشخص میکنند.

يادآوري -ای نوع برنامه ثاب میباشد و معموالً توسط مصر کننده تغییر نمیکند.
(به تعریف  ،9-1-3استاندارد  ISO8373:1994مراجعه شود)

1-18-3
برنامه وظیفه کاري

5

مجموعه دستورالعم ها ،برا حرک
میکند.

و کارکردها کمکی که وظیفه کار مورد نظر سامانه ربات را تعیی

يادآوري -1ای نوع برنامه معموالً توسط مصر کننده تولید میشود.
يادآوري -1هر کاربرد ،محدوده کلی کارها را در بر میگیرد؛ هر وظیفه قسم

معینی از کاربرد میباشد (به تعریف ،1-1-3

استاندارد  ISO8373:1994مراجعه شود).

3-18-3
تصديق برنامه

8

اجرا برنامه وظیفه کار به منظور تأیید مسیر ربات و کارایی فرآیند میباشد.
1- Manual mode
2- Teach mode
3- Pendant
4- Control programme
5- Task programme
6- Programme verification

3

يادآوري -تصدی میتواند مسیر کلی را که به وسیله نقطه مرکز ابزار طی اجرا ی

برنامه وظیفه کار دنبا میشود ،در

بر داشته باشد یا ای که فقط بخشی از مسیر را در بر داشته باشد .دستورالعم ها را میتوان در ی دستورالعم ها یا سلسله
دستورالعم ها دنبالهدار اجرا کرد .تصدی در کاربردها جدید و در تنظیم دقی  /ویرایش کاربردها موجود استفاده می-
شود.

17-3
توقف حفاظتی

1

نوعی وقفه در عملیات اس  ،که به منظور اهدا حفاظ گیار اجازه توقف حرک
منط  9برنامه را حف کرده و راهانداز مجدد را آسان میکند.

را میدهد به طور که

16-3
عملگر ربات

3

مکانیسم قدرتی که انر

الکتریکی ،هیدرولیکی یا پنوماتیکی را به حرک مؤثر تبدی میکند.

11-3
حد ايمنی

4

حد ایمنی عبارت اس از تابع ایمنی از پیش تعیی شده با کارکرد مرتبط با ایمنی معی
1-11-3
سرعت نظارت شده حد ايمنی

5

کارکرد حد ایمنی که سبب ایجاد توقف حفاظتی میشود در هنگامی که سرع کارتزی ی نقطه مرتبط به
فلنج ربات (مث نقطه مرکز ابزار) یا یکی یا تعداد بیشتر از محورها از محدوده مشخص بیشتر میشود.
1-11-3
سرعت کاهش يافته حد ايمنی

8

تابع سرع تح نظارت حد ایمنی که سرع ربات را به  939 mm/sیا کمتر محدود میکند.
يادآوري -1میزان محدوده سرع

کاهش یافته حد ایمنی ،الزاماً میزانی که در تابع کنتر سرع

کاهش یافته تنظیم شده،

نمیباشد.
يادآوري -1تفاوت بی سرع

تح نظارت حد ایمنی و سرع کاهش یافته حد ایمنی ای اس که سرع

تح نظارت حد

ایمنی میتواند تا سرع هایی بیش از  939mm/sتنظیم شود.

1- Protective stop
2- Logic
3- Robot actuator
4- Safety-rated
5- Safety-rated monitored speed
6- Safety-rated reduced speed

6

3-11-3
حد ايمنی نرمافزاري براي محور و محدود کردن فضا
حد ايمنی نرمافزاري

1

1

حد قرار داده شده رو گستره حرک ربات از طری ی
کارایی کافی و معی مرتبط با ایمنی میباشد.

نرمافزار یا سامانه مبتنی بر سامانه عام که دارا

يادآوري -حد ایمنی نرم افزار ممک اس نقطها باشد که توقف در آن شروع شده ،یا میتواند تضمی کند که ربات فراتر
از حد حرک نکند.

4-11-3
خروجی براي حد ايمنی

3

سیگنا خروجی که کارایی کافی و معی مرتبط با ایمنی دارد.
5-11-3
خروجی ناحیهاي براي حد ايمنی

4

خروجی برا حد ایمنی که نشان دهنده موقعی قرارگیر ربات نسب به حد ایمنی نرمافزار میباشد.
يادآوري  -به عنوان مثا موقعی ربات میتواند درون ناحیه یا خارج ناحیه باشد.

8-11-3
توقف نظارت شده براي حد ايمنی

5

شرایطی که ربات در آنجا با نیرو محرکه فعا متوقف میشود ،درحالیکه ی
ایمنی کافی و معی تضمی میکند که ربات حرک نمیکند.

سامانه نظارتی دارا کارایی

11-3
حرکت همزمان

8

عبارت اس از حرک دو یا چند ربات در ی زمان تح کنتر ی ایستگاه کنتر واحد .ای حرک
ممک اس به صورت هماهنگ یا ممک اس با استفاده از توابع همبستگی به صورت همزمان انجام شود.
يادآوري -1ی

واحد کنتر دستی آموزشی نمونهای از ایستگاه کنتر واحد میباشد.

يادآوري -1هماهنگی میتواند به صورت ارباب/برده 3انجام بگیرد.

1- Safety-rated soft axis and space limiting
2- Safety-rated soft limit
3- Safety-rated output
4- Safety-rated zone output
5- Safety-rated monitored stop
6- Simultaneous motion
7- Master/slave

3

11-3
نقطه کنترل واحد

1

توانایی به کار انداخت ربات به گونها که شروع حرکتش فقط از ی
الشعاع منبع شروع به کار دیگر قرار بگیرد.

منبع کنتر ممک باشد و نتواند تح

11-3
تکینگی

1

ای اتفاق زمانی که رتبه ماتریس اکوبی
يادآوري -از نظر ریاضی ،در ی

3

کمتر از رتبه کام میشود ،پیش میآید.

پیکرهبند تکی  ،سرع

مفص در فضا مفصلی جه

نهای باشد .در عملیات واقعی ،حرکاتی که در فضا کارتزی از نزدیکی نقا
افزایش دهد ،ای سرع ها باال میتوانند برا کاربر غیر قاب پیشبینی باشند.

حف سرع

کارتزی میتواند بی-

تکی میگیرد میتواند سرع

محورها را

13-3
کنترل سرعت کاهش يافته

4

کنترل سرعت آهسته

وضعیتی از کنتر حرک ربات که در آن سرع به  939mm/sیا کمتر محدود میشود.
يادآوري -سرع کاهشیافته به افراد زمان کافی میدهد تا هنگام انجام حرک خطرناک عقب بکشند یا ربات را متوقف کنند.

14-3
فضا

5

حجم سه بعد میباشد.
1-14-3
حداکثر فضا

8

فضایی که میتواند توسط بخشها متحرک ربات ،همانطور که سازنده تعیی میکند ،جاروب شود به
عحوه فضایی که میتواند توسط مجر نهایی و قطعه کار جاروب شود
(به تعریف  ،1-3-2استاندارد  ISO8373:1994مراجعه شود).
1-14-3
فضاي محدود شده

7

1 - Single point of control
2 - Singularity
3- Jacobian
4 - Reduced speed control
5 - Space
6 - Maximum space
7- Restricted space

3

بخشی از حداکثر فضا که توسط دستگاهها محدودکنندها که حدود را ایجاد میکنند و نمیتوان از آنها
فراتر رف  ،محدود شده اس .
يادآوري -به تعریف  ، 9-3-2استاندارد

 ISO8373:1994مراجعه شود.

3-14-3
فضاي محافظت شده

1

فضا تعریف شده به صورت حفاظگیار محیطی
15-3
آموزش

1

برنامهریز آموزش
برنامهریز وظیفه کار
برنامهریز وظیفه کار توسط موارد زیر انجام میشود:
الف -هدای دستی مجر نهایی ربات؛
ب -هدای دستی ی دستگاه شبیهساز مکانیکی؛
پ -استفاده از واحد کنتر دستی آموزشی برا قرار دادن ربات در موقعی ها مطلوب.
يادآوري -به تعریف  ،9-3-2استاندارد

 ISO8373:1994مراجعه شود.

18-3
نقطه مرکزي ابزار

3

TCP

نقطها که برا کاربرد داده شده ،با توجه به سامانه مختصات واسط مکانیکی تعریف شده اس
 ،2-2استاندارد  ISO8373:1994مراجعه شود).

(به تعریف

17-3
مصرفکننده

4

مراکز که از ربات استفاده میکند و مسئولی پرسن مرتبط به عملیات ربات بر عهده آن میباشد.
4

شناسايی خطر و ارزيابی ريسک
شناسایی خطرات

پیوس الف شام فهرستی از خطراتی شناخته شده در ارتبا با ربات میباشد .جه
بیشتر که ممک اس وجود داشته باشند ،ی تحلی خطر باید انجام شود.
باید ارزیابی ریسکی رو خطرات شناسایی شده در شناسایی خطر انجام شود .ای ارزیابی ریس
خاصی بر موارد زیر داشته باشد:

باید توجه

1- Safeguarded space
2- Teach
3- Tool centre point
4 - User

2

الف -عملیات برنامهریز شده ربات شام آموزش ،تعمیر و نگهدار  ،تنظیمات و نظاف ؛
ب -شروع به کار غیر منتظره؛
پ -در دسترس پرسن بودن از همه جهات؛
ت -استفاده نادرس ربات که به طور معقو قاب پیش بینی اس ؛
ث -تأثیر نقص در سامانه کنتر ؛
ج -در صورت لزوم ،خطرات مرتبط با کاربرد خا ربات.
1
ریس ها در ابتدا باید توسط طراحی یا جایگزینی سپس از طری حفاظگیار و سایر اقدامات تکمیلی
حی شوند یا کاهش یابند .سپس ریس ها باقی مانده باید از طری سایر اقدامات (مث هشدارها ،عحئم،
آموزش) کاهش یابند.
الزامات قید شده در بند  3از فرآیند تکرار برگرفته شدهاند .ای فرآیند تشکی شده اس از اقدامات
حفاظگیار به کار رفته مشرو در استاندارد ملی ایران شماره  19199که برا خطرات شناسایی شده در
پیوس الف میباشند.
يادآوري -1استاندارد ملی ایران شماره  ،19199الزامات و راهنماییهایی را جه

شناسایی خطرات و کاهش ریس

فراهم

میکند.
يادآوري -1الزامات شناسایی خطر و ارزیابی ریس

برا

سامانهها

ربات ،یکپارچهساز

و نصب ،در قسم

دوم ای

استاندارد پوشش داده شدهاند.

5

الزامات طراحی و اقدامات حفاظتی

1-5

کلیات

ربات باید مطاب با قوانی استاندارد ملی ایران شماره  ،19199برا
استاندارد به خطرات قاب توجه از قبی لبهها تیز نمیپردازد.
رباتها باید مطاب الزامات بندها  9-3تا  13-3طراحی و ساخته شوند.
1-5

الزامات کلی

1-1-5

اجزاء انتقال قواي محرکه

خطرات مربوطه طراحی شود .ای

باید از قرارگیر در معرض خطرات ایجاد شده توسط اجزایی مث شف موتورها ،چر دندهها ،تسمهها
درایو یا اتصا دهندهها که با پوششها یکپارچه (مث قاب رو جعبه دنده) محافظ نمیشوند ،به وسیله
حفاظها ثاب یا متحرک خوددار کرد .سامانهها ثاب کننده حفاظها ثاب که به منظور کارها
تعمیراتی معمو جدا میشوند ،باید به دستگاه یا حفاظ متص بمانند .حفاظها متحرک باید با حرکات
خطرناک قف شوند طور که کارکردها خطرناک ماشی پیش از رسیدن متوقف شوند .کارایی سامانه
کنتر مرتبط با ایمنی ی سامانه قف کننده باید مطاب الزامات بند  2-3باشد.
1- Safeguarding

19

1-1-5

قطعی يا نوسان قواي محرکه

اتح یا تغییرات قوا محرکه نباید خطر را ایجاد کند.
شروع به کار مجدد قوا محرکه نباید منجر به هیچ حرکتی شود.
رباتها باید طور طراحی و ساخته شوند که اتح یا تغییر نیرو الکتریکی ،هیدرولیکی ،پنوماتیکی یا قوا
محرکه خأل باعث خطر نشود .اگر خطرات موجود توسط طراحی محافظ نشده باشند ،پس باید اقدامات
حفاظتی دیگر جه محافظ در مقاب ای خطرات اتخاذ شود .خطرات محافظ نشده کاربرد مورد انتظار
باید در دستورالعم استفاده برا استفاده کننده ذکر شوند.
يادآوري -برا الزامات مربو به منبع تغییه الکتریکی به استاندارد  IEC 60204-1مراجعه شود.

3-1-5

نقص فنی اجزا
1

اجزاء ربات باید طور طراحی ،ساخته ،ایم و یا وص
ش شدگی یا آزادشدن انر ذخیره شده به حداق برسد.
4-1-5

شوند که خطرات ایجاد شده از طری شکستگی یا

منابع انرژي

باید ی وسیله برا مجزا کردن هرگونه منبع انر خطرناک در ربات ایجاد شود .ای وسیله باید قابلی
قف شدن یا در غیر ای صورت بیخطر شدن در موقعی قطع برق را داشته باشد.
5-1-5

انرژي ذخیره شده

باید ی وسیله برا آزاد ساز کنتر شده انر
مشخص کردن خطر انر ذخیره شده چسبانده شود.
يادآوري -انر

خطرناک ذخیره شده فراهم شود .باید برچسبی برا

میتواند در انباش گرها فشار هیدرولیکی و هوا ،خازنها ،باتر ها ،فنرها ،وزنهها تعاد  ،چر لنگر 9یا

غیره ذخیره شود.

8-1-5

سازگاري الکترومغناطیسی ()EMC

طراحی و ساخ ربات باید مانع حرک یا وضعی ها خطرناک ایجاد شده در نتیجه تأثیرات مورد انتظار
تداخ الکترومغناطیسی ( 3)EMIتداخ فرکانس رادیویی( 2)RFIوتخلیه الکترواستاتیکی ( 3)ESDشود.
يادآوري – برا اطحعات طراحی به استاندارد  ، IEC 61000مراجعه شود.

7-1-5

تجهیزات الکتريکی

تجهیزات الکتریکی ربات باید مطاب با الزامات مربو به استاندارد  IEC 60204-1طراحی و ساخته شوند.
3-5

عملگرهاي مکانیکی

1- Contained
2- Flywheels
3- Electromagnetic interface
4- Radio frequency interface
5- Electrostatic discharge

11

1-3-5

کلیات

عملگرها مکانیکی آغازکننده قوا محرکه یا حرک  ،باید معیارها کارایی ذکر شده در بندها  9-3-3تا
 3-3-3را برآورده سازند.
1-3-5

محافظت در مقابل عملیات غیرمنتظره

عملگرها مکانیکی باید طور ساخته و مستقر شوند که از عملیات ناخواسته ممانع کنند .به عنوان مثا ،
کلیدها فشار که مناسب ای کار طراحی شدهاند یا سوئیچها عم کننده با کلید 1را در مکانها
مناسب میتوان به کار برد.
3-3-5

نشان دادن وضعیت

وضعی عملگرها مکانیکی باید به وضو نشان داده شوند ،مثحً روش بودن ،خراب بودن ،عملیات خودکار.
اگر از نور نشانگر استفاده شود ،باید میزان نور آن مناسب مکان نصب باشد و رنگ آن باید الزامات استاندارد
 IEC 60204-1را برآورده کند.
4-3-5

بر چسب گذاري

باید بر عملگرها مکانیکی بر چسب زده شود تا به وضو کارکرد آنها را نشان دهد.
5-3-5

نقطه کنترل واحد

سامانه کنتر ربات باید طور طراحی و ساخته شود که وقتی ربات تح کنتر واحد کنتر دستی محلی
یا تح کنتر سایر دستگاهها آموزش قرار دارد ،شروع به کار ربات یا تغییر در گزینش کنتر محلی از هر
منبع دیگر جلوگیر شود.
4-5

کارايی سامانه کنترل مرتبط با ايمنی (نرم افزاري/سخت افزاري)

1-4-5

کلیات

سامانهها کنتر مرتبط با ایمنی (الکتریکی ،هیدرولیکی ،پنوماتیکی و نرم افزار ) باید مطاب بند 9-2-3
باشند ،مگر ای که نتایج ارزیابی ریس تعیی کنند که ی محک کارایی جایگزی همانطور که در بند -3
 3-2شر داده شده ،مناسب میباشد .کارایی سامانه کنتر مرتبط با ایمنی ربات و هر تجهیز مجهز باید به
وضو در دستورالعم استفاده اظهار شود.
يادآوري -1سامانهها کنتر مرتبط با ایمنی را همچنی میتوان  SRP/CSنامید (قسم ها مرتبط با ایمنی سامانهها
کنتر ).

در ای استاندارد کارایی سامانه کنتر مرتبط با ایمنی به صورت زیر بیان شده اس :
 سطو کارایی ( 9)PLو طبقهها همانطور که در بند  1-3-2استاندارد ملی ایران شماره  ،3363-1شرداده شده اس .

1- Key selector
2- Performance levels
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 سطو یکپارچه ایمنی ( 1)SILو الزامات قدرت تحم خرابی سخاستاندارد ملی ایران شماره  :69961سا  ،1329آمده اس .
ای دو استاندارد ،ایمنی کاربرد با استفاده از روشها مشابه اما متمایز را عنوان میکنند .توصیه میشود
الزامات ای استانداردها برا سامانهها کنتر مرتبط با ایمنی مربوطه که برا آن طراحی شدهاند استفاده
شوند .طرا ممک اس از هر ی از ای دو استاندارد استفاده کند .اطحعات و معیارها الزم برا تعیی
کارایی سامانه کنتر مرتبط با ایمنی باید در دستورالعم استفاده موجود باشند.
افزار همانطور که در بند 2-9-3

يادآوري -1مقایسه با استاندارد ملی ایران شماره  3363-1و استاندارد ملی ایران شماره  :69961سا  1329در استاندارد
 ISO/TR 23849شر داده شده اس .

استانداردها دیگر ،الزامات کارایی جایگزی را ارائه میدهند مث وا ه «قابلی اطمینان کنتر » که ممک
اس به کار روند .هنگام به کار بردن ای استانداردها جایگزی برا طراحی سامانهها کنتر مرتبط با
ایمنی باید سطح معادلی از کاهش ریس به دس آید.
هرگونه نقص در سامانه کنتر مرتبط با ایمنی باید منجر به توقف رده صفر یا  1مطاب با استاندارد IEC
 60204-1شود.
1-4-5

الزامات کارايی

قسم ها مرتبط با ایمنی سامانهها کنتر باید طور طراحی شوند که مطاب  PL=dباشند و در رده
ساختار  3باشند همانطور که در استاندارد ملی ایران شماره  ،3363-1آمده اس  ،یا طور طراحی شوند
که با میزان تحم خرابی سخ افزار  1و فاصله آزمون اثبات  99سا یا بیشتر همانطور که در استاندارد
ملی ایران شماره  :69961سا  ،1329ذکر شده اس مطاب  SIL2باشند.
ای خصوصاً به ای معناس که:
الف -ی خرابی تکی در هری از ای بخشها منجر به از بی رفت کارکرد ایمنی نشود؛
ب -ای خرابی تکی ،هرگاه به طور معقوالنه کاربرد باشد ،باید در هنگام یا پیش از تقاضا بعد به
کارکرد ایمنی پیدا شود؛
پ -هنگامی که ی خرابی تکی ر میدهد ،کارکرد ایمنی همیشه انجام میشود و باید ی حال ایم تا
هنگامی که خرابی کشف شده اصح شود ،باقی بماند؛
ت -همه خرابیهایی که به طور معقوالنه قاب پیش بینی هستند ،باید شناسایی شوند.
الزامات الف تا ت معاد رده ساختار  ،3همانطور که در استاندارد ملی ایران شماره  3363-1بیان شده
اس  ،محسوب میشوند.
يادآوري -الزام ردیابی ی

خرابی تکی به ای معنا نیس که همه خرابیها باید ردیابی شوند .در نتیجه ،انباشته شدن خرابی-

ها ردیابی نشده میتواند منجر به ایجاد خروجی ناخواسته و وضعیتی خطرناک در ماشی شود.

3-4-5

ساير معیارهاي کارايی سامانه کنترل
1- Safety integritys levels
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منابع ارزیابی ریس جامع که رو ربات و کاربرد موردنظر آن انجام شد ،ممک اس تعیی کند که کارایی
سامانه کنترلی مرتبط با ایمنی غیر از آنکه در بند  9-2-3بیان شده ،برا کاربرد تضمی میشود.
انتخاب یکی از سایر معیارها کارایی مرتبط با ایمنی باید خصوصاً مشخص شود و محدودی ها و اخطارها
مقتضی باید در دستورالعم استفاده که توسط تجهیزات آسیب دیده تهیه شده اس  ،گنجانده شوند.
5-5

روشهاي توقف ربات

1-5-5

کلیات

هر ربات باید ی کارکرد توقف حفاظتی و ی روش توقف اضطرار مستق داشته باشد .ای کارکردها باید
شرایط اتصا دستگاهها حفاظتی خارجی را داشته باشند .ممک اس به طور اختیار ی سیگنا
خروجی توقف اضطرار ایجاد شود .جدو  1مقایسها از کارکردها توقف حفاظتی و توقف اضطرار را
نشان میدهد.
جدول  – 1مقايسه توقفهاي اضطراري و حفاظتی
توقف اضطراري

توقف حفاظتی

پارامتر
مح وسای شروع به کار

کاربر دسترسی سریع و بدون مانع دارد

نصب دستگاهها حفاظتی ،بر اساس
فرمو ها فاصله کمینه ذکر شده در
استاندارد  ISO 13855تعیی میشود

شروع به کار

دستی

دستی ،خودکار یا ممک اس شروع
شونده توسط ی روش مرتبط با ایمنی
باشد

کارایی سامانه کنتر مرتبط با ایمنی

باید الزامات کارایی در بند  2-3را
برآورده کند.

باید الزامات کارایی در بند  2-3را
برآورده کند.

فقط دستی

دستی یا خودکار

دفعات استفاده

دفعات کم

متغیر؛ از عملیات پر تعداد تا کم تعداد

هد

اضطرار

حفاظگیار یا کاهش ریس

تأثیر

حی منابع انر

بازنشانی

1

برا همه خطرات

کنتر ایمنی خطر(خطرات) محافظ
شده
1- Reset

1-5-5

ربات باید ی

توقف اضطراري

یا تعداد بیشتر کارکرد توقف اضطرار داشته باشد (رده توقف صفر یا  1مطاب استاندارد

)IEC 60204-1

هر ایستگاه کنترلی دارا قابلی شروع حرک ربات یا شروع سایر وضعی ها خطرناک ،باید ی
توقف اضطرار با شروع به کار دستی داشته باشد که:
الف -مطاب الزامات  2-3و استاندارد  IEC 60204-1باشد؛
ب -بر همه کنتر ها دیگر ربات اولوی داشته باشد؛
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کارکرد

پ -باعث شود که همه خطرات کنتر شده متوقف شوند؛
ت -نیرو محرکه را از عملگرها ربات حی کند؛
ث -قابلی کنتر خطرات کنتر شده توسط سامانه ربات را فراهم کند؛
ج -تا هنگامی که بازنشانی شود فعا بماند؛
چ -باید فقط به صورت دستی بازنشانی شود به طور که منجر به راهانداز مجدد پس از بازنشانی نشود ،اما
باید فقط اجازه راهانداز مجدد داده شود؛
انتخاب کارکرد توقف رده صفر یا رده (1مطاب استاندارد  )IEC 60204-1باید از ارزیابی ریس مشخص
شود.
هنگامی که ی سیگنا خروجی توقف اضطرار ایجاد میشود:
 خروجی باید هنگامی که قوا محرکه ربات قطع شود به کارکرد خود ادامه دهد؛ یا اگر خروجی هنگامی که منبع تغییه ربات قطع شود به کارکرد خود ادامه ندهد ،ی سیگنا توقفاضطرار باید تولید شود؛
دستگاه توقف اضطرار باید مطاب با استاندارد  IEC 60204-1و استاندارد  ISO13850باشد.
3-5-5

توقف حفاظتی

ربات باید ی یا تعداد بیشتر کارکرد توقف حفاظتی طراحی شده برا اتصا دستگاهها حفاظتی خارجی
داشته باشد .عملکرد کارکرد توقف حفاظتی باید مطاب الزامات بند  2-3باشد.
ای کارکرد توقف باید سبب توقف همه حرکات ربات شود ،قوا محرکه نیرو عملگرها ربات را کنتر
کند یا قطع کند و کنتر هرگونه خطر کنتر شده دیگر را توسط ربات ممک سازد .شروع توقف ممک
اس به صورت دستی یا از طری منط کنتر انجام شود.
حداق ی کارکرد توقف حفاظتی باید از رده توقف  9یا  ،1همانطور که در استاندارد  IEC 60204-1شر
داده شده اس  ،باشد .ربات ممک اس ی کارکرد توقف حفاظتی اضافی از توقف رده  9طب آنچه در
استاندارد  IEC 60204-1شر داده شده داشته باشد ،که منجر به گرفت نیرو محرکه نمیشود ،اما ملزم به
نظارت شرایط وقفه پس از توقفها ربات اس  .هر حرک ناخواسته ربات در شرایط بیحرکتی نظارت شده
ربات وقفه یا نقص یاف شده در کارکرد توقف حفاظتی باید منجر به توقف رده  9طب استاندارد 60204-1
 IECشود .کارکرد روش بیحرکتی نظارت شده ،باید مطاب بند  2-3باشد .شروع ای کارکرد ممک اس از
دستگاهها خارجی (سیگنا توقف ورود از دستگاهها حفاظتی) باشد.
يادآوري -کارکرد توقف نظارت شده رده  9مطاب با استاندارد  ،IEC 60204-1میتواند توسط سامانه نیرو محرکه الکتریکی
که با توقف عملیاتی ایم ( )SOSمتناظر اس  ،مطاب با استاندارد ملی ایران شماره  :69961سا  ،1329ایمنی ماشی آالت
ایمنی وظیفها سیستمها کنتر مرتبط با ایمنی الکتریکی/الکترونیکی/الکترونیکی قاب برنامهریز ایجاد شود.

سازنده باید رده توقف هر ورود مدار توقف حفاظتی را در دستورالعم استفاده بگنجاند.
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8-5

کنترل سرعت

1-8-5

کلیات

سرع فلنج نصب شده بر مجر نهایی ربات و سرع نقطه مرکز ابزار( ،)TCPباید قاب کنتر در
سرع ها قاب انتخاب باشد .باید ی قابلی جابهجایی( 1که مح  TCPرا نسب به فلنج نصب شده
تعریف میکند) فراهم شود تا سرع  TCPرا قاب کنتر کند.
1-8-5

عملیات کنترل سرعت کاهش يافته

هنگام عملیات تح کنتر سرع کاهش یافته ،سرع  TCPنباید فراتر از  939mm/sبرود .توصیه میشود
انتخاب سرع هایی کمتر از  939mm/sبه عنوان محدوده تعیی شده امکانپییر باشد.
3-8-5

کنترل سرعت کاهش يافته حد ايمنی

درای حال  ،کنتر سرع کاهش یافته حد ایمنی باید مطاب بند  9-2-3طور طراحی و ساخته شود که
در صورت وقوع خرابی ،سرع  TCPاز محدوده سرع کاهشیافته فراتر نرود (به بند  9-6-3مراجعه شود)
و زمان وقوع خرابی ،ی توقف حفاظتی صادر شود.
4-8-5

سرعت نظارت شده حد ايمنی

در ای حال  ،سرع  TCPی محور باید طب بند  9-2-3نظارت شود ،اگر سرع
منتخب برود ،باید ی توقف حفاظتی صورت پییرد.
7-5

وضعیتهاي عملیاتی

1-7-5

انتخاب

بیش از محدوده

وضعی ها عملیاتی باید قابلی انتخاب شدن به وسیله ی انتخابگر وضعی  ،که میتواند در هر موقعیتی
قف شود را داشته باشند (مث ی سوئیچ که با کلید کار میکند و میتواند در هر موقعیتی فشرده شود یا
بیرون آورده شود .)9هر موقعی از انتخابگر ،باید به روشنی قاب شناسایی باشد و باید منحصراً ی وضعی
عملیاتی یا کنتر را مجاز کند.
انتخابگر میتواند با وسای انتخابی دیگر جایگزی شود که ای وسای استفاده از کارکردها خا ربات
را محدود میسازند (برا نمونه ،کدها دسترسی)
ای وسای باید:
الف -به وضو وضعی عملیاتی انتخاب شده را نشان دهد؛
ب -خود باعث شروع حرک ربات یا خطرات دیگر نشود.
ی خروجی (خروجیها ) اختیار ممک اس ایجاد شود ،که وضعی انتخاب شده را نشان دهد .در ای
حال که خروجی (خروجیها) برا اهدا مرتبط با ایمنی فراهم شدهاند ،باید مطاب الزامات بند  2-3باشند
(به پیوس ت مراجعه شود).
1- Off-set
2- Inserted and extracted
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يادآوري -روشها برچسبزنی وضعی در پیوس ث نشان داده شدهاند.

1-7-5

خودکار

ربات باید در وضعی خودکار برنامه وظیفه کار را اجرا کند و اقدامات حفاظتی باید فعا باشند.
درصورتی که هرگونه شرایط توقف شناسایی شود ،باید از عملکرد خودکار جلوگیر شود.
تغییر وضعی خودکار باید منجر به توقف شود.
3-7-5

سرعت کاهش يافته دستی

وضعی سرع کاهش یافته دستی باید الزامات بندها  2-3-3و  6-3را برآورده کند و باید اداره ربات به
وسیله انسان را ممک سازد .عملیات خودکار در ای وضعی ممنوع میباشد .ای حال برا حرک دادن
دستی ،1آموزش دادن ،برنامهریز کردن و تصدی برنامه ربات به کار میرود .ای وضعی ممک اس
وضعی انتخاب شده جه اجرا برخی از وظایف کار تعمیر و نگهدار باشد.
کنتر دستی ربات از داخ فضا محافظ شده باید با سرع کاهش یافته مرتبط به هردو مورد زیر صورت
بگیرد:
الف -کنتر ها نگهدار جه اجرا 9مرتبط به دستگاهها فعا کننده مطاب بند 3-3؛
ب -فقط برا تصدی برنامه ،ی کنتر شروع /توقف در رابطه با دستگاه فعا کننده مطاب بند .3-3
دستورالعم استفاده باید شام دستورالعم ها و هشدارها مناسب باشند به گونها که ،هرجا که امکان
داشته باشد ،وضعی دستی عملیات باید هنگامی که همه اشخا در خارج از فضا محافظ شده هستند
صورت بگیرد .دستورالعم استفاده همچنی باید آموزش دهند که پیش از انتخاب وضعی خودکار ،همه
محاف ها غیرفعا شده (معل ) باید کامحً فعا شوند.
يادآوري -سابقاً ای حال به اسم  T1یا آموزش هم شناخته میشد.

4-7-5

سرعت دستی باال

فقط

اگر ربات در ای وضعی قرار بگیرد ،سرع ها بیش از  939mm/sنیز قاب دستیابی اس  .ای حال
برا تصدی برنامه به کار میرود .درای حال ربات باید:
الف -دارا وسایلی برا انتخاب وضعی دستی با سرع باال که نیازمند ی حرک آگاهانه (مثحً ی
سوئیچ کلید بر رو تابلو کنتر ربات) و ی حرک تأیید اضافی اس  ،باشد؛
ب -واحد کنتر دستیا را مطاب بند  3-3با کارکرد نگهدار عحوه بر دستگاه فعا ساز که اجازه ادامه
حرک ربات را میدهد ،جه اجرا فراهم کند ؛
پ -محدوده سرع اولیها تا بیشینه سرع  939mm/sدر انتخاب وضعی دستی سرع باال تنظیم شود؛
ت -بر رو واحد کنتر دستی وسیله ا برا کاربر فراهم شود تا به طور افزایشی و در چند گام ،سرع را
از مقدار اولیه تا مقدار کام برنامهریز شده تنظیم کند؛
ث -بر رو واحد کنتر دستی عحمتی از سرع تنظیم شده فراهم شود؛
1- Jogging
2- Hold-to-run
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ج -اطمینان دهد که:
 زمانیکه دستگاه فعا ساز از طری قرار دادن سوئیچ در موقعی مرکز فعا شده شروع به کار مجدد می-کند پس از رها شدن یا کامحً فشرده شدن ،سرعتش محدود به محدوده سرع اولیه باشد؛
 ی حرک آگاهانه مجزا الزم اس تا سرع باالتر را که قب از ای که سوئیچ فعا ساز دستگاه رها یافشرده شود انتخاب شده بود ،به حال اولیه برگرداند؛
 گزینه ادامه سرع باالتر با استفاده از حرک مجزا باید پس از حداکثر  3دقیقه پس از رها شدن دستگاهفعا ساز ،غیرفعا شود.
گزینه ادامه سرع باالتر و وقفه کار دارا حد ایمنی نمیباشد.دستورالعم استفاده باید حاو
دستورالعم ها و هشدارها مناسب باشد برا ای که هرکجا ممک باشد ،باید وضعی دستی عملیات اجرا
شود در شرایطی که همه افراد خارج از فضا حفاظ شده هستند .دستورالعم استفاده همچنی باید
راهنمایی دهند که پیش از انتخاب وضعی خودکار ،همه محاف ها غیرفعا شده باید دوباره کامحً فعا
شوند.
يادآوري -ای وضعی دستی انتخابی پیشتر به نام  T2یا تصدی برنامه سرع باال خواسته شده شناخته شده اس .

6-5

کنترلهاي واحد کنترل دستی

1-6-5

کلیات

هر جا که کنتر واحد کنتر دستی یا سایر دستگاهها کنترلی آموزشی ،قابلی کنتر ربات را از درون
فضا محفاظ شده داشته باشند الزامات  3 -3 -3و  9-3-3تا  3-3-3باید اعما شوند.
يادآوري -ای مساله به هر دستگاهی که در وضعی

دستی برا

کنتر ی

ربات از درون فضا

حفاظ شده استفاده

میشود ،اعما میشود ،در حالی که نیرو محرکه به هر ی از محورها ربات وارد میشود .ای مساله شام رباتهایی با
آموزش از طری هدای برقی میشود ،خواه با استفاده از کنتر ها دستی نصب شده بر ربات ،خواه با استفاده از کنتر ها
آموزشی اصلی /ثانویه.

1-6-5

کنترل حرکت

حرک ربات که با دستگاه کنتر آموزش یا واحد کنتر دستی شروع شده اس  ،باید تح کنتر سرع
کاهش یافته همانطور که در بند  6-3شر داده شده اس  ،باشد .هنگامی که کنتر ها امکانات انتخاب
سرع باال دستی را دارند ،ربات باید الزامات بند  2-3-3را برآورده کند.
3-6-5

دستگاه فعالساز

دستگاه کنتر آموزش یا واحد کنتر دستی باید دستگاه فعا ساز سه موقعیتی مطاب با استاندارد
 IEC 60204-1داشته باشند .هنگامی که دستگاه فعا ساز به طور مداوم در ی موقعی مرکز فعا شده
نگه داشته شود ،باید حرک ربات را مجاز کند و هر خطر دیگر را به وسیله ربات کنتر کند .دستگاه
فعا ساز باید مشخصهها عملکرد خحصه شده زیر را داشته باشد.
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يادآوري -1ای مساله حائز اهمی اس که مسائ ارگونومی

فعا ساز مداوم را در طراحی و نصب دستگاه فعا ساز در نظر

بگیریم.
يادآوري -1اطحعات بیشتر در مورد فعا ساز در پیوس پ آمده اس .

الف -دستگاه فعا ساز ممک اس با واحد کنتر دستی یکپارچه شود ،یا از لحاظ فیزیکی از آن جدا باشد
(به عنوان مثا  ،دستگاه فعا ساز گیرها ) و باید به طور مستق از هر دستگاه یا کارکرد کنتر حرک
دیگر عم کند؛
ب -رهاساز یا فشردگی بعد از موقعی مرکز فعا شده دستگاه ،باید خطرات را (مث حرک ربات) مطاب
بندها  2-3و  3-3-3متوقف کند؛
پ -پس از فشردن متعاقب موقعی مرکز فعا شده دستگاه فعا ساز ،دستگاه فعا ساز باید کامحً رها شود.
گیر از حال کامحً فشرده به موقعی مرکز نباید به ربات امکان حرک دهد؛
ت -هنگامی که  9یا تعداد بیشتر سوئیچها فعا ساز بر رو ی دستگاه فعا ساز  /واحد کنتر
دستی تکی فراهم میشوند تا عملیات متناوب چپ یا راس گرد را مجاز کنند ،ی یا همه سوئیچها میتوانند
در موقعی مرکز فعا شده باشند:
 -1هنگامی که فقط یکی از سوئیچها به کار میرود و در موقعی مرکز فعا شده میباشد ،کارکرد آن باید
همانطورکه در بند ب آمده اس  ،باشد؛
 -9وقتی که طراحی دستگاه فعا ساز ،هر دو سوئیچ را مجاز میسازد تا در موقعی مرکز فعا شده نگه
داشته شوند تا تغییر از عملیات چپگرد به راس گرد را ممک سازد ،رها شدن یکی از کلیدها نباید منجر به
توقف حفاظتی شود اما فشردن کام هر دو کلید باید کنتر سوئیچها دیگر را لغو کنند و توقف حفاظتی
ایجاد کنند؛
دستورالعم استفاده باید شام توضیحی از عملیات کاربرد باشد ،و هشدار مبنی بر ای که خطر بالقوه
وجود داشته باشد.
يادآوري -3اگر چند سوئیچ در موقعی
نتیجه ی

مرکز فعا شده نگه داشته شوند ،مشخص نخواهد شد آیا یکی از آنها عمداً یا در

تصاد به طور اتفاقی آزاد شده اس .

ث -زمانیکه بیش از ی دستگاه فعا ساز در عملیات اس (به عنوان مثا  ،بیش از ی نفر در فضا
حفاظ شده و با ی دستگاه فعا ساز باشد) ،حرک تنها در صورتی ممک اس که هر دستگاه در ی زمان
در موقعی (فعا شده) مرکز نگه داشته شده باشند؛
ج -از کار انداخت دستگاه فعا ساز نباید نقصی ایجاد کند که منجر به فعا کردن حرک شود؛
چ -اگر ی سیگنا فعا ساز خروجی ایجاد شود پس خروجی باید شرایط توقف را هنگامی که منبع سامانه
مرتبط با ایمنی خاموش اس عحم بدهد و ای باید مطاب با الزامات بند  2-3باشد؛
ح -هنگامی که تغییر حال در حی قرار داشت دستگاه فعا ساز در موقعی مرکز فعا شده ایجاد شده
باشد ،باید ی توقف حفاظتی آغاز شود .سامانه کنتر ملزم اس که دستگاه فعا ساز رها شود و پیش از
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ای که نیرو محرکه دوباره اعما شود فعا شود .جه راهنمایی در مورد جلوگیر از نقص دستگاه فعا -
ساز به استاندارد  IEC 60204-1مراجعه شود.
4-6-5

روش توقف اضطراري واحد کنترل دستی

واحد کنتر دستی یا دستگاه کنتر آموزش باید ی
5-6-5

روش توقف اضطرار مطاب بند  9-3-3داشته باشد.

شروع عملیات خودکار

امکان فعا ساز عملیات خودکار ،منحصراً با استفاده از واحد کنتر دستی یا دستگاه کنتر آموزش ،نباید
وجود داشته باشد .باید وسایلی برا تأیید جداگانه ،قرار گرفته در خارج از فضا حفاظ شده پیش از
فعا ساز وضعی خودکار وجود داشته باشد.
8-6-5

کنترلهاي آموزشی جدا شدنی يا بیسیم

در جایی که واحد کنتر دستی یا دیگر کنتر ها آموزش ،هیچ کابلی که متص به کنتر ربات باشد
ندارند یا در جایی که ممک اس آنها جدا باشند ،موارد زیر باید اعما شوند:
الف -ی نشانه قاب مشاهده باید فراهم شود ،تا نشان دهد که واحد کنتر دستی فعا میباشد ،مثحً در
نمایشگر واحد کنتر دستی آموزشی؛
ب -قطع ارتبا باید منجر به ایجاد توقف حفاظتی برا همه رباتهایی که در حال ها سرع دستی
کاهشیافته یا حال سرع دستی باال تح کنتر میباشند ،شود.بازساز ارتبا نباید حرک ربات را
بدون ی حرک آگاهانه مجزا دوباره آغاز کند؛
پ -باید از طری ذخیره ساز یا طراحی مناسب از اشتباهی گرفته شدن دستگاهها توقف اضطرار فعا
و غیرفعا جلوگیر نمود .دستورالعم استفاده باید شام توضیحی در مورد ذخیره ساز یا طراحی باشند؛
ت -در صورت عملی بودن ،حداکثر زمان پاسخ برا انتقا اطحعات (شام اصح خطا ) و برا قطع
ارتبا  ،باید در دستورالعم استفاده ذکر شود.
7-6-5

کنترل چند ربات

در جایی که کنتر واحد کنتر دستی قابلی کنتر
1-5

کنترل حرکت همزمان

1-1-5

کنترل واحد کنترل دستی تکی

چند ربات را دارد ،الزامات بند  2-3باید اعما شوند.

اتصا ی یا تعداد بیشتر کنتر ها ربات به ی واحد کنتر دستی آموزشی واحد ممک اس  .وقتی که
ای چنی تنظیم شدند ،واحد کنتر دستی آموزشی باید قابلی حرک دادن ی یا چند ربات را به طور
مستق یا به طور همزمان داشته باشد .هنگامی که سامانه ربات در حال کار دستی باشد ،همه
کارکردها سامانه ربات باید تح کنتر ی واحد کنتر دستی باشند .
1-1-5

الزامات طراحی ايمنی

همه رباتها در ی سامانه ربات که برا حرک هم زمان طراحی شدهاند ،باید به طور طبیعی در حال
عملیاتی همسان ،مثحً دستی یا خودکار ،و دارا حال مشابه مثحً روش یا خاموش ،باشند .باید ای امکان
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فراهم شود که ی یا تعداد بیشتر ربات در حال خود تنظیم غیرمتص  ،1به منظور رفع نقص یا ایرادها
موجود در موارد آزمون ،از مجموعه خارج شوند .پس ای رباتها غیر متص شام حرک همزمان نمی-
شوند.
هر رباتی که شام حرک همزمان میشود ،باید پیش از ای که بتواند حرک کند ،انتخاب شود .به شر
انتخاب کلیه رباتها ،آنها باید در وضعی عملیاتی مشابه باشند (مثحً سرع کاهش یافته دستی) .در مح
انتخاب باید عحمتی ایجاد شود (مثحً در واحد کنتر دستی ،کابی کنتر  ،یا ربات) .فقط ربات (رباتها )
منتخب باید حرک کنند.
غیرفعا کردن رباتها باید امکانپییر باشد ،به عنوان مثا حال خاموش داشته باشد .ی عحم کامحً
قاب مشاهده از فضا حفاظ شده از ربات (رباتها ) فعا شده باید فراهم شود.
از آغاز به کار غیر منتظره رباتهایی که انتخاب نشدهاند ،باید جلوگیر شود .ای کارکرد باید مطاب الزامات
بند  2-3باشد.
11-5

الزامات عملیات مشترک با انسان

1-11-5

کلیات

رباتهایی که برا عملیات مشترک با انسان طراحی شدهاند باید هنگامی که ربات در عملیات مشترک با
انسان اس ی عحم قاب دیدنی ایجاد کنند و باید با ی یا تعداد بیشتر از الزامات بندها  9-19-3تا
 3-19-3مطابق داشته باشد.
1-11-5

توقف نظارت شده براي حد ايمنی

ربات باید هنگامی که ی انسان در فضا کار مشترک با انسان اس  ،متوقف شود .کارکرد توقف باید
مطاب بندها  2-3و  3-3-3باشد .ممک اس عملیات خودکار ربات ،زمانی که انسان فضا کار مشترک
با انسان را ترک میکند ،ادامه یابد.
سرع ربات ممک اس متناوباً کاهش یابد ،که منجر به توقف رده  9مطاب با استاندارد IEC 60204-1
میشود .همی که ربات متوقف شد ای بی حرکتی باید توسط سامانه کنتر مرتبط با ایمنی مطاب بند -3
 2نظارت شود .خرابی در کارکرد توقف نظارت شده برا حد ایمنی باید منجر به توقف رده  9شود.
يادآوري -ای میتواند شام ی

کارکرد توقف رده  9نظارت شده مطاب با استاندارد  IEC 60204-1باشد که توسط سامانه

نیرو محرکه الکتریکی که مربو به  SOSاس و مطاب با استاندارد ملی ایران شماره  ،61399-3-9سامانهها الکتریکی
راهانداز قدرت با سرع قاب تنظیم-قسم  :9-3الزامات ایمنی-کارکرد فراهم شده اس .

3-11-5

هدايت با دست

در ای حال  ،تجهیزات هدای با دس باید نزدی مجر نهایی قرار بگیرند ،و باید با موارد زیر مجهز شوند:
الف -ی توقف اضطرار مطاب بندها  9-3-3و 2-3-3؛ و
ب -ی دستگاه فعا ساز مطاب بند .3-3-3

1- Servo-disconnected
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ربات باید با ی کارکرد سرع نظارت شده حد ایمنی فعا  ،عم کند (به بند  2-6-3مراجعه شود).
محدوده سرع نظارت شده حد ایمنی باید توسط ارزیابی ریس تعیی شود.
4-11-5

نظارت فاصله و سرعت

ربات باید در سرع و فاصله معینی از کاربر باقی بماند .ای کارکردها ممک اس از طری ویژگیها
یکپارچه یا ترکیبی از ورود ها خارجی صورت گیرند .ردیابی نقص در حف سرع یا فاصله جدایی تعیی
شده باید منجر به ایجاد ی توقف حفاظتی شود (به بند  3-3-3مراجعه شود) .کارکردها نظارت فاصله و
سرع باید مطاب بند  9-2-3باشد.
ربات ،خود جزئی از آخری سامانه مشارکتی ربات اس و به تنهایی برا عملیات مشترک با انسان ایم
کافی نمیباشد .کاربردها عملیات مشترک با انسان ،پویا هستند و باید توسط ارزیابی ریسکی که طی
طراحی سامانه کاربرد انجام میشود ،تعیی شوند .دستورالعم استفاده باید شام دستورالعم برا پیاده
کردن اندازهها سرع و فواص باشند .قسم دوم ای استاندارد باید برا طراحی عملیات مشترک با
انسان به کار رود .اطحعات بیشتر در استاندارد  ISO/TS 15066ارائه شده اس .
سرع ها نسبی کاربر و ربات باید هنگام محاسبه حداق فاصله ایم در نظر گرفته شوند .الزامات فاصله
کمینه در استاندارد  ISO 13855ارائه شده اس .
5-11-5

محدود کردن قواي محرکه و نیرو توسط طراحی ذاتی يا کنترل

کارکرد محدودکننده نیرو یا قوا محرکه ربات باید مطاب بند  2-3باشد .اگر هر پارامتر از محدوده فراتر
رود ،ی توقف حفاظتی باید صورت بگیرد.
ربات ،خود جزئی از آخری سامانه مشارکتی ربات اس و به تنهایی برا ی عملیات مشترک با انسان ایم
کافی نمیباشد .کاربرد عملیات مشترک با انسان باید توسط ارزیابی ریسکی که طی طراحی سامانه کاربرد
صورت میپییرد تعیی شود .دستورالعم استفاده باید شام جزئیاتی برا تنظیم پارامترها تعیی شده در
ربات تح کنتر باشند .قسم دوم ای استاندارد باید برا طراحی عملیات مشترک با انسان به کار رود.
اطحعات بیشتر در استاندارد  ISO/TS 15066ارائه شده اس .
11-5

محافظت تکینگی

حرکات مشخص شده در فضا کارتزی که در نزدیکی تکینگیها انجام میشوند ،میتوانند سرع باال
محورها را تولید کنند .ای سرع ها باال میتوانند برا کاربر غیر منتظره باشند .در وضعی سرع کاهش
یافته دستی یا هدای دستی (به بند  3-19-3مراجعه شود) ،کنتر ربات باید یکی از موارد زیر را انجام دهد:
الف -حرک ربات را متوقف کند و هشدار را پیش از ای که ربات از تکینگیها عبور کند یا آن را طی
حرک هماهنگ (کنتر در جایی که محورها ربات به صورت همزمان به نقا پایانی مربو میرسند ،آرام
کردن ظاهر حرک و کنتر در جایی که حرکات محورها طور هستند که  TCPدر طو ی مسیر از
پیش تعیی شده پیش میرود) آغاز شده از واحد کنتر دستی آموزشی اصح کند ،فراهم کند؛
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هر ی

ب -ی سیگنا هشدار قاب مشاهده یا شنیدن ایجاد کند و به عبور از تکینگیها با سرع
لین ها بازو ربات که به حداکثر سرع  939mm/sمحدود شده اس  ،ادامه دهد؛
پ -در صورتی که تکینگی بدون ایجاد هیچگونه حرک خطرناکی قاب کنتر باشد ،حفاظ ها بیشتر الزم
نیستند.
11-5

محدود کردن محورها

1-11-5

کلیات

از

وسیلها باید فراهم شود ،تا ی فضا محدودشده اطرا ربات با استفاده از دستگاهها محدودکننده ایجاد
شود .وسیلها برا نصب توقفها مکانیکی قاب تنظیم باید فراهم شود ،تا حرک محور که بزرگتری
حرک جابجایی ربات را دارد (محور اولیه) ،محدود کند .ربات باید با یکی از الزامات بندها  9-19-3یا -3
 3-19یا هر دو آنها مطابق داشته باشد .ای موضوع به رباتهایی که دارا ساختار محدود کننده ناشی
از ساختمان هستند ،اعما نمیشود ،به عنوان مثا  ،ساختمان سینماتی مواز .
وقتی که ربات به حد ی محور میرسد باید متوقف شود .خواه حرک ربات در نقطه حد محور ادامه
داشته باشد یا نه ،باید در دستورالعم استفاده قید شود.
يادآوري -میتوان به ای هد از طری تهیه اطحعات و دستورالعم ها مهندسی تدارک دیده شده برا دستیابی و نصب
توقفها مکانیکی خارجی ،رسید .استفاده از خصیصه اختیار حد ایمنی نرمافزار برا محور و محدود کردن فضا (به بند
 3-19-3مراجعه شود) نیز میتواند ای الزام را برآورده سازد.

 1-11-5دستگاههاي محدودکننده محور از نوع مکانیکی و الکترومکانیکی

به ای دلی که محورها دوم و سوم بزرگتری جابهجایی را دارند ،باید دستگاهها محدودکننده مکانیکی و
غیرمکانیکی قاب تنظیم برا ای محورها فراهم شوند.
توقفها مکانیکی باید قابلی متوقف کردن حرک ربات در بار مجاز ،شرایط حداکثر سرع و در گستره
حداکثر و حداق را داشته باشند .آزمون توقفها سخ افزار مکانیکی باید بدون هیچ توقف کمکی صورت
بگیرد.
روشها جایگزی محدودکردن گستره حرک  ،فقط در صورتی که طور طراحی ،ساخته و نصب شده
باشند که کارایی مشخص شده در بند  9-2-3را برآورده کنند ،ممک اس فراهم شوند.
کارایی مدار کنتر دستگاهها محدودکننده الکترومکانیکی باید مطاب الزامات بند  2-3باشد .کنتر ربات
و برنامهها وظیفه کار نباید تنظیمات دستگاه محدودکننده الکترومکانیکی را تغییر دهند.
دستگاهها قاب تنظیم به مصر کننده اجازه کمینه کردن اندازه فضا محدودشده را میدهند .درجه
تنظیم باید در اطحعات مورد نیاز ،جه استفاده همانطور که در بند  9-6تعیی شده اس  ،گنجانده شود.
دستورالعم استفاده باید شام اطحعاتی در مورد زمان توقف در حداکثر سرع برا دستگاهها
محدودکننده الکترومکانیکی باشد ،شام زمان نظارت کردن و مساف طی شده پیش از ای که توقف کام
صورت بپییرد .اطحعات بیشتر در پیوس ب آمدهاند.
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يادآوري -1مثالی از دستگاهها محدودکننده غیرمکانیکی شام دستگاههایی از قبی متوقفکنندهها الکتریکی ،پنوماتیکی
یا هیدرولیکی ،سوئیچها محدودکننده ،پردهها نور  ،دستگاهها اسک لیزر و کاب ها کشیدنی که جه محدود کردن
حرک ربات و تعریف فضا محدودشده به کار میرود.
يادآوري  -1متوقفکنندهها مکانیکی شام متوقفکنندهها مکانیکی که تنظیم شده و سپس با بس ها ایم شدهاند.

 3-11-5محور نرمافزاري حد ايمنی و محدودکننده فضا

محدودی ها نرمافزار  ،محدودی ها مشخص شده نرمافزار در حرک ربات هستند .محدودکننده فضا
برا تعریف هرگونه شک هندسی به کار میرود که ممک اس به عنوان منطقه داخلی یا خارجی که هر دو
حرک ربات را در فضا مشخص شده محدود میکند یا از ورود ربات به فضا تعریف شده جلوگیر می-
کند ،استفاده شود.
حد ایمنی نرمافزار ممک اس به عنوان ابزار برا تعریف و کاهش فضا محدودشده فراهم شده،
استفاده شوند .آنها میتوانند بر وقفه ربات در سرع و بار کام تأثیر گیارند .فضا محدودشده باید در
موقعی توقف مورد انتظار واقعی که برا طی مساف توقف استفاده میشود ،تعریف شود .سازنده باید ای
قابلی را در دستورالعم استفاده بیان کند و باید حد ایمنی نرمافزار را ،در صورتی که ای قابلی در
دستورالعم استفاده مهیا نشده اس  ،غیرفعا کند.
برنامهها کنتر که کارکردها محدود کردن فضا و محور نرمافزار را نظارت و اجرا میکنند براساس
حدود ایمنی نرمافزار  ،باید مطاب بند  2-3باشند و تنها توسط پرسن دارا صححی قاب تغییر باشند.
اگر حد ایمنی نرمافزار نقض شود باید ی توقف حفاظتی شروع شود .حرکتی که طی نقض شدن محدوده
انجام میشود باید تح کنتر سرع کاهش یافته ،همانطور که در بند  3-6-3شر داده شده اس  ،باشد.
اطحعات درمورد تنظیمات فعا و پیکرهبند محدودهها ایمنی باید قابلی مشاهده و ثب شدن با ی
شناسه منحصر به فرد ،به صورتی که تغییرات پیکرهبند به راحتی قاب تشخیص باشند ،را داشته باشد.
ی حد ایمنی نرمافزار باید به عنوان ی منطقه ثاب که نمیتوان آن را بدون شروع مجدد زیرسامانه
مرتبط با ایمنی تغییر داد و نباید دوباره طی اجرا خودکار برنامه وظیفه کار شک داده شود ،تنظیم شود.
اجازه تغییر حد ایمنی نرمافزار باید محافظ و ایم شود ،به عنوان مثا  ،افراد مجاز را ملزم به وارد کردن
ی رمز کند .همی که حد ایمنی نرمافزار تنظیم شدند ،باید همیشه با روش کردن دستگاه فعا شوند.
دستورالعم استفاده باید شام اطحعاتی درمورد زمان توقف در حداکثر سرع برا حد ایمنی نرمافزار از
قبی نظارت زمان و مساف طی شده قب از توقف کام باشد .اطحعات بیشتر در پیوس ب ارائه شدهاند.
خروجی ناحیها برا حد ایمنی برا استفاده در کاربردها فضا محدودشده پویا باید مطاب بند 2-3
باشند.پیکرهبند سخ افزار خروجیها باید در دستورالعم استفاده بیان شود.
يادآوري -1حد ایمنی نرمافزار برا محور میتوانند به خصو

در کنتر حرک

رو محورها اضافیا که به وسیله

دستگاهها محدودکننده مجهز نشدهاند مفید باشند ،همانطور که در بند  9-19-3شر داده شده اس .
يادآوري -1حد ایمنی نرمافزار برا محدود کردن فضا میتوانند به خصو
نامنظم یا محافظ در برابر نقا باری

در کنتر حرک در مناط کار دارا شک

که به خاطر موانع ایجاد شدهاند مفید باشند.

92

يادآوري -3نمونها از شناساگر واحد یکتا ،مجموع کنترلی 1اس  ،ی
تولید میشود زمانی که پیکرهبند محدودی
جدید خواهد شد.

مقدار یکتا که به صورت خودکار توسط سامانه ربات

نرمافزار تعریف شده اس  .هر تغییر در پیکرهبند باعث تولید ی

عدد

 4-11-5دستگاههاي محدودکننده پويا

محدودکننده پویا تغییر کنتر شده و خودکار در فضا محدودشده ربات ،حی ی قسم از عملیات
سامانه ربات میباشد .دستگاهها کنتر مث (اما نه فقط) سوئیچها محدودکننده بادامکی ،پرده نور  ،و
توقفها سخ افزار قاب جمع شدن که با کنتر فعا میشوند ،ممک اس به کار روند تا حرک ربات
را در فضا محدودشده بیشتر ،هنگامی که ربات برنامه وظیفه کار اش را اجرا میکند ،محدود کنند .به ای
منظور دستگاه و سامانهها کنترلی مرتبط به آن باید قادر باشند تا حرک ربات را تح بار مجاز و شرایط
سرع  ،متوقف کنند و سامانهها کنتر مرتبط با ایمنی مربوطه باید با بند  9-2-3مطابق داشته باشند
مگر ای که ارزیابی ریسکی صورت بگیرد و مشخص شود که رده دیگر مورد نیاز میباشد.
13-5

حرکت بدون نیروي محرکه

ربات باید طور طراحی شود که محورها قابلی حرک بدون استفاده از نیرو محرکه در وضعی ها
اضطرار یا غیرعاد را داشته باشند .در جاییکه ای عملی باشد حرک دادن محورها باید توسط ی نفر
صورت بگیرد .کنتر ها باید به آسانی قاب دسترسی باشند اما از عملیات ناخواسته محافظ شوند.
دستورالعم ها انجام ای موضوع ،باید همراه با پیشنهاداتی برا آموزش پرسن در مورد واکنش به
وضعی ها غیرعاد یا اضطرار در دستورالعم استفاده گنجانده شوند.
دستورالعم استفاده باید شام هشدارهایی باشد مبنی بر ای که سنگینی و آزادساز دستگاهها
ترمزگیر میتوانند سایر خطرات را ایجاد کنند .در صورت امکان هشدارها باید نزدی کنتر ها فعا
کننده چسبانده شوند.
14-5

تدارکات برداشتن

دستورالعم ها و تدارکات برداشت ربات و اجزاء مربو به آن باید فراهم شوند و باید برا حم بار پیش
بینی شده مناسب باشند.
مثال -قحبها برداشت  ،9پیچها حلقها  ،3حفرهها رزوهدار 2و جا شاخ
يادآوري -برا رباتها کوچکی که به آسانی میتوانند توسط ی

لیفتراک. 3

نفر حم شوند ،دستورالعم ها برداشت ایم مناسب،

کافی باشند.

1- Checksum
1- Lifting hooks
2- Eye bolts
3- Threaded holes
5- Fork pocket
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15-5

اتصاالت برقی

جدا بودن یا گسیختگی اتصاالت برقی میتواند باعث بروز خطر شود ،بنابرای باید طور طراحی و ساخته
شوند که از گسستگی غیرمنتظره جلوگیر شود.
اتصاالت باید ابزار جه جلوگیر از اتصا غیرصحیح داشته باشند.
8

تصديق و صحهگذاري الزامات ايمنی و اقدامات حفاظتی

1-8

کلیات

رباتها ،شام دستگاهها حفاظگیار مناسب

سازنده ربات باید تصدی و صحهگیار طراحی و ساخ
مطاب با اصو ذکر شده در بندها  2و  3فراهم کنند.
ارزیابی ریس باید دوباره ارزیابی شود که آیا کلیه خطراتی که به طور معقوالنها قاب پیشبینی هستند
شناسایی شده و اقدامات اصححی صورت پییرفتهاند.
يادآوري -چون همه خطرات شناسایی شده در پیوس

الف در همه رباتها وجود ندارند ،سطح ریس

مرتبط با ی

وضعی

خطرناک از ی ربات با ربات دیگر برابر نخواهد بود .بنابرای باید ارزیابی ریسکی انجام شود تا مشخص شود که چه اقدامات
حفاظتی مناسبی باید برا ی ربات خا انجام شوند.

1-8

روشهاي تصديق و صحهگذاري

تأیید و صحهگیار میتوانند با روشهایی که موارد زیر را در بر دارند اما محدود به آنها نمیشوند صورت
بپییرند:
الف -بازرسی چشمی؛
ب  -آزمونها عملی؛
پ  -اندازهگیر ؛
ت  -نظارت طی عملیات؛
ث  -مرور طر ها کلی دارا کارایی خا  ،دیاگرامها مواد ،مواد طراحی؛
ج  -مرور ارزیابی ریسکی که بر اساس وظیفه کار میباشد؛
چ  -مرور مشخصات و دستورالعم استفاده.
به جدو ج 1-مراجعه شود.
3-8

تصديق و صحهگذاري مورد نیاز

پیوس ج الزامات کارایی خا را که به اندازها برا ایمنی ربات مهم شناخته شده و باید تصدی و
صحهگیار شود ،لیس میکند .با استفاده از روش ها مناسب ،الزامات باید به منظور تعیی ای که آیا
الزامات کافی در طراحی و ساخ ربات برآورده شدهاند ،ارزیابی شوند.
يادآوري -1موارد که در جدو ج 1-فهرس

شدهاند ممک اس

داشته باشند که در آنها تصدی و یا صحهگیار موارد خا

شام هر رباتی نباشند .ممک اس

غیرممک باشد.
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نمونههایی وجود

يادآوري -1جدو ج 1-نه جامع میباشد و نه محدودکننده .ممک اس
خا

الزامات بیشتر جه

تصدی  ،بسته به طراحی

ربات وجود داشته باشند.

يادآوري -3تضمی ای که همه موارد عملی ،تصدی و یا صحهگیار شدهاند تح مسئولی سازنده میباشد.
يادآوري -4در صورت استفاده از جدو ج 1-به عنوان چ لیس  ،محتویات باید بازبینی و محدود شوند تا پیکرهبند
ارزشیابی شده اصلی ربات و روش مناسب جه ارزشیابی را نشان دهند.

7

دستورالعمل استفاده

1-7

کلیات

عحئم (به عنوان مثا تابلوها ،نمادها) و ابزار آموزشی (به عنوان مثا کتابها راهنما کارایی ،نگهدار )
باید توسط سازنده طب استاندارد ملی ایران شماره 19199و استاندارد  IEC 60204-1فراهم شوند.
در ای حال  ،دستگاهها هشدار ماشی (به عنوان مثا سیگنا ها صوتی و تصویر ) باید با استاندارد
ملی ایران شماره 19199و استاندارد  IEC 60204-1مطابق داشته باشد.
1-7

کتابچه راهنما

کتابچه راهنما یا وسای اطحعرسانی مناسبی که موارد زیر را شام

عحوه بر الزامات  1-6هر رباتی باید ی
می باشند ،همراه داشته باشد:
الف -نام شرک  ،آدرس کام  ،و اطحعات الزم برا ارتبا با سازنده ،و در صورت لزوم ،نماینده مجاز یا
تأمی کننده مجاز؛
ب -دستورالعم ها راهانداز اولیه ،برنامهریز و راهانداز مجدد رویه شام الزامات نصب مث نیازها
انر  ،بارگیار کف ،شرایط محیطی و غیره؛
پ -دستورالعم هایی جه بررسی و آزمون اولیه ربات و اقدامات حفاظتی آن باید پیش از اولی استفاده و
وارد مدار تولید شدن ،انجام شوند ،شام آزمون کارکرد کنتر سرع کاهش یافته؛
ت -دستورالعم ها هر گونه آزمون و بررسی الزم پس از تغییر اجزا یا اضافه کردن تجهیزات اختیار (هم
سخ افزار هم نرمافزار ) به ربات که میتوانند بر کارکردها مرتبط با ایمنی ربات تأثیر بگیارند ،شام
سیگنا خروجی توقف اضطرار که در بند  9-3-3آمده و مدارها فعا ساز رایج مث 3-3-3ت)؛
ث -دستورالعم هایی جه عملیات ایم  ،تنظیم و نگهدار از قبی تمری ها کار ایم  ،رویهها
کنتر انر مخاطرهآمیز و آموزشها الزم برا افراد که تجهیزات را به کار میاندازند تا به پایه مهارت
الزم برسند؛
ج -دستورالعم ها مکان قرارگیر و کارکرد همه سامانهها کنتر از قبی نمودار سامانهها واسط
پنوماتیکی ،هیدرولیکی و الکتریکی که برا تنظیم و نصب الزم هستند؛
يادآوري -بند ج شام طر کلی ربات یا دیگر کنتر ها  ،اجزا یا مشخصهها خا

نمیشود.

چ -اطحعات در مورد قابلی انتخاب کنتر سرع باال با استفاده از واحد کنتر دستی؛
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ح -دستورالعم هایی که به طرا ماشی اطحع میدهند فضا محدودشده را باید هنگامی که پیشبینی
میشود ربات در سرع باال دستی به کار برود فراهم کند؛
خ -اطحعات نصب دستگاهها محدودکننده که شام شماره ،مکان قرارگیر و درجه تنظیم قابلی محدود
کردن مکانیکی میباشد؛
د -دستورالعم هایی برا شماره ،مکان قرارگیر و پیادهساز هر گونه دستگاه محدودکننده غیر مکانیکی؛
ذ -ظرفی ها محدودکننده پویا ،در صورت شام بودن؛
ر -اطحعات موقعی واقعی توقف مورد نظر که هنگام استفاده از حد ایمنی نرمافزار  ،مسئو طی فاصله
توقف میباشد؛
ز -اطحعات در مورد شماره و عملیات دستگاهها فعا ساز و دستورالعم ها نصب دستگاهها اضافی که
شام اطحعات و محکها الزم برا تعیی کارایی سامانه کنتر مرتبط با ایمنی میباشد؛
ژ -اطحعات در مورد زمان توقف و فاصله یا زاویه از شروع سیگنا توقف سه محوره با بزرگتری حرک و
جابهجایی ،مطاب متری

در پیوس ب؛

س -کارایی سامانه کنتر مرتبط با ایمنی کارکردها ایمنی ربات همانطور که در بند  2-3مشخص شده؛
ش -مشخصات هر مایع یا روغنی که در روغ کار  ،ترمزگیر  ،سامانه انتقالی داخلی ربات ،شام راهنمایی
برا انتخاب درس  ،آماده ساز  ،کاربرد و بحمصر ها رویه خا ؛
ص -راهنمایی وسای آزادساز افراد که در ی ماشی یا توسط آن گیر افتادهاند؛
ض -دستورالعم ها حرک محورها ربات بدون نیرو محرکه ،شام هشدارهایی مبنی بر ای که
سنگینی و آزادساز دستگاهها ترمزگیر میتواند خطرات بیشتر ایجاد کند؛
ط -توصیههایی برا آموزش افراد برا واکنش نشان دادن به وضعی ها غیرعاد یا اضطرار ؛
ظ -اطحعاتی که محدودی گستره حرک و ظرفی بار شام حداکثر جرم ،موقعی مرکز ثق قطعه کار و
قید و بس نگهدارنده 1کار را مشخص میکنند؛
ع -رویهها اجتناب از خطاها اتصا در طی تعمیر ماشی ؛
غ -اطحعات در مورد استانداردها مربوطه که ربات مطاب آن اس شام هر کدام که توسط شخص ثالث
تصدی شده اس ؛
ف -زمان پاسخ به ردیابی قطع سیگنا ارتباطی برا واحدها کنتر دستی بیسیم؛
ق -اطحعات در مورد خطرات محافظ نشده که در کاربرد مورد نظر ماشی موجود هستند؛
ک -دستورالعم ها و هشدارهایی مبنی بر ای که عملیات دستی باید هنگامی که همه افراد در خارج از
فضا محفاظ شده هستند ،صورت بگیرد؛
گ -دستورالعم هایی مبنی بر ای که پیش از انتخاب وضعی خودکار ،همه محاف ها غیرفعا شده به
حال کامحً فعا برگردند؛
ل -دستورالعم هایی برا انبارش مناسب واحدها کنتر دستی بیسیم ،اگر به صورت بیسیم باشند؛
1- Fixture
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م -اطحعات در مورد مدت زمان پاسخ و قطع ارتبا واحدها کنتر دستی بیسیم ،اگر به صورت بیسیم
باشند؛
ن -اطحعات در مورد رده توقف هر ی از ورود ها مدار توقف حفاظتی.
هر تغییر یا افزایشی در اطحعات کاربرد فراهم شده توسط سازنده ،توسط گروهی که ای تغییر یا افزایش
اطحعات را به سامانه ربات اعما میکند ،انجام شود.
3-7

نشانهگذاري

هر ربات باید به روشی متمایز ،خوانا و با دوام نشانهگیار شود با:
الف -نام سازنده و در جائی که مناسب باشد ،نام تجار و آدرس کام عرضه کننده مجاز ؛
ب -تعیی نوع دستگاه (به عنوان مثا  ،ربات صنعتی ) و شماره مد یا شماره مرجع (در صورت لزوم)؛
پ -ماه و سا ساخ ؛
ت -حجم و /یا وزن دستگاه؛
ث -حداکثر دسترسی و ظرفی حم بار؛
ج -اطحعات منبع تغییه برا سامانهها الکتریکی ،در صورت لزوم ،هیدرولیکی و پنوماتیکی (به عنوان
مثا  ،حداکثر و حداق فشارها پنوماتیکی)؛
چ -در صورت لزوم ،مح برداشت برا اهدا حم و نق و نصب؛
حفاظها ،دستگاهها حفاظتی و دیگر بخشهایی که جزئی از ربات میباشند اما متص نیستند باید به وضو
برا هد شان شناسایی شوند .هر اطحعات دیگر که برا اتصا الزم اس باید فراهم شود.
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پیوست الف
(اطحعاتی)
فهرستی از خطرات قابل مالحظه
جدو الف 1-فهرستی از خطرات قاب مححظه برا ربات و سامانه ربات فراهم میکند.
يادآوري -فهرس موجود در جدو الف 1-از استاندارد ملی ایران شماره  ،19199برگرفته شده اس .
جدول الف -1-فهرستی از خطرات قابل مالحظه
شماره
1

نوع يا گروه
خطرات
مکانیکی

نمونهاي از خطرات

بند/زيربند

منشأ

نتايج احتمالی

 حرکات (عاد یا ناگهانی) هر بخش از بازوها ربات(شام واحد کنتر دستی آن)
 حرکات (عاد یا ناگهانی) مجر نهایی یا هر ی ازبخش ها متحرک سلو ها ربات
 حرکات (عاد یا ناگهانی) محور ها ربات نقص مجر نهایی(جدا شدن) حرک ابزار مجر نهایی در موقعی تعمیر حرک غیرمنتظره دستگاهها یا سلو ها ربات طیعملیاتها حم
 بیرون آمدن یا افتادن لوازم و تولیدات حرک پیشبینی نشده پیچها و بس ها قطع شدن پیشبینی نشده ابزار حرک پیشبینی نشده دستگاهها وابسته دس کار محصوالت و مواد ،از قبی بیرون انداخت حرک یا چرخش ابزار تیز بر رو مجر نهایی حرک اجزا ربات حرک بخشی که لبه تیز دارد و ربات آن را نگه داشته چرخش ابزار و مجر نهایی چرخش با حرک دستگاه وابسته یا ابزار ماشینی درسلو ربات
 حرک چرخشی هر ی از محورها ربات لباس آزاد و مو بلند مابی بازو ربات و هر جسم ثابتی مابی مجر نهایی و هر جسم ثابتی(حصار ،تیرک وغیره)
 -عدم امکان خروج از سلو ربات (از طری در سلو )

 شکست شکا پیداکردن
 بریدن یا جداکردن
 گیر کردن گیر افتادن یامحبوس شدن
 ضربه سورا یا پنچرشدن
 سایش وخراشیدگی
 بیرون پاشیدنیا تو کشیدن گاز
مایع با فشار باال
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مرجع
بند 2
1-9-3
3-9-3
3-3
6-3
3-3
2-3-3
2-3
19-3
11-3
19-3
13-3
12-3

برا کاربر که در سلو گیر افتاده در وضعی خودکار
 بی قید و بس نگهدارنده (در آنها افتادن)؛ بیری ها حرک  ،تأسیسات
 دستکار محصوالت و مواد ،شام بیرون زدن حرک یا چرخش جسم تیز رو مجر نهایی یا رومحورها خارجی قسمتی که نگه داشته میشود و
تجهیزات وابسته
 حرک پیشبینی نشده مجر نهایی (فرآیند ویژه براچر ها سمباده و غیره)
 حرک یا فعا ساز پیشبینی نشده مجر نهایی وتجهیزات وابسته (شام محورها خارجی که به وسیله
ربات کنتر میشوند)
 آزادساز پیشبینی نشده انر پتانسی از منابعذخیره شده
1

خطرات
الکتريکی

3

خطرات
حرارتی

4

خطرات
نوفه

 شوک اتصا به اجزا جریان دار یا انشعاباتالکتریکی
 در هم آمیختگی ولتا ها در ی سامانه سوختگی اتصا به اجزا جدا از هم در مدار الکتریکی استنشاق(الکترونیکی) یعنی خازنها
دودها مسموم
 در معرض جرقه نور قرار گرفت فرآیند که از ولتا باال یا فرکانس باال استفاده میکند  -آسیب چشمتوسط جرقه
یعنی رنگکار الکترواستاتیکی ،گرمکردن القایی
 عملیاتها جوشکار که از ولتا باال استفاده میکنند  -تأثیر بر راهنما سطو داغ مرتبط به مجر نهایی؛ یا تجهیزات وابستهیا قطعه
 سطو یا اجسام سرد فضا قاب انفجار که به خاطر فرآیند یعنی رنگ-کار (ذرات اتمی شده یا رنگکار گردیده) ایجاد شده
مایعات قاب اشتعا  ،گرد و غبار تراشکار و فرزکار
ایجاد شده
 در معرض گرما بینهای که برا انجام فرآیند الزماس قرار گرفت

 سوخت آتش سوز ،انفجار
 تابش از منابعگرمایی
 استنشاقدودها مسموم
 -آب زدایی

 عدم تعاد و گم گشتگی در محدوده کار سلو ربات  -تأثیر در ناتوانی دو فرد که مأموری دارند تا فعالی هایشان را شنیدن و تعادو هوشیار
از طری مکالمه عاد هماهنگ کنند.
 تأثیر بر ارتبا سطح پارازی موجود در اطرا آنقدر باال و حواسکحمی و فهم
پرت ک باشد که از شنیدن یا فهم سیگنا ها هشدار
سیگنا ها
مخاطره قاب شنیدن جلوگیر شود
صوتی
 -به مدت طوالنی در معرض سطح پارازی خیلی باال
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بند 2
2-9-3
3-9-3
6-9-3
3-9-3
13 -3

بند2

صدا از
محدوده
ای بخش
ایزو
مستثنی
می شود

5

قرار گرفت

 ناتوانی درشنیدن

خطرات

 قطع ارتباطات ،اتصاالت ،اجزایی که منجر به توقفپیشبینی نشده یا در آمدن اجزا میشوند

 خستگی آسیب عصبی اختحمجرایی

خطرات

 تداخ نیرو برقرانی( )EMFبا عملیات مخصوسامانه ربات
 در معرض پرتو افکنی مرتبط به فرآیند قرار گرفتیعنی جوشکار قوسی ،لیزر

 سوختگیها -بیمار

خطرات

 مواد تعمیر ،روغ کار و تعویض اجزا که با مایعاتپوشانده میشوند ،مایعات خن کننده و استفاده شده در
فرآیند
 نقص اجزا مکانیکی و الکتریکی پیشبینی نشده روربات و سامانه ربات

 مسمومی استنشاق گردو غبار و دودها
فاسدکننده
 -سوختگیها

 طراحی ضعیف واحد کنتر دستی آموزشی ،صفحهلمسی واسط انسان-ماشی ( ،)HMIیا تابلو کاربر که
خیلی باال یا خیلی دور هستند.
 مح بارگیر  /تخلیه دارا طراحی ضعیف؛ مسافطوالنی بی اجزا و مح بارگیر  /تخلیه
 دستگاهها فعا ساز دارا طراحی ضعیف مکان نامناسب کنتر ها کاراییها نامناسب کنتر ها قرارگیر در معرض خطرات بیشتر به خاطر مکان قرارگیر اجزا از کنتر ها عملیاتی میباشند
 قرارگیر در معرض خطرات بیشتر به خاطر مکان قرارگیر اجزا که نیازمند دسترسی سریع برا فعالی ها
تعمیراتی میباشند (مث عیبیابی ،تعمیر ،تنظیم)
 شناسایی خطرات و وضعی خطر آفری که به دلینورپرداز ضعیف مح  ،ممانع میشود.
 وسایلی که در محدوده وجود دارند نورپرداز موجود رامسدود میکنند
 واحدها  HMIکه به راحتی دیده نمیشوند و خیلیباال و یا خیلی پایی قرار دارند.

 خستگی ضربه افتادن از دس دادنهوشیار
 استرس پیامد خطرانسانی

بند 2
3-3-3
2-3-3
12-3

 مشکحت طراحی ایجاد شده به خاطر محیط یعنینصب در مناط زلزله خیز
 تشخیص نادرس مشک واقعی و بدتر کردن مشک ازطری انجام اقدامات نادرس یا غیر ضرور

 اضطرارشام نقصها عم غیرایمغیر اراد

بند 2

لرزشی

8

تابش

7

مواد/ماده

6

خطرات
ارگونومیک

1

خطرات
مرتبط به
محیطی که
دستگاه در
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بند2

بند 2

بند2

آن به کار

 اقدام یا نقصی که شدت خسارت را افزایش میدهدیعنی در تحش برا دور ماندن از ی لبه تیز در عوض با
سطح داغی برخورد میشود

مجموعهاي

 حرکات پیشبینی نشده ربات و مجر ها نهایی یادستگاه مرتبط به آن
 رفتار غیر قاب پیشبینی کنتر ها دستگاه به خاطرتداخ الکترو مغناطیسی یا نوسانات شدید در منبع
انر
 سامانه ربات طور هدای میشود که به دس ینفر شروع به کار کند اما انجام ای عم به دس فرد
دیگر انتظار نمیرود.
 سوء برداش قصد ربات ها همکار یا حرک همزمان فرمان توقف مهار شده ربات را در ی چرخش نا کاممتوقف میکند
 سرع سامانه ربات قاب تنظیم میباشد که منجر بهانجام کارها متفاوت در سرع ها متفاوت میشود.
 خرابی کنتر که در نتیجه آن دستگاهها نگهدارندهدر لیس با مجر ها نهایی رها میشوند تا تح
نیروها مازاد حرک کنند و پرتاب شوند (نیرو
ایستایی /جاذبه ،وسای ذخیرهساز انر ).
 خرابی کنتر که در نتیجه آن ترمز دستی ربات میبرد .بریدن ترمز باعث میشود که اجزا ربات تح نیرو
مازاد (نیرو ایستایی/جاذبه ،وسای ذخیرهساز انر )
قرار بگیرند.
 حرکات پیشبینی نشده ربات ،مجر ها نهایی،محورها کمکی یا تجهیزات مرتبط
 نقص ی دستگاه حفاظگیار در کارکرد مطابانتظار
 نقص ی دستگاه و البته در کارکرد مطاب انتظار لوله ها ش و نا ایم جدا میشوند و یا حرک می-کنند.
 اجزایی که به طور نامناسبی نصب شدهاند حرک /خطرغیر منتظرها ایجاد میکنند.
 بخشها چرخشی در سرع باال میشکنند و ازتجهیزات نگهدار اجزا جدا میشوند
 بار بیش از اندازه بر بازو ربات یا تجهیزات وابستهمنجر به شکست یا خم شدن اجزا مکانیکی میشود
 -خرابی مرتبط به فرآیند

میرود
11

از خطرات
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 بازگرداندنانر پس از
وقفه
 تأثیراتخارجی به منبع
انر
 شروع به کارپیشبینی نشده

بند2
9-9-3
3-9-3
2-9-3
3-9-3
6-9-3
3-9-3
9-3-3
3-3-3
3-3-3
2-3
3-3
3-3
3-3
2-3
19-3

 دستگاه نگهدار اجزا خراب میشود ربات آزاد یا دستگاه وابسته (که به وسیله جاذبه درموقعی خود نگه داشته میشود) میافتد یا برعکس می-
شود.
 برطر کردن حوادث طی فرمان دادن/عدم فرمان اگر اجزا به طور مناسبی نصب یا وص نشده باشند میافتند
 نورپرداز نامناسب در محدوده کاربر یا سلو ربات موانع موجود در کف سلو کف زمی لیز قرار دهی نامناسب تجهیزات -خطرات کاربردها خا
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پیوست ب
(الزامی)
زمان توقف و متريک مسافت
سنجشی اس که برا ارائه دستورالعم استفاده در  ) 9-3به کار میرود ،تا اطحعات استاندارد شده همه
سازندگان را تضمی کند .ای اطحعات باید توانایی محاسبه مدت ایمنی در استفاده از دستگاهها
حفاظگیار را محاسبه کند .برا ای که ای اطحعات مفید و کاربرد شوند ،اندازهها برا گامها مختلف
حداکثر شرایط در نظر گرفته شوند تا قابلی پیش بینی شرایط واقعی را داشته باشند.
آزمون باید مطاب شرایط آزمون کارایی در استاندارد  ISO 9283 :1998بند  6به همان اندازه که قاب
اجراس باشد.
الف -بازو رباتی باید پیش از انجام آزمون گرم شود؛
ب -ربات باید نصب شود همانطور که در الزامات سازنده آمده اس .
پ -شرایط محیطی قوا محرکه ،دما و غیره باید اعما شوند.
ت -باید ی روش آزمون مناسب دنبا شود.
ث -روش انجام محاسبات باید شر داده شود.
سازنده باید خوب نشدن کارایی توقف به خاطر استفاده عاد را پیشبینی کند و پیشنهاد دهد که ربات چه
زمانی باید روش شود.
اطحعات الزمه به صورت زیر میباشند:
 زمان توقف باید از شروع سیگنا توقف تا هنگامی که همه حرک بازو ربات متوقف میشود ،تعیی شود؛ اگر اندازهها شبیهساز تصدی شده آماده شده باشند پس ممک اس ای اندازهها از طری شبیهسازبه دس آید.
يادآوري -ای اطحعات بسته به تأخیرات افزوده به خاطر ترکیبات سامانه کنتر و پیکربند معی تغییر میکنند ،به عنوان
مثا واحدها کنتر دستی بیسیم.

مساف توقف باید به عنوان مساف کلی که پس از شروع سیگنا توقف طی شده ،شناخته شود.
مساف باید در واحدها خطی یا زاویها مناسب فراهم شود.
برا توقف رده صفر مطاب استاندارد  ،IEC 60204-1روشها محاسباتی تح شرایط حداکثر (حداکثر
سرع  ،حداکثر بار و حداکثر جابهجایی) مناسب هستند .اگر ربات توقف رده  1داشته باشد ،اطحعات اضافی
یا ضرایب تصحیح فراهم شوند .برا توقف رده  1زمان توقف و اندازهها مساف بسته به سرع  ،بار و
امتداد پایه  %199 ،%66، %33برا حداکثر تعیی شوند ،مگر ای که ای اندازهها بر اساس طراحی از اندازه-
ها حداکثر گرفته شده باشند ،در ای صورت %199 ،مقادیر حداکثر برا به دس آوردن مقادیر مورد
استفاده باید در فرمو استفاده شوند.
اندازهها استفاده شده برا سرع  ،بار و امتداد باید حداکثر مقادیر را ارائه دهند .توضیحی در مورد ای که
چگونه یکپارچه کننده میتواند محاسباتش را در مورد مساف توقف و زمان آن در ی سلو واقعی با ی
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ربات و ابزار بارها واقعی انجام بدهد باید توسط سازنده فراهم شود.
اطحعات باید برا سه محور بزرگتری جابهجایی فراهم شوند .مثالی از نمایش واقعی در شک ب 1-نشان
داده شده اس .

راهنما :
X
Y
a

در mm/s

سرع
زمان توقف به ثانیه
میزان بار به %

يادآوري -زمان توقف محور  1در مقاب سرع و حداکثر بار ،رده  1توقف

شکل ب – 1-نمونهاي از نمودار زمان توقف
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پیوست پ
(اطالعاتی)
مشخصههاي کارکردي دستگاه فعالساز سه موقعیتی

راهنما :
1
9
3
2
3
6
3
3
2
a
b

موقعی 1
موقعی 9
موقعی 3
روش
خاموش
فشردن
رها کردن
به آرامی گیر دادن
محکم گیر دادن
هنگامی که بخش کاربر کامحً در موقعی  3فشرده شده دوباره اتصا باز میشود.
هنگامی که بخش کاربر از موقعی  3به موقعی  1باز میگردد ،اتصا باید بدون گیر عملکرد از موقعی  9باز بماند.

شکل پ -1-مشخصههاي کارکردي دستگاه فعالساز سه موقعیتی
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پیوست ت
(اطالعاتی)
ويژگیهاي اختیاري
ت1-

کلیات

الزامات مشخص شده در بندها  2تا  3حداق تضمی ایمنی ربات میباشند .امکانات اضافی زیاد را
میتوان به ربات اضافه کرد تا ایمنی را افزایش داد ،اما ای امکانات الزاماً اجزا ایمنی الزمه در قوانی سنتی
نمیباشند ،یا نیازمند معیارها کارایی مرتبط با ایمنی مطاب استاندارد ملی ایران شماره  3363-1یا
استانداردها مشابه نیستند.
امکانات اختیار که در ای پیوس شر داده شدهاند در ترتیب خاصی از اهمی یا شرایط لیس نمیشوند.
رباتهایی که ای تجهیزات را دارا هستند انعطا پییر بیشتر در استفاده و استفاده مجدد ،و کارایی
مرتبط با ایمنی احتمالی بیشتر خواهند داش .
يادآوري -1ترکیبات ذکر شده در بندها ت 9-و ت 3-و ت 2-برا ایجاد انعطا پییر در نصب متحرک مهم میباشند ،اگر
همیشه ربات برا کاربرد استفاده شود که از آنچه برا آن طراحی و ترکیب بند شده متفاوت اس .
يادآوري -1ترکیبات ذکر شده در بندها ت ،3-ت 6-و ت ،3-با ای که ترکیبات مرتبط با ایمنی نمیباشند ،در سامانه ربات
ایمنی را ایجاد میکنند.

ت1-

کارکردهاي خروجی توقف اضطراري

الف -امکانات برا کارکردها خروجی توقف اضطرار همانطور که در 1-3-3عم میکند :ای شرایط
ی توقف اضطرار رایج را فراهم میکند (توقف اضطرار ربات را به ی توقف اضطرار سامانه نیز تبدی
میکند)
ب -امکانات برا دستگاه توقف اضطرار تا ای که بدون قوا محرکه کنتر گر ربات کاربرد باشند مطاب
بند 9-3-3؛
ت3-

ويژگیهاي دستگاه فعال ساز

الف) قابلی فعا ساز فعالی ها خروجی تا به دستگاهها فعا ساز وص شوند در ی
ربات و تجهیزات را کنتر میکند.
ب) قابلی اتصا دستگاهها فعا ساز الحاقی متعدد به ی مدار فعا ساز
ت4-

مدار مشترک که

انتخاب وضعیت

الف) قابلی فراهم کردن اطحعات در مورد انتخاب حال برا سامانه کنتر مرتبط با ایمنی
ب) خروجی باید با 1-3-3مطابق داشته باشد
ت5-

حس کردن ضد برخورد

ربات برا ای که بیشتری کارآمد در ممانع از ایجاد آسیب به پرسن را داشته باشد ،باید توقف کند و
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هنگامی ی تصاد
دیگر حرک نکند.
ت8-

را حس میکند ی

حفظ دقت و صحت مسیر در تمام سرعتها

نیاز به نظارت بر حرک ربات از ی
ت7-

سیگنا هوشیار

ایجاد کند و بدون دخال

کاربر به موقعی

موقعی مخاطره را محدود میکند.

حد ايمنی نرمافزاري براي محور و محدود کردن فضا

همانطور که در بند  3-19-3شر داده شد ،ای محدودهها برنامهریز فضا موانع و گنجایش را ممک
میسازند.
ت6-

محاسبه عملیات توقف

محاسبه کارایی توقف ربات و نظارت کردن باید یکی یا تعداد بیشتر از حاالت زیر را ایجاد کنند.
الف) انتخاب وضعی برا محاسبه و ثب عملیات توقف در هنگام لزوم بعد ؛
ب) حادثه ورود را انتخاب کنند تا شروع اتفاق توقف را شر دهد (مثحً ورود دستگاه حفاظگیار ،
سیگنا توقف حفاظتی)؛
پ) محدودهها تعیی کننده که هرگاه ربات از ای محدودهها فراتر رف هشدار داده شود.
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پیوست ث
(اطالعاتی)
برچسبگذاري
جدو ث 1-نمونههایی از عحم ها گرافیکی که برا مشخص کردن وضعی ها عملیاتی مشخص شده
در  3-3به کار میروند را نشان میدهد .میتوان مت ها توضیحی را همراه با عحم ها گرافیکی برا
واضح نمودن اطحعات درمورد انتخاب وضعی و کارایی مورد نیاز استفاده کرد.
جدول ث -1-برچسب وضعیت عملیاتی ربات
عالمت گرافیکی

بند

وضعیت

9-3-3

خودکار

9913

3-3-3

سرع کاهش یافته دستی

9926

29

منبع ايزو 7111

پیوست ج
(الزامی)
روشهاي تصديق اقدامات و الزامات ايمنی
جدو ج 1-الزامات کارایی خا را فهرس میکند که برا ایمنی ربات آنقدر ضرور هستند که باید
تصدی یا صحهگیار یا هم تصدی و هم صحهگیار شوند.
جدول ج -1-روشهاي تصديق الزامات ايمنی و اقدامات
روش تصديق و يا صحه-
محاسبات و الزامات ايمنی قابل اجرا

بند

گذاري (به بند 1-8مراجعه
شود)
الف

9-3

بپ ت ث ج چ

الزامات کلی

1-9-3

حفاظها ثاب یا متحرک نصب میشوند تا از قرارگیر در معرض خطرات مث
میلهها ،دندهها ،تسمهها محرک یا اتصاالت جلوگیر کنند

1-9-3

حفاظها ثابتی که باید برا تعمیرات معمو جدا شوند سخ افزار محسوسی
دارند

*

1-9-3

حفاظها متحرک طور با حرکات خطرناک در ارتبا اند که پیش از ای که
خطرات ایجاد شوند حرکات خطرناک متوقف میشوند

* * * *

1-9-3

کارایی سامانه کنتر مرتبط با ایمنی ی

*

*

*

سامانه قف شونده با  2-3مطابق دارد

9-9-3

اتح انر

9-9-3

شروع به کار دوباره قوا محرکه منجر به انجام حرک نمیشود

*

9-9-3

قطع یا تغییر نیرو الکتریکی ،پنوماتیکی ،هیدرولیکی یا خحٌ موجب خطر نشود

*

9-9-3

اقدامات حفاظتی بیشتر انجام میشوند تا از خطراتی که طراحی ربات از آنها
ممانع نمیکند جلوگیر کنند.

9-9-3

خطرات محافظ نشده کاربردها پیشبینی شده دستورالعم استفاده معرفی می-
شوند

3-9-3

اجزا ربات طور طراحی ،ساخته و ایم میشوند که خطراتی که به خاطر شکست
یا جداشدن یا آزادساز انر ذخیره شده ایجاد میشوند ،به حداق برسند

2-9-3
3-9-3

یا قوا محرکه ناپایدار منجر به ایجاد خطر نمیشود

قابلی قف یا ایم شدن در موقعی قطع برق انر
میکند
وسایلی برا آزاد ساز کنتر شده انر

*

خطرناک برا ربات را جدا

3-9-3

برچسبی چسبانده شود تا خطر انر

6-9-3

تأثیرات پیشبینی شده تداخ الکترو مغناطیسی  ،EMIتداخ فرکانس رادیویی
 REIو تخلیه الکترواستاتیکی ESDحرک خطرناک آغاز نمیکنند

3-9-3

تجهیزات الکتریکی ربات مطاب الزامات وابسته به  IEC 60204-1طراحی و ساخته
نمیشوند.
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* *
*

*

*
* *

*

*

*

* *

*

*

*

خطرناک ذخیره شده فراهم شدهاند

ذخیره شده را نشان دهد

*

* *

*

*

*

*

* *

*

*

*

*

3-3

عملگرهاي مکانیکی

9-3-3

عملگرها مکانیکی طور ساخته میشوند و در مکان قرار میگیرند که از عملیات
پیشبینی نشده جلوگیر کنند.

*

*

3-3-3

وضعی عملگرها مکانیکی باید به وضو نشان داده شود.

*

*

3-3-3

اگر از نشانگر نور استفاده میشود ،مناسب مح نصبش باشد و الزامات استاندارد
 IEC 60204-1را براورده کند

*

2-3-3

عملگرها مکانیکی برچسب میخورند که کارکردشان را نشان دهند.

*

3-3-3

درحالیکه ربات تح کنتر واحد کنتر دستی محلی یا دیگر کنتر دستگاه
راهنما اس از شروع به حرک ربات یا تغییر در انتخاب کنتر محلی از هر منبع
دیگر ممانع میشود.

2-3

*
*

*

* *

کارايی سامانه کنترل مرتبط با ايمنی (نرم افزار/سخت افزار)

1-2-3

کارایی سامانه کنتر مرتبط با ایمنی که تجهیزات برآورده میکنند به طور شفافی
در دستورالعم استفاده بیان میشوند

1-2-3

اطحعات و معیارها الزم برا مشخص کردن کارایی سامانه کنتر مرتبط با ایمنی
در دستورالعم استفاده آمده اس

*

9-2-3

بخش ها سامانه کنتر مرتبط با ایمنی مطاب  PLDدارا ساختار رده  3یا
 STL2با قدرت تحم خرابی  1با فاصله آزمون اثبات که کمتر از  99سا نمی-
باشد ،هستند

*

*

*

*

9-2-3

خرابیها تکی در هنگام یا پیش از نیاز بعد به کارکرد ایمنی شناسایی میشوند

*

* *

9-2-3

هنگامی که خرابیها تکی ایجاد شوند ،کارکرد ایمنی اجرا میشود و حال ایم
حف میشود تا زمانی که خرابی شناسایی شده برطر شود

*

* *

9-2-3

همه خرابیهایی که به طور معقوالنه قاب پیش بینی هستند شناسایی میشوند

*

* * *

3-2-3

انتخاب معیارها عملیات ایمنیساز جایگزی مشخصاً شناسایی میشوند و
احتیا ها و محدودی ها الزمه در دستورالعم استفاده گنجانده میشوند

*

* * * *

3-3

کارکردهاي توقفی ربات
کارکرد توقف حفاظتی و ی

1-3-3

هر رباتی ی

1-3-3

کارکردها توقف ،امکاناتی برا اتصا دستگاه ها حفاظتی خارجی دارند

کارکرد توقف اضطرار مستق دارد

9-3-3

ربات ی

9-3-3

هر ایستگاه کنتر ی

9-3-3

کارکرد توقف اضطرار فقط میتواند توسط حرک دس که قابلی ی
مجدد را ایجاد میکند اما آن را انجام نمیدهد ،بازنشانی شود

*

یا تعداد بیشتر مدار توقف اضطرار دارد
کارکرد توقف اضطرار شروع شده با دس دارد
راهانداز

9-3-3
9-3-3

هنگامی که مشخصه ی سیگنا خروجی توقف اضطرار فراهم میشود ،هنگامی
که قوا محرکه ربات از بی میرود کارکرد خروجی ادامه پیدا میکند ،یا اگر
کارکرد خروجی ادامه پیدا نکند ی سیگنا توقف اضطرار تولید میشود

9-3-3

دستگاه توقف اضطرار مطاب  IEC 60204-1و  ISO 13850میباشد

3-3-3

*
*

انتخاب رده  9یا  1توسط ارزیابی ریس

ربات ی

*

یا بیشتر از ی

*

*

*

*

*

*

* *

تعیی میشود

کارکرد توقف حفاظتی با قابلی اتصا خارجی دارد
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*
*

*

*

*

*

* *

*

*

3-3-3

عملکرد کارکرد توقف حفاظتی طب الزامات بند  2-3میباشد

3-3-3

ای کارکرد توقف همه حرکات ربات را متوقف میکند ،قوا محرکه عم کنندهها
محرک ربات را از بی میبرد یا کنتر میکند و کنتر هر خطر دیگر به وسیله
سامانه ربات را مجاز میکند

3-3-3

حداق ی

3-3-3

هنگامی ی کارکرد توقف اضافی که ازتوقف رده  9استفاده میکند فراهم میشود،
هر حرک پیشبینی نشده ربات در شرایط سکون یا نقص شناسایی شده کارکرد
توقف حفاظتی منجر به توقف رده  9مطاب استاندارد  IEC 60204-1میشود

3-3-3

در صورت وجود ،کارکرد نظارت و بیحرکتی ایم  ،مطاب بند  2-3باشد

3-3-3

دستورالعم استفاده شام شرحی از رده توقف هر ورود مدار توقف حفاظتی می-
باشد

6-3
1-6-3

کارکرد توقف حفاظتی ،رده صفر یا ی

*

میباشد

*

* *

*

* *

*

*
*
*

کنترل سرعت کاهش يافته
سرع لبه مهارکننده و  TCPمنتخب در سرع ها قاب انتخاب قاب کنتر اس

*

*
*

1-6-3
9-6-3

هنگام عم تح کنتر سرع کاهش یافته ،سرع  TCPاز  939mm/sفراتر
نمیرود

*

در ای حال  ،کنتر سرع کاهش یافته حد ایمنی با بند  9-2-3مطابق دارد تا
تضمی کند که از محدوده سرع کاهش یافته در شرایط یافت خرابی فراتر نمی-
رود

*

2-6-3

در ای حال  ،سرع  TCPمطاب با بند  9-2-3بررسی میشود

*

* *

2-6-3

اگر سرع از محدوده انتخاب شده فراتر برود ،زمان توقف حفاظتی داده میشود

*

* *

3-3

خمیدگی ایجاد میشود تا امکان کنتر سرع  TCPایجاد شود

*

*

*

*

ی

1-3-6-3

*

*

*

*

وضعیتهاي عملیاتی
انتخابگر که در هر موقعیتی میتواند قف شود

1-3-3

وضعی ها عملیاتی به وسیله ی
قاب انتخاب میباشند

1-3-3

هر انتخابگر به روشنی قاب شناسایی و فقط اجازه انتخاب ی
نوب را میدهد

1-3-3

روشها انتخاب دیگران اشاره شفافی به وضعی انتخاب شده میکنند و به تنهایی
حرک ربات با خطرات را ایجاد نمیکنند

1-3-3

خروجیها اختیار برا اشاره به وضعی انتخابی در فعالی ها مرتبط با ایمنی
مطاب بند  2-3میباشد

9-3-3

وضعی در ی

*

*

*

*

*

*

* *

*

*

اقدامات حفاظگیار هنگامی که برنامه وظیفه کار ربات در وضعی خودکار اجرا
میشود صورت میپییرند.

*

* *

9-3-3

اگر هرگونه شرایط توقفی تشخیص داده شود از عملیات خودکار ممانع خواهد شد

*

*

9-3-3

تغییر از وضعی خودکار منجر به ایجاد توقف میشود

*

* *
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3-3-3

وضعی سرع کاهش یافته دستی الزامات 2-3-3و  6-3را برآورده میکند

3-3-3

وضعی سرع کاهش یافته دستی ربات را مجاز میکند تا با دخال انسان کار کند

*

کنتر نگهدار

*

*

*

* *

*

*

3-3-3

کنتر دستی در داخ فضا محافظ شده با سرع کم با ی
تا اجرا و دستگاه فعا ساز صورت میپییرد

3-3-3

دستورالعم استفاده شام راهنماییهایی مبنی بر ای که هرجا که ممک باشد،
باید عملیات وضعی دستی در حالی که همه افراد در خارج از فضا محافظ شده
هستند ،صورت بگیرد

*

3-3-3

دستورالعم استفاده شام راهنماییهایی مبنی بر ای که محاف ها معل باید
پیش از انتخاب وضعی خودکار کامحً فعا شوند ،میباشد

*

عم تصدیقی اضافه میباشد

*

* *

2-3-3

انتخاب نیازمند عملی آگاهانه و ی

*

* * *

2-3-3

سرع اولیه هنگام انتخاب بیش از  939mm/sنمیرود

*

* *

2-3-3

واحد کنتر دستی مطاب با  3-3با کارکرد نگهدار تا اجرا عحوه بر دستگاه فعا -
ساز فراهم شده اس

*

*

2-3-3

وسای تنظیم سرع به صورت پلها از سرع اولیه تا میزان برنامهریز شده
کام چند گام فراهم شده اس .

*

*

* *

2-3-3

واحد کنتر دستی سرع تنظیم شده را نشان میدهد

*

*

*

2-3-3

سرع ربات هنگامی که دستگاه فعا ساز دوباره شروع به کار میکند از طری قرار
گرفت سوییچ در موقعی مرکز فعا شده پس از ای که رها یا کامحً فشرده شده ،به
میزان سرع اولیه محدود میباشد

*

* *

2-3-3

به طور اختیار  ،ی حرک آگاهانه جدا مورد نیاز اس تا به سرع باالتر که
انتخاب شده پیش از ای که کلیه دستگاه فعا ساز فشرده یا رها شود ،باز گردد

*

* *

2-3-3

گزینه انتخاب مجدد سرع باالتر با استفاده از حرک جداگانه پس از  3دقیقه بعد
از آزادساز دستگاه فعا ساز غیرعملی میشود

*

* *

2-3-3

دستورالعم استفاده شام راهنماییها مناسب و هشدارهایی میباشد ،برا ای -
که هرجا ممک باشد ،وضعی دستی عملیات هنگامی که همه افراد خارج از فضا
محافظ شده هستند اجرا میشود

*

2-3-3

دستورالعم استفاده دستور میدهند که همه محاف ها معل باید بیش از انتخاب
وضعی خودکار کامحً فعا شوند

*

3-3

کنترلهاي واحد کنترل دستی

9-3-3

حرک ربات که به وسیله دستگاه کنتر راهنما یا واحد کنتر دستی شروع شده
تح کنتر سرع کاهش یافته ،همانطور که در  6-3شر داده شده اس  ،باشد

*

9-3-3

وقتی کنتر ها امکانات انتخاب سرع باال دستی را دارند ،ربات الزامات  2-3-3را
برآورده میکند

*
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*

*
* *

*

دستگاه فعا ساز سه موقعیتی دارد

3-3-3

واحد کنتر دستی ی

3-3-3

هنگامی که دستگاه فعا ساز به طور مداوم در موقعی مرکز فعا شده قرار دارد
امکان کنتر حرک ربات و دیگر خطرات را به وسیله ربات فراهم میکند

*

3-3-3الف)

دستگاه فعا ساز به طور مستق از همه دستگاهها یا عملیاتها کنتر دیگر عم
میکند

*

*

3-3-3ب)

قطع دستگاه فعا ساز  /فشردگی دور از موقعی مرکز خطرات را متوقف میکند

*

* *

3-3-3پ)

انتقا از حال کامحً فشرده به موقعی مرکز حرک ربات را غیرممک میکند

*

* *

3-3-3ت)

کلیدها متعدد رو ی دستگاه فعا ساز :به هنگامی که فقط ی کلید رو
حال مرکز قرار دارد ،قطع کلید /فشردگی دور از موقعی مرکز خطرات را
متوقف میکند
از کلیدها دور از

*

*
* *

*

* *

*

*

* *

*

*

* *

*

3-3-3ت)

کلیدها متعدد رو ی دستگاه فعا ساز :فشردن هر ی
موقعی مرکز ی توقف حفاظتی ایجاد میکند

3-3-3ت)

کلیدها متعدد رو ی دستگاه فعا ساز :هنگامی که بیش از ی کلید در
موقعی مرکز قرار دارند قطع کلیدها اضافه توقف حفاظتی ایجاد نمیکند

3-3-3ت)

دستورالعم استفاده شرحی از کارایی کلید فعا ساز دوتایی و هشدار مبنی بر
ای که خطرات احتمالی وجود دارند ،در بر دارد

3-3-3ث)

دستگاهها فعا ساز متعدد :حرک کردن ممک نمیباشد مگر ای که همه
دستگاهها فعا ساز در موقعی مرکز باشند

*

3-3-3ج)

قطع دستگاه فعا ساز نقصی که موجب انجام حرک شود ایجاد نمیکند

*

3-3-3چ)

سیگنا خروجی فعا ساز هنگامی که منبع تغییه مرتبط با ایمنی خاموش میباشد
شرایط توقفی را ارسا میکند

*

*

3-3-3چ)

سیگنا خروجی فعا ساز مطاب  2-3میباشد

*

*

) 3-3-3

توقف حفاظتی هنگام تغییر وضعی ایجاد میشود در حالی که دستگاه فعا ساز در
موقعی مرکز قرار دارد

*

* *

) 3-3-3

پس از تغییر وضعی با دستگاه فعا ساز در موقعی مرکز ای دستگاه باید قطع و
دوباره توانا شود پیش از ای که نیرو محرکه اعما شود

*

* *

2-3-3

واحد کنتر دستی ی

عملیات توقف مطاب  9-3-3دارد

*

*

2-3-3

عملیات توقف اضطرار واحد کنتر دستی از دستگاهی استفاده میکند که
چگونگی استفاده از آن مث دستگاه توقف حفاظتی میباشد ،مطاب با استاندارد

*

*
*

* *

*

ISO 13850

3-3-3

عملیات خودکار نمیتواند منحصراً از واحد کنتر دستی آغاز شود

*

* *

3-3-3

وسایلی برا عملیات جداگانه تصدی از بیرون فضا محفاظ شده فراهم شده
اس

*

* *

6-3-3

عحم قاب دیدنی که اگر واحد کنتر دستی فعا باشد مشخص میکند ،فراهم
شده اس

*

* *
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*

*

6-3-3

قطع ارتبا واحد کنتر دستی منجر به ایجاد توقف حفاظتی میشود
حرک عمد جداگانه مجدداً راه-

6-3-3

برقرار مجدد ارتبا ربات را بدون دخال ی
انداز نمیکند

6-3-3

به وسیله طراحی یا ذخیرهساز مناسب از اشتباه شدن دستگاهها توقف اضطرار
فعا و غیرفعا جلوگیر میشود

6-3-3

دستورالعم استفاده شام شرحی از طراحی و ذخیرهساز میباشد

*

*

*

*

*

*

*
*

6-3-3

حداکثر زمان واکنش به انتقا اطحعات و قطع ارتبا در دستورالعم استفاده
گنجانده شده اس

*

*

3-3-3

قابلی کنتر رباتها متعدد الزامات  2-3را برآورده میکند

*

* *

2-3

کنترل حرکت همزمان
یا تعداد بیشتر ربات را به طور

1-2-3

واحد کنتر دستی راهنما قابلی حرک دادن ی
مستق یا در حرکتی همزمان دارد

1-2-3

هنگامیکه ربات در وضعی عملیات دستی میباشد ،همه عملیاتهایش تح
کنتر ی واحد کنتر دستی میباشد

9-2-3

قابلی ای که ی
اس

9-2-3

همه رباتها ی سامانه ربات منتخب برا حرک همزمان ،در وضعی عملیاتی
مشابه و حال پیش از حرک مشابه میباشند

*

* *

*

* *

*

*

* *

*

*

*

*

*

*

*

*

*

یا چند ربات در حال خودتنظیم غیرمرتبط باشند فراهم شده

9-2-3

هر ربات باید قب از ای که حرک کند انتخاب شود و ی
منتخب در هنگام انتخاب فراهم شده اس

9-2-3

عحمتی که کامحً در فضا محافظ شده قاب مشاهده میباشد فراهم شده اس
که رباتها فعا را نشان میدهد

9-2-3

راهانداز ناگهانی هر ی
الزامات  2-3میباشد

19-3

الزامات عملیات مشترک با انسان

1-19-3

*

* *

عحم از رباتها

از رباتها انتخاب شده ممنوع میباشد ،که ای مطاب با

رباتهایی که برا عملیات مشترک با انسان طراحی شدهاند ی عحم قاب دیدن
هنگامیکه ربات در حا انجام عملیات مشترک با انسان اس ایجاد میکنند
یا تعداد بیشتر از الزامات  9-19-3تا  3-19-3میباشند

*

*

* *

*

* *

*

* *
* *

1-19-3

رباتها مطاب ی

9-19-3

ربات هنگامی که ی

9-19-3

عملیات توقف مطاب  2-3و  3-3-3میباشد

*

9-19-3

اگر توقف رده  9به کار برود حال ثاب به وسیله سامانه کنتر مرتبط با ایمنی
مطاب  2-3بررسی میشود

*

* *

9-19-3

خرابی در عملیات توقف نظارت شده برا حد ایمنی ارزیابی شده توقف رده  9را

*

* *

انسان در محیط کار مشارکتی اس توقف میکند
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*

ایجاد میکند
مجر نهایی قرار میگیرند

3-19-3

تجهیزات راهنما دستی نزدی

3-19-3

تجهیزات راهنما دستی ی
میباشند

توقف اضطرار مطاب با بندها  9-3-3و 2-3-3

3-19-3

تجهیزات راهنما دستی ی

دستگاه فعا ساز مطاب با بند  3-3-3میباشند

*

*
*

*

* *

*

*

* *

3-19-3

ربات با ی عملیات فعا کنتر سرع ایمنی ارزیابی شده و با محدوده سرعتی که
به وسیله ارزیابی ریس تعیی میشود عم میکند

*

* * * *

3-19-3

کارکرد نظارت سرع مطاب  2-3میباشد

*

* *

3-19-3

اگر سرع نظارت شده از محدوده سرع تعیی شده فراتر برود ی
ایجاد میشود

*

*

2-19-3

ربات قادر به ای اس که سرع تعیی شده و فاصله دور شدن را حف کند

*

2-19-3

روشها بررسی سرع و فاصله مطاب با  9-2-3میباشند

*

2-19-3

نقص در حف سرع تعیی شده و فاصله دور شدن منجر به ایجاد توقف حفاظتی
میشود

*

توقف حفاظتی

2-19-3

انجام عملیات مشترک با انسان به وسیله ارزیابی ریس

2-19-3

دستورالعم استفاده شام دستورات اعما اندازه مورد نظر برا سرع و فاصله
دور شدن میباشند

2-19-3

قسم دوم ای استاندارد برا طراحی عملیاتها مشارکتی به کار رفته اس

3-19-3

را مطاب 2-3

3-19-3

اگر محدوده هر ی
میگیرد

3-19-3

انجام عملیات مشترک با انسان به وسیله ارزیابی ریسکی که طی طراحی سامانه
انجام شده تعیی میشود

3-19-3

دستورالعم استفاده شام جزئیات تنظیم محدودهها پارامتر برا کنتر کننده
ربات میباشد

*

توقف حفاظتی صورت

*
* *
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

* *
*

11-3

محافظت تکینگی

11-3

کنتر ربات ،حرک ربات را متوقف میکند و هشدار را پیش از ای که ربات عبور
کند یا تکینگی حی حرک هماهنگ آغاز شده از واحد کنتر دستی آموزشی را
اصح کند ،فراهم میکند

*

11-3

کنتر ربات ی سیگنا هشدار قاب شنیدن یا قاب مشاهده ایجاد میکند و
عبور از تکینگی را درحالیکه هر ی از مفص ها بازو ربات به حداکثر سرع
 939mm/sمحدود شده اس  ،ادامه میدهد

*
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*

تعیی شده اس

ربات خروجی قوا محرکه پویا ،نیرو استاتیکی و سرع یا انر
محدود میکند
از پارامترها زیر پا گیاشته شود ،ی

*

*

* *

* *

*

11-3

در صورتی که تکینگی بدون ایجاد هرگونه حرک خطرناکی بتواند کنتر شود،
محافظ ها بیشتر الزم نمیباشد

19-3

محدودکردن محورها

* * *

*

1-19-3

ی وسیله برا نصب ایستگاهها مکانیکی قاب تنظیم فراهم شده اس که حرک
محورها اولیه را محدود کند

*

*

1-19-3

ربات مطاب بند  9-19-3یا  3-19-3یا هر دو میباشد (مگر استثناً به عل وجود
ی محدودی ساختار که نتیجه ساخ اس )

*

*

*

1-19-3

هرگاه ربات به محدوده محورها برسد متوقف میشود

*

*

9-19-3

امکانات دستگاهها محدودکننده مکانیکی و غیرمکانیکی برا محورها  9و 3
فراهم شده اس

*

9-19-3

توقفها مکانیکی قادر میباشند که ربات را با حداکثر بار ،شرایط حداکثر میزان
سرع و با حداکثر و حداق کشش متوقف کنند

*

9-19-3

آزمون توقفها سخ افزار مکانیکی بدون توقفها کمکی صورت گرف

*

*

*
*

*

*
*

9-19-3

کارایی مدار کنتر دستگاهها محدودکننده الکترومکانیکی مطاب الزامات 2-3
میباشد

*

*

9-19-3

کنتر ها و برنامه وظیفه کار ربات تنظیمات دستگاه محدودکننده الکترومکانیکی
را تغییر نمیدهند

*

*

9-19-3

دستورالعم استفاده شام اطحعاتی در مورد زمان توقف در حداکثر سرع برا
دستگاهها الکترومکانیکی از قبی زمان نظارت و مساف طی شده پیش از توقف
کام میباشد

3-19-3

هنگام استفاده از حدود ایمنی نرمافزار ارزیابی شده فضا محدودشده در موقعی
واقعی توقف مورد نظر که مسئو توقف میباشد تعریف میشود

3-19-3

قابلی حدود ایمنی نرمافزار ارزیابی شده در دستورالعم استفاده توضیح داده
شده اس

*

*

* * *
*

3-19-3

برنامهها کنتر که محدودهها ایمنی نرمافزار ارزیابی شده مطاب  2-3می
باشند

*

*

3-19-3

برنامهها کنتر محدوده ایمنی نرمافزار ارزیابی شده فقط به دس پرسن مجاز
قاب تعمیر میباشند

*

*

*

*

3-19-3

اگر حد ایمنی نرمافزار ارزیابی شده مجاز شود ی

3-19-3

حرک در هنگام اصح تجاوز از حد ایمنی نرمافزار ارزیابی شده تح کنتر
سرع کاهش یافته میباشد

3-19-3

اطحعات در مورد تنظیمات فعا و تصدی محدودهها ایمنی قاب بررسی میباشد
و به وسیله ی شناسه جدا میشود در نتیجه تغییرات در ترکیب به راحتی
شناسایی میشوند

توقف حفاظتی آغاز میشود
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*

*

*

*

*

3-19-3

دستورالعم استفاده شام اطحعاتی در مورد زمان توقف در حداکثر سرع برا
حد ایمنی نرمافزار ارزیابی شده از قبی زمان نظارت و مساف طی شده پیش از
توقف کام میباشد

3-19-3

خروجی ناحیها برا حد ایمنی ارزیابی شده برا استفاده در مأموری ها فضا
محدود شده دینامیکی مطاب  2-3میباشند

3-19-3

ترکیب سخ افزار خروجیها در دستورالعم استفاده آمده اس

3-19-3

*

*

*

*

ی حد ایمنی نرمافزار ارزیابی شده نمیتواند بدون شروع مجدد زیر سامانهها
مرتبط با ایمنی تغییر یابد و نمیتواند دوباره طی اجرا خودکار برنامه وظیفه کار
ترکیببند شود

*

*

3-19-3

امکانات تغییر حد ایمنی نرمافزار ارزیابی شده ،محافظ شده و ایم میباشد

*

*

3-19-3

حد ایمنی نرمافزار ارزیابی شده اگر به کار بروند همیشه هنگامی که دستگاه
روش اس فعا میشوند

*

*

2-19-3

دستگاهها محدودکننده دینامیکی و سامانهها کنتر مرتبط قادر به توقف
حرک ربات تح حداکثر بار و شرایط سرع و سامانهها کنتر مرتبط با ایمنی
مطاب  9-2-3می باشند ،مگر ای که ی ارزیابی ریس تعیی کند که طبقهبند
دیگر مورد نیاز میباشد

*

* * *

13-3

جابهجايی بدون نیروي محرکه

13-3

ربات طور طراحی میشود که محورها قادر به جابهجایی به وسیله ی فرد تنها،
بدون استفاده از نیرو محرکه در وضعی ها غیرعاد یا اضطرار باشند

*

13-3

کنتر ها به راحتی قاب دسترسی و در برابر عملیات پیشبینی نشده محافظ شده
میباشند

*

13-3

دستورالعم ها برا انجام ای در دستورالعم استفاده همراه با پیشنهاداتی برا
آموزش پرسن برا واکنش نشان دادن به وضعی ها غیرعاد یا اضطرار
گنجانده شدهاند

*

13-3

دستورالعم استفاده شام هشدارها مبنی بر ای میباشند که سنگینی و قطع
دستگاهها ترمز میتوانند خطرات بیشتر ایجاد کنند

*

کنتر ها فعا کننده قرار بگیرند

13-3

اگر عملی باشد هشدارها باید نزدی

12-3

مقررات بلند کردن ربات

12-3

دستورالعم ها و مقررات بلند کردن ربات و اجزا وابسته به آن فراهم شدهاند و برا
حم بار مورد انتظار کافی میباشند

13-3

اتصاالت برق

13-3

اتصاالت برقی که اگر جدا شوند میتوانند باعث خطر شوند ،طور طراحی و ساخته
میشوند که از جدا شدن غیرمنتظره جلوگیر شود

*

13-3

اتصاالت برق وسایلی دارند که از اتصا متقاطع جلوگیر میشود

*
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