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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 رسمی کشور است که وظیفه تعیی  ،تدوی و نشکر اسکتاندارداا 
ملی(رسمی)ایران را به عهده دارد .
نام موسسهاستانداردوتحقیقاتصنعتیایرانبهموجبیکصدوپنجاهودومی جلسهشورا عالیادار مکور 29/6/92بکه
سازمانملیاستانداردایرانتغییروطینامهشماره996/33333مور 29/3/92جهتاجراابحغشدهاست .
تدوی استاندارد در حوزه اا مختلف در کمیسیون اا فنی مرکب از کارشناسانسازمان ،صاحب نظران مراکز و مؤسسکات
علمی ،پژواشی ،تولید و اقتصاد آگاه و مرتبط انجام میشود وکوششی امگام با مصالح ملی و با توجه بهشکرایط تولیکد ،
فناور و تجار اسکت ککه از مشکارکت آگااانکه و منصکفانۀ صکاحبان حک  و نفکع ،شکام  تولیدکننکدگان ،مصکر کننکدگان،
صادرکنندگان و وارد کنندگان ،مراکز علمی و تخصصی ،نهاداا ،سازمان اا دولتی و غیر دولتی حاص می شود .پیش نویس
استاندارداا ملی ایران برا نظرخواای به مراجع ذ نفع و اعضا کمیسیون اا فنکی مربکو  ارسکا  مکیشکود و پکس از
دریافت نظراا و پیشنهاداا 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 استاندارداایی که مؤسسات و سازمان اا عحقه مند و ذ صح نیز با رعایت 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،
استاندارداایی ملی تلقی می شوند که بر اساس مفاد نوشته شده در استاندارد ملی ایکران شکمار   3تکدوی  و در کمیتکۀ ملکی
استاندارد مربو که سازمانملیاستانداردایرانتشکی میداد به تصویب رسیده باشد .
سازمانملیاستاندارد ایران از اعضا اصلی سکازمان بکی  المللکی اسکتاندارد)،1(ISOکمیسکیون بکی  المللکیالکتروتکنیک 
)9(IECو سازمان بی المللی اندازه شناسی قکانونی)3(OIMLاسکت و بکهعنکوان تنهکا رابکط 2کمیسکیون ککدکسغکیایی
)3(CACدر کشور فعالیت می کند.در تدوی استاندارداا ملی ایران ضم توجه به شرایط کلکی و نیازمنکد  اکا  خکا 
کشور ،از آخری پیشرفتاا علمی ،فنی و صنعتی جهان و استاندارداا بی المللی بهرهگیر میشود  .
سازمانملیاستانداردایرانمی تواند با رعایت موازی پیش بینی شده در قانون ،برا حمایکت از مصکر  کننکدگان،حفک 
سحمت و ایمنی فرد و عمومی ،حصو اطمینان از کیفیت محصوالت و مححظات زیست محیطی و اقتصاد  ،اجرا بعضی
از استاندارداا 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 بازاراا بی المللی برا محصوالت کشکور ،اجکرا  اسکتاندارد کاالاکا  صکادراتی و
درجهبند آن را اجبار نماید .امچنی برا اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازماناا و مؤسسات فعا
درزمینۀ مشاوره ،آموزش ،بازرسی ،ممیز و صکدورگکواای سکامانه اکا  مکدیریت کیفیکت و مکدیریت زیسکتمحیطکی،
آزمایشگاه اا ومراکز کالیبراسیون(واسنجی) وسای سنجش ،سازمانملیاستانداردایران ای گونه سازمان اا و مؤسسات را
بر اساس ضوابط نظام تأییدصححیت ایران ارزیابی می کند و در صورت احراز شرایط الزم ،گوااینامۀ تأیید صححیت به آن اا
اعطا و بر عملکرد آناا نظارتمی کند.ترویج دستگاه بی المللی یکااا ،کالیبراسیون(واسنجی) وسای سنجش ،تعیکی 
عیار فلزات گرانبها و انجام تحقیقاتکاربرد برا ارتقا سطح استاندارداا ملی ایران از دیگر وظایف ای سازمان است .
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)3- International Organization of Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale
4- Contact point
5- Codex Alimentarius Commission
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ه

پیشگفتار
استاندارد"رباتااودستگاهاا رباتی ،الزامات ایمنیبرا رباتاا صنعتی-قسمت:9سامانهاا رباتی
ویکپارچهساز "کهپیشنویسآندرکمیسیوناا مربو توسطشرکتطر ابتکارانر تهیهوتدوی 
شده است و در اشتصد و سی و اشتمی اجحس کمیته ملی استاندارد مکانی و فلزشناسی مور 
 23/96/13موردتصویبقرارگرفتهاست،این بهاستنادبندی ماده 3قانوناصح قوانی ومقررات
موسسهاستانداردوتحقیقاتصنعتیایران ،مصوببهم ماه،1331بهعنواناستانداردملیایرانمنتشر

میشود .
برا حف امگامیواماانگیباتحوالتوپیشرفتاا ملیوجهانیدرزمینهصنایع،علوموخدمات،
استاندارداا ملیایراندرمواقعلزومتجدیدنظرخواادشدوارپیشنهاد کهبرا اصح وتکمی ای 
استانداردااارائهشود،انگامتجدیدنظردرکمیسیونفنیمربو موردتوجهقرارخواادگرفت.بنابرای  ،
بایداموارهازآخری تجدیدنظراستاندارداا ملیاستفادهکرد .

منبعومأخی کهبرا تهیهای استانداردمورداستفادهقرارگرفتهبهشر زیراست:
— ISO10218-2:2011, Robots and robotic devices — Safety requirements for industrial robots
Part 2: Robot systems and integration

و

رباتها و دستگاههاي رباتیک ،الزامات ايمنی براي رباتهاي صنعتی -قسمت :2
سامانههاي رباتی و يکپارچهسازي
9

دامنه کاربرد

اد ازتدوی ای استانداردتعیی الزاماتایمنی یکپارچهساز رباتاا صنعتیوسامانهاا رباتیمطاب 
باقسمتاو ای استانداردوسلو اا رباتاا صنعتیمیباشد .
یکپارچهساز ،شام مواردزیراست :
الف-طراحی،ساخت،نصب،عملیات،تعمیرونگهدار وازردهخارجکردنسلو یاسامانهرباتیصنعتی 
ب -اطحعاتالزمبرا طراحی،ساخت،نصب،عملیات،تعمیرونگهدار وازردهخارجکردنسلو یا
سامانهرباتیصنعتی؛ 
پ-دستگاهاا تشکی داندهسامانهرباتصنعتییاسلو ؛ 
ای استانداردخطراتاساسیوموقعیتاا خطرناکای سامانهااراشر میدادوالزاماتحی یاکااش
کافیریس اا امراهباای خطراترافرااممیکند .
اگرچهنوفهیکیازخطراتشناختهشدهسامانهاا رباتصنعتیمیباشد،درای استانداردبهآنااپرداخته
نشده است .ای استاندارد امچنی الزامات کاربرد ربات به عنوان بخشی از سامانه تولید یکپارچه را
مشخصمیکند.ای استاندارد بهطورویژهبهخطراتمرتبطبا فرآینداا (تابش لیزر ،پرتاببراده،دود
جوشکار )نمیپردازد.استاندارداا دیگرمیتوانندبرا ای خطراتفرآیند کاربردداشتهباشند.
2

مراجع الزامی 

مدارکالزامیزیرحاو مقرراتیاستکهدرمت ای استانداردملیایرانبهآنااارجاعدادهشدهاست .
بدی ترتیبآنمقرراتجزئیازای استانداردملیایرانمحسوبمیشود .
درصورتیکهبهمدرکیباذکرتاریخانتشارارجاعدادهشدهباشد،اصححیهااوتجدیدنظراا بعد آن 
موردنظرای استانداردملیایراننیست.درموردمدارکیکهبدونذکرتاریخانتشاربهآنااارجاعداده
شدهاست،اموارهآخری تجدیدنظرواصححیهاا بعد آنااموردنظراست .
استفادهازمراجعزیربرا ای استانداردالزامیاست:
 9-2استانداردملیایرانشماره،3213سیستماا پنوماتیکی-مقرراتکلی 
 2-2استانداردملیایرانشماره،13192رباتاا صنعتی-تدوی مشخصات 
 3-2استانداردملیایرانشماره،19333ایمنیماشی آالتسیستماا یکپارچهساختالزاماتپایه 
 4-2استانداردملیایرانشماره ،19199ایمنی ماشی آالت  -اصو کلی طراحی -ارزیابی ریس و کااش
آن 
 5-2استاندارد ملی ایران شماره  ،3363-1مقررات ایمنی ماشی آالت – قسمتاا مرتبط با ایمنی
سیستماا کنتر کننده-قسمتاو :اصو کلیطراحی 
1

 8-2استانداردملیایرانشماره ،19393ایمنی ماشی آالت  -حداق فضا خالی به منظور اجتناب از له-
شدگیاعضا بدن 
 7-2استانداردملیایرانشماره ،19332-9ایمنی ماشی آالت وسای حفاظتی حساس به فشار  -قسمت
دوم:اصو کلیبرا طراحیوآزمونلبهاا حساسبهفشار 
 6-2استانداردملیایرانشماره ،19332-3ایمنی ماشی آالت وسای حفاظتی حساس به فشار  -قسمت
سوم:اصو کلیبرا طراحیوآزمونضربهگیراا،مفتو ااووسای مشابهحساسبهفشار 
 1-2استانداردملیایرانشماره ،11399ایمنی ماشی آالت  -فاصلهاا ایمنی برا جلوگیر ازدسترسی
انداماا باالییوپایینیبدنبهمناط خطر 
 91-2استانداردملیایرانشماره،3333ماشی آالت-مقرراتایمنی-جلوگیر ازشروعبهکارناخواسته 
 99-2استانداردملیایرانشماره ،3333ماشی آالت  -قطعات درام قف کننده مرتبط با حفاظاا  -اصو 
طراحیوانتخاب-مقرراتایمنی 
 92-2استانداردملیایران شماره،61226-1ایمنیماشی آالت -تجهیزاتحفاظتیحساسالکترونیکی–
قسمتاو :الزماتوآزموناا کلی 
 93-2استانداردملیایرانشماره،61399-3-9سامانهاا الکتریکیراهاندازقدرتباسرعتقاب تنظیم-
قسمت-9-3الزاماتایمنی–کارکرد 
 94-2استاندارد ملی ایران شماره  :69961سا  ،1329ایمنی ماشی آالت -ایمنی وظیفها سیستماا 
کنتر مرتبطباایمنیالکتریکی/الکترونیکی/الکترونیکیقاب برنامهریز  
2-15 ISO 4413, Hydraulic fluid power — General rules and safety requirements for system s

؛and their components
؛2-16 ISO 8995-1, Lighting of work places — Part 1: Indoor
— 2-17 ISO 10218-1, Robots and robotic devices — Safety requirements for industrial robots

؛Part 1: Industrial robots
؛2-18 ISO 13850, Safety of machinery — Emergency stop — Principles for design
2-19 ISO 13855, Safety of machinery — Positioning of safeguards with respect to the

؛approach speeds of parts of the human body
2-20 ISO 14120, Safety of machinery — Guards — General requirements for the design and

؛construction of fixed and movable guards
؛2-21 ISO 14122 (all parts), Safety of machinery — Permanent means of access to machinery
2-22 IEC 60204-1, Safety of machinery — Electrical equipment of machines — Part 1:

؛General requirements
2-23 IEC/TS 62046, Safety of machinery — Application of protective equipment to detect the

؛presence of persons

9

اصطالحات و تعاريف

3

در ای استاندارد عحوه بر اصطححات و تعاریف تعیی شده در قسمتاو ای استاندارد و استانداردملی
ایرانشماره ،19199اصطححاتوتعاریفزیرنیزبهکارمیروند:
9-3
کاربرد

9

استفادهموردنظرسامانهرباتیعنیفرایند،وظیفهواد موردنظرسامانهربات 
مثا :نقطهجوش،9رنگآمیز ،3ساخت،رو امچیدن .2
2-3
ربات مشترک

5

رباتیکهبرا رابطهمستقیمبای انساندرفضا کارمشترکطراحیشدهاست( )3-3
3-3
فضاي کاري مشترک با انسان

8

فضا کار درمحدودهحفاظتشدهکهدرآنربات و انسانمیتوانندوظایفراباامطیعملیاتتولید
انجامداند
4-3
ايستگاه کنترل 7

بخشی از سامانه ربات با ی یا تعداد بیشتر دستگاهاا کنتر که وظیفه فعا ساز یا غیرفعا ساز 
عملیاتسامانهیااجزاسامانهرابهعهدهدارند 
يادآوري -ایستگاهکنتر میتواندثابت(مث صفحهکنتر )یامتحرک(مث واحدکنتر دستی)باشد.
5-3
6

حفاظ محیطی 

حفاظی کهکامحً منطقهخطررامحصورنمیکند ،امادسترسیبهآنراتوسطابعادوفاصلهاشازمنطقه
خطرازبی میبردیاکااشمیداد 
مثال:حصاراحاطهکنندهیاحفاظتون .
8-3
1- Application
2- Spot welding
3- Painting
4- Palletizing
5- Collaborative robot
6- Collaborative workspace
7- Control station
8- Distance guard

3

يکپارچهسازي 9

عم ترکیبربات باتجهیزات یاماشی دیگر (شام رباتاا اضافهشده)برا تشکی سامانه ماشینیکه
قادربهانجامکاراا مفیدمث تولیدبخشاامیباشد 
يادآوري  -ای عم ساختماشی میتواندشام الزاماتنصبسامانهباشد .

7-3
يکپارچه کننده 2

مراکز کهسامانهاا رباتییاسامانهاا تولید جامعراطراحی ،تهیه،ساخته وجمعآور میکنندو
مسئو ایجادایمنی،شام اقداماتحفاظتی،واسطاا کنتر واتصاالتداخلیسامانهکنتر میباشد 
يادآوري  -سازندهمیتواندی تولیدکننده،یاامگیارباشد .

6-3
3

سامانه تولیدي يکپارچه () IMS

گروایازماشی آالت کهبای سامانه حم ونق بهاموص شدهاندوارتباطاتکنترلیداخ سامانهبا
ام دارند (یعنی کنتر اا  )IMSو به منظور ساخت ،عملیات اصححی ،2جابه جایی با بسته بند اجزا
گسستهیامجموعهااباامبهطوراماانگکارمیکنند؛
[بهاستانداردملیایرانشماره،19333تعریف1-3مراجعهشود ].
1-3
سلول ربات صنعتی

5

تعداد سامانهرباتکهشام ماشی آالتوتجهیزاتوفضا حفاظتشدهمربوطهواقداماتحفاظتیمی-
باشد؛ 
91-3
خط ربات صنعتی

8

تعداد سلو ربات کهعملیات مشابهیامتفاوتیاجرا میکنندوتجهیزاتوابستهبهآناادری فضا یا
فضا دو قسمتیحفاظتشدهقراردارند 

99-3
حالت ايمن

7

1- Integration
2- Integrator
3- Integrated manufacturing system
4- Treatment
5- Industrial robot cell
6- Industrial robot line
7- Safe state

2

وضعیتی دستگاهیاقطعها ازتجهیزاتکهخطرخاصیندارد 
92-3
حرکت همزمان 9

حرکت دو یا تعداد بیشتر ربات به طور امزمان تحت کنتر ی ایستگاه واحد میباشد و میتوانند با
استفادهازی تابعامبستگیریاضیرایج،اماانگوامزمانشوند
93-3

فضا 2
حجم3بعد
9-93-3
فضاي عملیاتی

3

فضاي کاري 

بخشیازفضا محدودشده()9-13-3که انگامانجامامهحرکاتفرماندادهشدهتوسطبرنامهعملکرد،
موردنیازمیباشد .
يادآوري – بهتعریف،3-3-2استانداردISO 8373مراجعهشود.

2-93-3
فضاي محدود شده

4

بخشیازحداکثرفضاکهتوسطدستگاهاا محدودکننده،محدودشدهاستومحدودیتااییراایجادمی-
کنندکهنبایدرباتازآناافراتربرود
يادآوري  -بهتعریف9-3-2استانداردISO 8373مراجعهشود.

3-93-3
فضاي حفاظت شده

5

فضا تعریفشدهبهصورتحفاظگیار محیطی
94-3
صحهگذاري

8

صحهگیار توسطآزمون وفراامکردندلی عینیوقاب مشاادهکهالزامات مخصو ی کاربردمورد
نظرخا اعما شدهاند
1- Simultaneous motion
2- Space
3- Operating space
4- Restricted space
5- Safeguarded space
6- Validation

3

95-3
تصديق

9

تأییدتوسطآزمونوفراامکردندلی عینیوقاب مشاادهکهمطاب الزاماتبرآوردهشدهاند 
4

شناسايی خطر و ارزيابی ريسک

9-4

کلیات

 9-9-4ویژگیاا عملکرد ربات میتوانندکامحًبادیگردستگاهاا وتجهیزاتامانطورکهدرزیرآمده
متفاوتباشند :
الف-رباتااقادربهانجامجابهجاییاا باانر باالدری فضا کار بزرگمیباشند؛ 
ب -پیشبینیشروعحرکت ومسیرحرکتبازو ربات دشوارمیباشدآنهامیتوانندتغییرکنندبهعنوان
مثا بهخاطرتغییرشرایطعملکرد ؛ 
پ -فضا عملیاتی ربات میتواندبابخشیازفضا دیگرربات ،نواحی کار ماشی اا دیگروتجهیزات
مرتبطمشترکباشد؛ 
ت -ممک استنیازباشدکهکاربراادرنزدیکیسامانه ربات انگامیکهنیرو بهکارانداز ربات فعا 
استکارکنند؛ 
 2-9-4الزماستخطراترابهمنظورارزیابی ریس اا مرتبطباربات وکاربرداایشپیشازانتخابو
طراحیاقداماتحفاظتیمناسببرا کااشریس اا،شناسایینمود .
اقداماتفنیبرا کااشریس براساسقواعدبنیاد زیرمیباشند :
الف-حی خطراتازطری طراحییاکااشآنااازطری جایگزینی؛ 
ب -جلوگیر ازمواجهه کاربران باخطراتیاکنتر خطراتازطری ایجادحالتایمنیپیشازای که
اپراتوربتوانددرمعرضآنااقراربگیرد؛ 
پ-کااشخطراتطیانجاممداخحت(بهعنوانمثا آموزش) .
 3-9-4تحق ای قوانی میتواندمواردزیررادربرداشتهباشد:
الف-طراحیسامانهرباتبهگونها باشدکهاجازهاجراشدنوظایفجانبیدرموردسلو رباتراخارجاز
محدودهحفاظتشدهبداد؛ 
ب-ایجادی فضا حفاظتشدهوی فضا محدود؛ 
پ-فراامکردنحفاظدیگردرفضا حفاظتشدهانگامیکهمداخلهانسانینیازاست .
 4-9-4نوع ربات ،کاربرد و ارتبا آن با سایر ماشی آالت و تجهیزات مربو  ،میتواند طراحی و انتخاب
اقداماتحفاظتیراتحتتأثیرقرارداد.ای اقداماتحفاظتی بایدمناسبباکارانجامشدهومجاز باشدو

1- Verification

6

درصورتلزومآموزش،تنظیم،تعمیرونگهدار ،تصدی برنامهوعملیاتعیبیابیبهصورتایم اجرا
شود.
2-4

طراحی جانمايی

طراحیسامانهرباتوجانماییسلو ی فرآیندکلید درحی خطراتوکااشریس اامیباشدعام -
اا زیربایدطیرویهطراحیجانماییمدنظرقراربگیرند :
الف-برقرار محدودهاا فیزیکی(سهبعد )درسلو یاخطشام سایربخشااییازی سلو یاسامانه
بزرگتر(سامانهتولید یکپارچه)؛ 
-1مقیاسگیار وارائهنقطهمرجعجهتمدلساز جانماییدرنقشهاا طراحی؛ 
-9مکانقرارگیر وابعاداجزاتأسیسات(مقیاس) .
ب-فضااا کار ،دسترسیوفضا آزاد؛ 
-1شناساییحداکثرفضا موردنیاز سامانه ربات ،برقرار فضااا عملیاتیونیازسنجیپاکاز در اطرا 
موانعیامچونستوناا ساختمانی؛ 
-9مسیراا رفتوآمد(مسیرگیرعابری ،مسیربازدیدکنندگان،مسیرجابهجاییموادخارجازمحدوده-
اا حفاظگیار شدهسلو یاخط)؛ 
 -3مسیراا دسترسی و عبور ایم برا خدمات پشتیبانی (برق ،گاز ،آب ،خح ،ایدرولی  ،تهویه) و
سامانهاا کنتر ؛ 
-2مسیراا دسترسیوعبوربرا خدمات،نظافت،عیبیابی،وتعمیرونگهدار ؛ 
-3کاب اایاسایرخطراتیکهسببسرخوردن،گیرکردنولغزشوافتادنافرادمیشود؛ 
-6محفظهاا عبورکاب  .
پ -توصیهمیشود مداخلهدستیجانماییطور طراحیشودکهوظایفیراکهنیازمنددخالتدستمی-
باشند،ازخارجازمحدودهحفاظتشدهقاب اجراباشند.انگامیکهای امرقاب اجرانباشدویامداخلهبا
استفادهازنیرو موتورالزمباشد،دستگاهفعا سازمناسببایدتدارکدیدهشود.میتواندستگاهفعا ساز
راطور طراحیکردکهمواردزیرراکنتر کند :
-1ک سلو ربات؛ 
-9ی ناحیهدرسلو ربات؛ 
-3ی ماشی یاتجهیزانتخابشدهدرسلو  .
يادآوري – به استانداردملیایرانشماره19199مراجعهشود .

ت-ارگونومیوواسطانسانباتجهیزات :
-1قاب رؤیتبودنعملیات؛ 
-9واضحبودنکنتر اا؛ 
-3ارتبا واضحکنتر ااباربات؛ 
-2قواعدبومیدرطراحیکنتر ؛ 
3

-3موقعیتقطعهکارنسبتبهکاربر؛ 
-6استفادهنادرستقاب پیشبینی؛ 
-3عملیاتمشترک .
ث-شرایطمحیطی :
-1تهویه؛ 
-9جرقهاا جوشکار  .
ج-بارگیار یاتخلیهقطعاتکار/تعویضابزار؛ 
چ-مححظهحفاظاا محیطی؛ 
ح -الزامات قرارگیر دستگاهاا توقفاضطرار وناحیهبند سلو (بهعنوانمثا  ،توقفاا محلییا
توقفکام سلو )؛ 
خ -الزاماتقرارگیر دستگاهاا فعا ساز؛ 
د -توجهبهکاربرداا درنظرگرفتهشدهکلیهاجزا .
ارزیابی ریس بایدفضا اضافیالزمدرکنارفضا محدودشدهراتعیی کندتافضا حفاظتشده را
تعریفکند .
3-4

ارزيابی ريسک

9-3-4

کلیات

از آنجائیکه سامانه ربات امیشه برا ی کاربرد خا مورد استفاده قرارگیرد ،یکپارچهساز باید ارزیابی
ریسکی را به منظور کااش مناسب ریس اا مشخص شده در عملیات یکپارچهساز تعیی کند .باید
توجهخاصیبهنمونهااییکهدرآنهاحفاظااازدستگاهاا انفراد بهمنظورانجامعملیاتساخت جدا
شدهاند،شود .
ارزیابی ریس  ،تحلی و ارزیابی سیستماتی ریس اا مرتبط به سامانه ربات طی ک چرخه دوام را
ممک میسازد(بهعنوانمثا راهانداز اولیه،تنظیم،تولید،نگهدار ،تعمیرات،ازردهخارجکردن) .
متعاقب ارزیابی ریس  ،در صورت لزوم ،کااش ریسکی صورت بگیرد .ای فرایند میتواند تکرار شود ،تا
جائیکهحی خطراتوکااشریس ازطری اقداماتحفاظتیامکانداشتهباشد .
ارزیابیریس شام مواردزیرمیباشد :
تعیی محدودهاا سامانهربات(بهبند9-3-2مراجعهشود)؛شناساییخطر(بهبند2-2مراجعهشود)؛برآوردریس ؛ -ارزشیابیریس  .

3

2-3-4

محدوديتهاي سامانه ربات

تکمی سامانه ربات بامشخصکردنکاربردموردنظرآنومحدودیتاا مشرو دراستانداردملیایران
شماره  19199و استاندارد ملی ایران شماره  19333و دیگر استاندارداا سطح  Cشروع میشود .ای 
مشخصاتتوصیهمیشودبهعنوانمثا مواردزیررادربرداشتهباشد :
الف-محدودیتاا استفاده :
-1شرحیازکارکرداا،استفادهموردنظرواستفادهنادرستیکهبهطورمعقوالنهقاب پیشبینیمیباشد؛ 
-9شرحیازوضعیتاا کاربر متفاوت؛ 
-3تحلی مراح فرایندشام دخالتدست؛ 
-2شرحیازسامانهاا واسط،ابزاروتجهیزات؛ 
يادآوري  -9توصیهمیشودکهاستاندارداا سطحCمشابهبرا ای دستگاهااموردتوجهقراربگیرند .

-3اتصاالتانر ؛ 
-6اطحعاتتهیهشدهتوسطسازندهکهازقسمتاو ای استانداردبرگرفتهشدهاندوشام اقداماتاعما 
شدهبرا کااشریس میباشد؛ 
-3نیرو محرکهموردنیازوتجهیزاتآناا؛ 
-3مهارتاا موردانتظاریاموردنیازمصر کننده (صححیت) .
ب-محدودیتاا فضا(بهبند،3-3شر جانماییمراجعهشود) :
-1محدودهجابهجاییدستگاهموردنیاز؛ 
-9فضا موردنیازبرا نصبوتعمیر؛ 
-3فضا موردنیازبرا وظایفاپراتورودیگردخالتاا انسانی؛ 
-2قابلیتاا ترکیببند مجدد(استانداردملیایرانشماره)19333؛ 
-3دسترسیالزم(بهبند9-3-3مراجعهشود)؛ 
-6پی؛ 
-3فضا موردنیازبرا دستگاهاا تأمی ودفعیاتجهیزات .
پ-محدودیتاا زمانی :
-1طو عمرموردنظرماشی آالتواجزاآناا(اجزاوابزارمصرفی)؛ 
-9نمودارگردشیوزمانسنجی؛ 
-3فواص زمانیتوصیهشدهجهتسرویسوخدمات .
ت-سایرمحدودیتاا :
-1محیطی(دما،محوطهسرپوشیدهیافضا باز،مقاومتدربرابرگردوغبارورطوبت،غیره)؛ 
-9سطحتمیز برا کاربردموردنظرومحیط؛ 
-3ویژگیاا موادمربو بهفرآیند؛ 
-2محیطاا خطرناک؛ 
2

 -3تجربیات اخی شده ،یعنی مطالعه و مقایسه ،شام گزارش حوادث و رویداداا مربو به عملیات و
سامانهاا مشابه .
يادآوري -2سایراستاندارداا ملیوآئی نامهاا محلی اطحعاتمهمیرارو منابعنیرووالزاماتراهانداز و
نصبایم ،فرااممیکنند.
4-4

شناسايی خطر

9-4-4

کلیات 

فهرستخطراتقاب توجهرباتوسامانهاا رباتکهدرپیوستالفآمده،نتیجهشناساییخطروارزیابی
ریس انجامشدهمطاب استانداردملیایرانشماره19199میباشد .
سایرخطرات(بهعنوانمثا بخارات،گازاا،موادشیمیاییوداغ)میتواننددرکاربرداا خا (بهعنوان
مثا جوشکار ،برشلیزر وماشی کار )ودر تعام سامانه ربات باسایرماشی اا(بهعنوانمثا خرد
کردن،برشدادن،ضربه)ایجادشوند .ای خطراتبایدارکدام بهتنهاییباارزیابی ریسکیبرا کاربرد
خا موردتوجهقرارگیرند .
2-4-4

شناسايی وظیفه

برا تعیی پیشامد بالقوه وضعیتاا خطرناک الزم است وظایفی را که توسطکاربراا سامانه ربات و
تجهیزاتوابستهانجاممیشوند ،شناساییکنیم.یکپارچهکننده بایدای وظایفراشناساییومستند کند.
به مصر کننده باید مشورت داده شود تا اطمینان حاص شود که امه وضعیتاا خطرناک مرتبط به
سلو ربات کهبهصورتمعقو قاب پیشبینیمیباشند(ترکیباا وظیفه وخطر)شام تعامحت غیر
مستقیم (بهعنوانمثا افراد کهایچوظیفها دررابطهبا سامانه ندارندامادرمعرضخطراتمرتبطبا
سامانهقراردارند)شناساییشدهاند.ای وظایفشام مواردزیرمیباشند،امامحدودبهمواردزیرنیستند :
الف-نظارتوکنتر فرایند؛ 
ب-بارگیار قطعهکار؛ 
پ-برنامهریز وتصدی ؛ 
ت-دخالتمختصراپراتورکهنیازبهبازکردندستگاهنمیباشد؛ 
ث-تنظیمات(بهعنوانمثا تغییراتقیدوبستنگهدارنده،تغییراتابزار)؛ 
ج-عیبیابی؛ 
چ-اصح نقص(اا) (بهعنوانمثا گیرکردنتجهیزات،بخشاا جداشده ،بهبود اتفاقاتوشرایطغیر
عاد )؛ 
ح-کنتر انر خطرناک(شام قیدوبستنگهدارنده،بستاا،صفحهگردانااوسایرتجهیزات)؛ 
خ-تعمیرونگهدار ؛ 
د -تمیزکردنتجهیزات .
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5-4

حذف خطر و کاهش ريسک

پس ازشناساییخطرات ،الزماستریس اا مرتبطباسامانه ربات راپیشازانجاماقداماتمناسببرا 
کااشریس بهاندازهکافی،ارزیابیکنیم.اقداماتبرا کااشریس برپایهقواعداساسیزیرمیباشند :
الف-حی خطراتازطری طراحییاکااشریس آنااازطری جایگزینی؛ 
ب-حفاظگیار برا جلوگیر ازارتبا اپراتوراا باخطراتیااطمیناندرموردای کهخطراتبهحالت
ایم درآمدهاند،پیشازای کهاپراتوربتواندباآنااارتبا پیداکند؛ 
پ -ایجاد اقدامات حفاظتی تکمیلی از قبی دستورالعم استفاده ،آموزش ،نشانهاا ،تجهیزات حفاظتی
شخصیوغیره .
الزامات مندرج در بند  3از فرایند تکرار شونده اعما اقدامات کااش ریس مطاب استاندارد ملی ایران
شماره 19199برا خطراتمشخصشدهدرپیوستالف بهدستآمدهاست.یکپارچهکنندهبایداطمینان
حاص کندکهریس اا شناساییشدهدرارزیابی ریس ازطری اعما الزامات بند 3بهاندازهکافی
کااشیافتهاند .اگرریس اابهاندازهکافیکااشنیافتهباشند ،سایراقداماتکااشریس تاانگامیکه
ریس اابهاندازهکافیکااشیابند،بایداعما شوند .
5

الزامات ايمنی و اقدامات حفاظتی

9-5

کلیات

یکپارچهساز سلو اا و سامانه ربات باید مطاب الزامات ای استاندارد باشد .عحوه بر آن ،برا خطرات
مشابهیکهدرای استانداردبهطورویژهبهآنااپرداختهنشدهاست(بهعنوانمثا لبهاا تیز)،سلو یا
خطرباتبایدطب اصو استانداردملیایرانشماره،19199طراحیشود.طراحیسامانهرباتبایداصو 
ارگونومی را برا حصو اطمینان از سادگی عملیات و تعمیرات دنبا کند .طراحی سامانه ربات باید به
گونها باشدکهازدرمعرضخطرقرارگیر پرسن ،جلوگیر بهعم آید .
يادآوري -9تمامی خطراتشناساییشدهدرای استاندارددرارسامانه ربات اعما نمیشوند ،ونهسطحریس مرتبطبا
ای وضعیتخطرمشخصدری سامانهرباتتاسامانهرباتدیگرمشابهمیباشد .
يادآوري -2روشاا پیشنهاد تصدی الزاماتمتفاوتدرای بند،دربند6آمدهاند .

2-5

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

9-2-5

کلیات

سامانهاا کنتر مرتبطباایمنی(الکتریکی،ایدرولیکی،پنوماتیکی،ونرمافزار )بایدمطاب بند9-9-3
باشند،مگرای کهنتایجارزیابیریس مشخصکنندکهمعیارعملکرددیگر امانطورکهدربند3-9-3
شر دادهشده ،مناسبمیباشد .عملکردسامانه کنتر مرتبطباایمنیسامانه ربات وتجهیزاتآن بایدبه
وضو دردستورالعم استفادهبیانشود.
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يادآوري -9سامانهاا کنتر مرتبط با ایمنی امچنی میتوانند  1SPR/CSنیز نامیده شوند (بخشاا مرتبط با ایمنی
سامانهاا کنتر ) .

درای استاندارد،عملکردسامانهکنتر مرتبطباایمنیبهصورتاا زیربیانشده :
 سطو عملکرد) 9(PLو ردهااامانطورکهدر زیربند 1-3-2استانداردملیایرانشماره 3363-1شر دادهشدهاست .
 سطو یکپارچه ایمنی ) 3(SILو الزامات روادار نقص سختافزار امانطور که در زیربند 2-9-3استانداردملیایرانشماره: 69961سا 1329شر دادهشدهاست .
ای دواستاندارد،ایمنیکارکرد درروشاا مشابهامامتفاوترابررسیمیکنند.توصیهمیشودالزامات
ای استاندارداا برا سامانهاا کنتر مرتبط با ایمنی که برا آن طراحی شدهاند ،مورد استفاده قرار
گیرند .طرا مجازبهاستفادهازاردو ای استاندارداامیباشد .اطحعاتومعیاراا الزمجهت تعیی 
عملکردسامانهکنتر مرتبطباایمنیبایددردستورالعم استفادهموجودباشند .
يادآوري -2مقایسهبااستانداردملیایرانشماره 3363-1واستانداردملیایرانشماره: 69961سا  1329در استاندارد
ISO/TR 23849شر دادهشدهاست .

استاندارداا دیگر،الزاماتکاراییجایگزی راارائهمیداند،مث وا ه«قابلیتاطمینانکنتر »کهممک 
استبهکاربروند .انگامبهکاربردنای استاندارداا جایگزی برا طراحیسامانهاا کنتر مرتبطبا
ایمنیبایدسطحمعادلیازکااشریس بهدستآید .
ارگونهنقصدرسامانهکنتر مرتبطباایمنیبایدمنجربهتوقفرده9یا1مطاب بااستانداردIEC
 60204-1شود .
2-2-5

الزامات کارايی 

قسمتاا مرتبطباایمنی سامانهاا کنتر بایدطور طراحیشوندکهمطاب  PL=dباشندودررده
ساختار ،3امانطورکهدراستانداردملیایرانشماره3363-1آمدهاستباشند،یاطور طراحیشوند
که با میزان روادار خرابی سخت افزار  1و فاصله آزمون اثبات  99سا یا بیشتر امانطور که در
استانداردملیایرانشماره:69961سا ،1329ذکرشدهاست،مطاب SIL2باشند .
ای خصوصاًبهای معناستکه :
الف-تنهای خرابیدراری ازای بخشاامنجربهازبی رفت کارکردایمنینشود؛ 
ب -ی خرابی،ارگاهبهطورمعقوالنه کاربرد باشد ،باید درانگامیا پیشازتقاضا بعد بهکارکرد
ایمنیپیداشود؛ 
پ -انگامیکهتنهای خرابیر میداد ،کارکرد ایمنی امیشه انجاممیشودوبایدی حالت ایم تا
انگامیکهخرابیکشفشدهاصح شود،باقیبماند؛ 
1- Safety-related parts of control systems
2- Performance levels
3- Safety integrity levels
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ت-امهخرابیااییکهبهطورمعقوالنهقاب پیشبینیاستند،بایدشناساییشوند .
الزامات الفتات معاد ردهساختار ،3امانطورکهدراستانداردملیایرانشماره 3363-1بیانشده
است،محسوبمیشوند .
يادآوري -الزام ردیابی تنها ی خرابی به ای معنا نیست که امه خرابیاا ردیابی خوااند شد .در نتیجه ،انباشته شدن
خرابیاا ردیابینشدهمیتواندمنجربهایجادخروجیبرنامهریز نشدهووضعیتیخطرناکدرماشی شود .

3-2-5

ساير معیارهاي کارايی سامانه کنترل

نتایجارزیابیریس جامعیکهرو سامانهرباتوکاربردموردنظرآنانجامشد،ممک استتعیی کندکه
کاراییسامانهکنترلیمرتبطباایمنیغیرازآنکهدربند9-9-3بیانشده،برا کاربردتضمی میشود .
انتخابیکی ازمعیاراا کارایی مرتبطباایمنی بایدبهطورویژه مشخص شودومحدودیتااواخطاراا 
مناسببایددردستورالعم استفادهکهتوسطتجهیزاتآسیبدیدهتهیهشدهاست،گنجاندهشوند .
3-5
9-3-5

طراحی و نصب
شرايط محیطی

سامانه ربات واقداماتحفاظتی سلو ربات بایدبادرنظرگرفت شرایطمحیطیمانند دما اوا،رطوبت
اغتشاشات الکترومغناطیسی ،نورپرداز وغیره طراحی شوند .ای شرایط محیطی میتوانند منجر به ایجاد
الزاماتیبرا فضا اطرا بهدلی محدودیتاا فنیشوند .
رباتوسامانهرباتواجزا سلو بایدطور انتخابشوندتادربرابرشرایطمحیطیوعملیاتیموردانتظار
مقاومباشند.
2-3-5

محل قرارگیري کنترلها

آندستهازکنتر ااوتجهیزاتعملیاتی (بهعنوانمثا ،کنتر کننده جوش،شیراا پنوماتی وغیره)
کهنیازمنددردسترسبودنطیعملیاتخودکار استند ،بایددربیرونفضا حفاظتشده قراربگیرندتا
فردرامجبوربهاستفادهازکنتر اا کاراندازکنند،درحالیکهفرددرخارجازفضا حفاظتشدهقراردارد.
توصیهمیشودکنتر ااوتجهیزاتطور ساختهشوندو درمکانخودقراربگیرند کهی دیدواضحاز
فضا محدودشدهرباتایجادکنند.
3-3-5

عملگرهاي مکانیکی

عملگراا مکانیکی بایدمطاب الزامات استاندارد  IEC 60204-1باشند.ای کنتر اابایدامسانباقسمت
او ای استاندارد باشند.سامانه ربات نبایدبهایچی از شرایط یا فرماناا کنتر ازراهدورخارجی که
ممک استوضعیتاا خطرناکایجادکنند،پاسخداند .
4-3-5

الزامات مربوط به قواي محرکه 

امه منابع ربات و قوا محرکه سایر تجهیزات (به عنوان مثا قوا محرکه پنوماتیکی ،ایدرولیکی،
مکانیکی ،الکتریکی) باید الزامات تعیی شده توسط سازندگان اجزا و ماشی را برآورده کنند .تأسیسات
الکتریکی باید الزامات استاندارد  IEC 60204-1را برآورده کنند .تأسیسات قوا محرکه ایدرولیکی باید
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الزاماتاستانداردISO 4413رابرآوردهکنندوتأسیساتقوا محرکهپنوماتیکیبایدالزاماتاستانداردملی
ایرانشماره:3213سا 1333رابرآوردهکنند .
5-3-5

الزامات اتصاالت همپتانسیل /زمین کردن 

اتصاالتحفاظتیواتصاالتکارکرد بایدالزاماتاستانداردIEC 60204-1رابرآوردهکنند .
8-3-5

جداسازي منابع انرژي 

وسای بایدجهتجداساز منابعانر خطرناکفراامشوند،بهگونها کهپرسن درمعرضخطراتقرار
نگیرند.ای وسای بایدقابلیتقف شدنو/یاایم شدنفقطدرموقعیتفاقدانر راداشتهباشند .
توصیهمیشودسامانهرباتی دستگاهقطعتغییهبرا ارنوعمنبعانر داشتهباشد.برا چندرباتیا
تأسیسات بزرگ ،دستگاهاا قطع ارتبا متعدد برا ار نوع انر ممک است الزم باشد .حوزه تحت
کنتر برا اری از ای دستگاهاا بایدبهوضو دراطرا عملگردستگاهقطعارتبا عحمتگیار شود
(بهعنوانمثا ،بامت یانماد) .
يادآوري -منابع انر

میتوانند الکتریکی ،مکانیکی ،ایدرولیکی ،پنوماتیکی ،شیمیایی،گرمایی ،پتانسی  ،جنبشی و غیره

باشند .
7-3-5

کنترل انرژي ذخیرهشده

بایدوسایلی جهت کنتر و/یاآزادساز کنتر شده انر خطرناکذخیره شده ،فراامشود.برچسبیباید
چسباندهشودکهخطرانر ذخیرهشدهرامشخصکند .
يادآوري -9منابعانر

ذخیرهشدهمیتوانندانباشتگراا فشاراوایافشارایدرولیکی،خازناا ،باطر اا،فنراا ،وزنهاا 

تعاد ،چر لنگر،جاذبهوغیرهباشند .
يادآوري -2ی محورمعل میتواندخطرقاب مححظها  ،بستهبهتعدادومدتقرارگیر درمعرضآنایجادکند (به
عنوانمثا ،ایستادنزیربازو رباتحی تنظیمات).توصیهمیشودسامانهاا کنتر نگهدارندهیاقف کننده،جهتحفاظت
ازافراددرمعرضانر خطرناکذخیرهشده،دارا کاراییکنترلیطراحیشدهمطاب بابنداا 9-9-3یا3-9-3باشند.

6-3-5

کارکردهاي توقف سلول و سامانه ربات

 9-6-3-5کلیات 

ارسامانه یاسلو ربات بایدی کارکرد توقفحفاظتیوی کارکرد توقفاضطرار مستق داشتهباشد.
کارکرداا مرتبط با آناا باید توانایی اتصا به دستگاهاا توقف اضطرار یا دستگاه اا حفاظتی
تکمیلیراداشتهباشد .
 2-6-3-5کارکرد توقف اضطراري 

ارایستگاهکنترلیکهدارا قابلیتشروعحرکتیاسایرکارکرداا خطرناکاست،بایدی کارکردتوقف
اضطرار آغازشونده بهصورتدستیمطاب باالزامات استاندارد   IEC 60204-1و استاندارد ISO 13850
داشتهباشد .
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کارانداز کارکردتوقفاضطرار بایدامهحرکاترباتوسایرکارکرداا خطرناکدرسلو ،یادرقسمت
واسطبی سلو ااودیگرمناط فضا کار رامتوقفکند .
سامانهاا ربات بایدی کارکرد توقفاضطرار واحدداشتهباشند ،بهگونها کهامهقسمتاا مرتبط
بهام درسامانه راتحتتأثیرقرارداد.درسامانهاا بزرگتر (بهعنوانمثا  ،ربات یاسلو اا متعدد)،
میتوانی فاصلهدرحوزهکنتر ایجادکرد.درچنی موارد محدودهتحتکنتر بایدباتوجهبهالزامات
وظیفه(وظایفی)کهبایدانجامشود،یاویژگیاا سامانه(بهعنوانمثا ساختارتجهیزات،مکانقرارگیر 
حفاظگیار محیطی) تنظیمشود.محدودهتحتکنتر بایددراطرا دستگاهتوقفاضطرار بهوضو 
نشانهگیار شود(بهعنوانمثا بامت یاشک ) .
اگرفضااا محدودشدهدویاتعدادبیشتر رباتبااممشترکشوند،یااگردویاتعدادبیشتر رباتدر
ی فضا حفاظتشدهمشترکقاب دسترسیباشند،ای فضابایدی فضا کار باشد.کلیهدستگاه
اا توقفاضطرار برا فضا کار بایدمحدودهکنتر مشابهداشتهباشند .
محدودهکنتر ممک استشام فضااا کارمتعدد باشد.دستورالعم استفاده بایدشام اطحعاتیاز
محدودهکنتر اردستگاهتوقفاضطرار باشد .
توقفاا اضطرار سامانهرباتبایدکارکرد (آمادهبهکار)باشند،حتیاگرایستگاهکنتر فعا نباشد .
انتخاب کارکرد توقف رده ی یا رده صفر مطاب استاندارد  IEC 60204-1باید از طری ارزیابی ریس 
تعیی شود .
کارکرد توقفاضطرار بایدحداق مطاب الزامات بند  9-9-3باشد ،مگر ای که ارزیابی ریس تعیی کند
کهمعیارعملکرددیگر مناسبمیباشد .
يادآوري -برخیازمداراا توقفحفاظتیبهصورتخودکاردرحالتدستیکنارگیرمیشوندوبرا اتصا بهدستگاهاا 
توقفحفاظتیمناسبنخوااندبود .

انگامیکهی سیگنا خروجیتوقفاضطرار ایجادمیشود،بایدیکیازدوحالتزیراتفاقبیافتد :
خروجیبهکارکردشانگامیکهقوا محرکهسامانهرباتقطعمیشود،ادامهداد،یا  درصورتیکهخروجیبهکارخودانگامقطع شدن قوا محرکه سامانه ربات ادامهنداد،ی سیگنا توقفاضطرار تولیدشود .
 3-6-3-5توقف حفاظتی

سامانه ربات باید ی یا تعداد بیشتر مدار توقف حفاظتی طراحی شده جهت اتصا به دستگاه اا 
حفاظتی خارجیداشتهباشد.انتخابتوقفردهی یاصفر امانطورکهمطاب استاندارد IEC 60204-1
توضیحدادهشد،بایدازطری ارزیابیریس تعیی شود .
توقفرده 9انگامیمجازاست اعما شودکهسامانه نیرو محرکخارجیمطاب استانداردملیایران
شماره61399-3-9باشد .
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ای عملیات توقف حفاظتی باید سبب توقف کلیه حرکات سامانه ربات شود ،و سبب توقف ار کارکرد
خطرناکدیگر کهتوسطسامانهرباتکنتر شدهاست،شود.ای توقفمیتواندبهطوردستییابهوسیله
منط کنتر شروعشود .
کاراییکارکردتوقفحفاظتیبایدباالزاماتبنداا 9-9-3یا3-9-3مطابقتداشتهباشد .
1-3-5

خاموش کردن تجهیزات وابسته

سامانه ربات باید طور نصب شود که خاموش کردن تجهیزات وابسته به آناا موجب ایجاد خطر و یا
وضعیتخطرناکنشود .
91-3-5

الزامات مجري نهايی

مجر نهاییبایدطور طراحیوساختهشودکه :
الف-اتح یاتغییرمنبعانر (بهعنوانمثا الکتریکی،ایدرولیکی،پنوماتیکی،منبعخأل)،منجربهآزاد
شدنبار کهوضعیتخطرناکایجادمیکند،نشود؛ 
ب -نیرواا دینامیکیواستاتیکیا کهتوسط بارو مجر نهاییباامایجادشدهاندودرظرفیت بارو
پاسخدینامیکیرباتباشند؛ 
پ-صفحاتمچ(فلنجنصبشده)ولوازمیدکیبهطورمناسبیامراستاشدهباشند(جفت)؛ 
ت-ابزارجداشدنیدرانگاماستفادهمحکمبهطورایم متص شدهباشد؛ 
ث -راا شدن ابزار جداشدنی ،در صورتی که ای راا شدن منتج به وضعیت خطرناک شود ،فقط در
مح اا مخصو یاتحتشرایطکنتر شدهخاصیانجامشود؛ 
ج-مجر نهایینیرواا پیشبینیشدهدرطیعمرموردانتظارشرامتحم شود .
درصورتعملیبودن،برا عیبیابیبدوناعما انر محرکبهعملگرمکانیکیربات،میتوانبهمجر 
نهاییقوا محرکهاعما کرد .
يادآوري -ای ویژگیمیتواندی گزینه سودمند ارائهشدهتوسطسازنده باشد،باای حا جزء الزامات قسمتاو ای 
استانداردنمیباشد .

دستورالعم استفاده،درصورتیکهنقصدرمجر نهاییسببایجادی وضعیتخطرناکاحتمالیباشد،
باید شام اطحعاتی در مورد عمر در نظر گرفته شده مجر نهایی بر اساس پارامتراا مورد انتظار در
عملیاتعاد باشد .
پیشازعملیات سامانه ربات،نقطه مرکز ابزارربات  TCPبایدبااستفادهازویژگیجابهجایی که توسط
سازندهفراامشدهاست ،تنظیمشود .برا اجتنابازوضعیتاا خطرناک بایداقداماتیفراامشود (به
عنوانمثا ،شیلنگاا خألیاشیلنگاا پنوماتیکیکهبهصورتمکانیکیحفاظتشدهاند،دستگاهاا 
خودنگهداربهعنوانمثا ،گیرهاا اضافینصبشدهرو فنر) 
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99-3-5

رويه بازيابی اضطراري

دستورالعم استفادهبایدشام دستورالعم اا مفصلیبرا بازیابیخرابیتجهیزاتمربو بهسامانهربات
امراهبادستوالعم اا سازنده ربات درخصو حرکت غیرعاد یااضطرار ربات بدوننیرو محرکه،
باشد.اگرعحئمیابرچسبااییموردنیازباشند،بایدچسباندهشوندیادستورالعم چسباندنتهیهشود .
 92-3-5عالئم هشدار

اگرعحئماشدارداندهرو ربات یاتجهیزاتدیگرسامانه ،انگامنصب/یکپارچهساز  ،مبهمونامشخص
شوند ،باید وسای اشدار دیگر که امان تأثیر را دارند ،فراام شوند (به عنوان مثا  ،عحمت اشدار
دیگر درمح قاب دید) .
 93-3-5نورپردازي

سطحنورپرداز بایدمشخصودردستورالعم استفادهگنجاندهشود .
سامانه ربات برا عملیاتیکهعدمحضورنوردرآناا ،علیرغموجودنورمحیطی کهدارا شدتیطبیعی
میباشد ،ممک استخطرسازشود ،بایدنورپرداز تکمیلیداشتهباشد.سامانه ربات بایدطور طراحیو
ساخته شودکهایچمنطقهتاری کهمشک سازباشد،ایچتابشیاروشنیآزارداندهوایچگونهتأثیرات
چشم زن خطرناکی بر رو قسمتاا متحرک به خاطر نورپرداز ایجاد نشود .بخشاا داخلی که
نیازمندتنظیماتوبررسیمتعدد میباشند،امی طورنواحیتعمیر ،بایددارا نورپرداز مناسبباشند.
در نواحیا که بازرسی مستمر و تنظیمات ضرور میباشد ،روشنایی باید حداق  399 lxباشد (به
استاندارد ISO 8995-1مراجعهشود) .
يادآوري -نواحیا کهبایدجهتنورپرداز درنظرگرفتهشوند،شام ایستگاهاا کار،نواحیورود وغیرهمیباشند .

 94-3-5خطرات کاربرد

دریکپارچهساز سامانه ربات باید امچنی خطراتکاربرد (بهعنوانمثا دوداا ،گازاا،موادشیمیایی،
موادداغ)مرتبطبا فرایند واستفادهازابزاراا (بهعنوانمثا  ،جوشکار ،برشلیزر ،ماشی کار )مورد
توجهقراربگیرند .
الزاماتواسطبهسایرماشی اا،بایدراانماییسازندهرامطاب بادستورالعم استفادهدنبا کند.
 95-3-5دستگاه هاي فعالساز 

واحد کنتر دستی و دیگر دستگاه اا فعا ساز و یکپارچهساز آناا باید مطاب قسمت او ای 
استانداردباشد(برا اطحعاتاضافیبهپیوستتمراجعهشود) .
انگامیکهحفاظتازبیشازی فرددرفضا حفاظتشدهالزمباشد،ی دستگاهفعا سازبایدبرا ار
فردفراامشود.امهدستگاهاا فعا سازمرتبطبهی کنتر رباتواحدبایدکارکردیکسانداشتهباشند
(حوزهکنتر ) .
درجاییکهپرسن ممک استدروضعیتخطرناکیقراربگیرند(بهعنوانمثا ،ایستادندرفضا محدود
شده رباتمجاورکهفضااا محدودشدهمشترکداردزمانیکهرو تجهیزاتکمکییاسایررباتااکار
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میکند)طیعملیاتدستی،سامانهاا کنتر بایدطور قف شوندکهدستگاهاا فعا سازامهخطرات
موجوددرمناط سلو راکنتر کند.
کارکرداا خطرناکماشی کهقف شده است ،بایدنیازمندعم جداگانها برا راهانداز مجددپساز
کنتر شدن(متوقفشدن)توسطدستگاهفعا سازباشند .
يادآوري -9ناحیه کنتر ی دستگاهفعا ساز قف کنندهبهجانمایی،فضا،وظایفپیشبینیشدهومکاناا کارپیشبینی
شده برا ای وظایف بستگی دارد .اقدامات کنترلی مطاب بند  9-9-3میتوانند طور طراحی شوند که رباتاا دارا 
فضا مشترکراازای کهبهطورامزمانطیعملیاتدستیفعا شوند،منعکنند.
يادآوري-2برا بررسیفرایند،بهپیوستجمراجعهشود.

4-5

محدود کردن حرکت ربات

9-4-5

کلیات 

تأسیساترباتبایدطور طراحیویکپارچهشوندکهاحتما درمعرضخطرقرارگرفت پرسن راکااش
داند .سامانهاا ربات میتوانند فضا عملکرد بزرگی داشته باشند(حداکثر فضا) ،خصوصاً انگامی که
رو قطعهکاربزرگی کارمیکنند .قراردادنحفاظاا محیطیبرا حفاظت ازافراددرمقاب خطرات
ایجادشدهتوسطسامانهربات(فضا حفاظتشده)،درای حداکثرابعادفضامیتواندمنجربهحصارچینی
درفضاییشود کهبهطورغیرضرور بزرگمیباشد ،و اندازهآنفراترازفضا موردنیازبرا وظایفیکه
ربات انجامداد ،میباشد (فضا عملیاتی).برا کوچ کردنفضا حفاظتشده ،ازطری فراامکردن
دستگاهاا بهامپیوستهوخارجیکهحرکتسامانه ربات رامحدودمیکنند،حداکثرفضارامیتوان
محدودکرد(فضا محدودشده).
2-4-5

ايجاد فضاهاي حفاظتشده و محدود شده

فضا حفاظتشده باید به وسیله حفاظاا محیطی ایجاد شود .ای امر باید با توجه کام به مکان
قرارگیر وجانماییماشی ااوخطراتفضا حفاظتشدهصورتگیرد .
فضا محدودشده سامانهرباتباوسایلیکهحرکتربات،مجر نهایی،قیدوبستنگهدارندهوقطعهکار
رامحدودمیکنند،محدودمیشود.توصیهمیشودفضا محدودشدهکوچکترازحداکثرفضاباشد.فضا 
محدودشدهبایددرفضا حفاظتشدهباشد.توصیهمیشودفضا محدودشدهبافضا عملیاتیارچهقدر
کهبهطورعاقحنهقاب اجراباشد،ارتبا نزدی داشتهباشد .
حفاظاا محیطی نباید نسبت به فضا محدودشده ،نزدی تر به خطر نصب شوند .اگر حفاظ محیطی
مطاب بند  3-2-3برا محدود کردن دستگاه طراحی شده باشد ،آنگاه ای حفاظ بخشی از مرزاا 
فضااا محدودشدهوحفاظتشدهراتشکی میداد .
ممک است حفاظگیار بیشتر برا ایستگاهاا کار اپراتور مورد نیاز باشد (به عنوان مثا  ،مکان
بارگیار بخشاا).محدودکنندهاا دینامیکی (بهبند 2-2-3مراجعهشود) ،حفاظاا قف کنندهودیگر
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حفاظاامیتواننداستفادهشوند ،تااطمینانحاص شودکهاپراتور انگامیکهدرایستگاهکارمیباشد ،در
معرضخطرقرارندارد .
3-4-5

وسايل محدودکننده حرکت 

محدودکردنحرکتسامانه ربات میتواندازطری اجزایکپارچهبا ربات (بهعنوانمثا  ،محورنرمافزار 
ایمنیمجاز ومحدودکنندهفضایاتوقفاا سختافزار ایجادشدهتوسطسازنده) ،یانصبدستگاهاا 
محدودکنندهخارجییاترکیبی ازاردوحاص شود.وسای محدودکنندهبرا محدودکردنفضاییراکه
درآنربات وظایفشراانجاممیداد ،استفادهمیشود.بهعنوانمثا فضا محدودشدهبهوسیلهدستگاه
اا محدودکننده،کوچکترازحداکثرفضا،ساختهمیشود .
دستگاه اا محدودکننده در دوگروه قرار میگیرند :دستگاه اا محدودکننده مکانیکی و دستگاه اا 
محدودکننده غیرمکانیکی .دستگاه اا محدودکننده مکانیکی به طور فیزیکی ربات را از حرکت بیش از
محدوده معینیبازمیدارند.دستگاهاا محدودکنندهغیرمکانیکی خودشانحرکتربات رامحدودنمی-
کنند ،امای توقفدرسامانه کنتر ربات ایجادمیکنند.بنابرای ای دستگاهاا نیازمندی سازنده می-
باشندتامسافتتوقفرباتراانگامایجادفضا محدودشدهرباتلحاظکند .
امهکنتر اا ایمنیوص شدهبهکنتر اا رباتبایدمطاب الزاماتقسمتاو ای استانداردباشد .
دستگاهاا محدودکنندهبایدبهدرستیتنظیموایم شوند.انگامیکهی روشبرا محدودکردندامنه
حرکترباتازطری طراحی،موردنیازاستبایدبایکیازمواردزیرمطابقتداشتهباشد .
 اگرتوقفاا مکانیکیصورتبگیرند ،بایدمطاب الزامات دستگاهاا محدودکنندهدرقسمتاو ای استانداردباشندو درصورتلزوم ،مطاب الزامات مرتبطبهدستگاهاا محدودکنندهدینامیکیدرقسمت
او ای استانداردباشد؛ 
اگرروشاا محدودساز دامنهحرکتدیگر تهیهشوند،بایدطور طراحی،ساخته،ونصبشوندکهحداق باالزامات محدود کردنمحوراادرقسمتاو ای استاندارد تطاب داشتهباشند .ای روشااباید
حداق باالزاماتبند9-9-3ارتبا داشتهباشند،مگرای کهارزیابیریس مشخصکندکهمعیارعملکرد
دیگر مناسب میباشد .مسافت توقف مرتبط به وسای محدودکننده باید در امه محاسبات فضا 
محدودشدهگنجانده شود .به قسمت او ای استاندارد ،برا اطحعات و متری در مورد مسافت و زمان
توقفمراجعهشود .
انگامیکه دستگاه اا محدودکننده غیرمکانیکی از قبی محوراا نرمافزار ایمنی مجاز و
محدودکنندهاا فضابهکارمیروند (بهقسمتاو ای استاندارد مراجعهشود) ،فضا محدودشدهبایدبر
اساسرباتبابار واقعیمشخصشود .اگرسرعتربات بهوسیلهسامانه نظارتی مطاب بند  9-9-3محدود
شدهباشد،فضا محدودشده ممک استبراساسحد سرعتتأییدشده ایجادشود .درغیرای صورت،
فضا محدودشدهبایدبراساسحداکثرفضا رباتباشد .
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اگر محور نرمافزار ایمنی مجاز و ویژگیاا محدودکننده فضا ساخته شده در ربات ،مطاب 
دستورالعم اا سازندهآنبهکاربروند،اطحعاتدرموردمحدودیتاا برنامهریز شدهایجادشدهتوسط
ای وسائ بایددردستورالعم استفادهگنجاندهشود .
درموارد کهحفاظمحیطیجهتاستفادهبهعنواندستگاهمحدودکنندهطراحیشدهاست،باید نتایج
ارزیابیریس جهتتعیی الزاماتطراحی،مقاومتوخمیدگیآنحفاظاستفادهشوند .
يادآوري -9برا رباتااییکهطراحیشدندتاسرعترابراساسبارواقعیجبرانکنند،ممک استشرایطحداکثرانگامی
کهرباتمیزانکمتر ازبارمجازراحم میکند،ایجادشود .
يادآوري -2فضا محدودشدهبهصورتفضاییکهحرکتربات کامحًمتوقف میشود ،تعریفمیشودنهمکانیکهتوقف
شروعمیشود .میتوانای راباوضو ازطری مکانقرارگیر دستگاهاا محدودکنندهمکانیکیتعریفکرد (بهعنوان
مثا ،توقفاا سختافزار ).مح قرارگیر دستگاهاا محدودکنندهغیرمکانیکیخودنیازمنددرنظرگرفت زمانفعا -
ساز ومسافتتوقفرباتمیباشد.ای مسألهشام محورنرمافزار ایمنیمجازوساختاراا محدودکنندهفضامیباشد .
يادآوري -3وسای طراحیشدهبرا حفاظتازماشی (بهعنوانمثا ،سنسوراا برخوردوحفاظتجریاناضافی) برا 
استفادهبهعنواندستگاهاا محدودکنندهمناسبنمیباشند ،مگرای کهبهطورویژهطراحیوآزمون وتعیی شدهباشند
کهبهعنوانی دستگاهایمنیبهمنظورمحدودکردنحرکتمطاب قسمتاو ای استانداردمناسبمیباشند .
يادآوري -4استفاده از حفاظ محیطی به عنوان دستگاه محدودکننده به طور طبیعی فقط وقتی که رباتاا تغییر شک 
خطرناکدرحفاظایجادنمیکنند،عملیمیباشد .

4-4-5

محدودکردن دينامیکی

محدودکننده دینامیکی تغییر کنتر شدهو خودکاردرفضا محدودشدهسامانهربات ،حی ی قسمت
ازعملیاتسامانه ربات میباشد.دستگاهاا کنتر مث (امانهفقط)سوئیچاا محدودکنندهبادامکی،
پردهنور ،وتوقفاا سختافزار قاب جمعشدنکهباکنتر فعا میشوند،ممک استبهکارروندتا
حرکترباترادرفضا محدودشده،انگامیکهرباتبرنامهوظیفهکار اشرااجرامیکند،بیشترمحدود
کنند.بهامی خاطردستگاهاا محدودکنندهمکانیکیپایه باید قادربهمتوقف کردنحرکتربات تحت
بارمجاز وشرایط سرعتباشد .سامانهاا کنترلیمرتبطباایمنی بایدباالزامات عملکرد بند  9-3مطابقت
داشتهباشند .
مناط محدودکنندهدینامیکی بایددردستورالعم استفادهمشخصشوند .برا دستگاهاا محدودکننده
غیرمکانیکی ،ای اطحعاتبایدشام مرزمنطقها کهتوقفشروعمیشودومنطقها راکهربات کامحً
متوقفمیشود(فضا محدودشده)اردورادربرداشتهباشد .
يادآوري -محدودکنندهاا دینامیکی میتواننددرطراحیدوفضا محدودشدهقاب انتخاب بهطورمتناوببرا افزایش
بهرهور سلو کارازطری دارابودنی سرویسرباتودوایستگاهکار مؤثرباشند .
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5-5

جانمايی 

9-5-5

حفاظگذاري محیطی

اقداماتحفاظگیار محیطی بایدبااستفادهازحفاظاا یاتجهیزاتحفاظتی حساسمطاب  19-3انجام
شوند.درانتخابدستگاهاا حفاظتیبایدبهمواردزیرتوجهشود :
فشاراا عملیاتیموردانتظار تأثیرموادپردازششدهخصوصاًموادغیایییاموادپاکساز ازسامانهربات  تأثیرات خارجی مرتبط دیگر (به عنوان مثا  ،جو غبارآلود از استفاده از دستگاه حفاظت الکترونور جلوگیر میکند ).
فواص ایمنی حفاظاا مکانیکی باید مطاب الزامات استاندارد ملی ایران شماره  11399باشند .حداق 
فاصلهازحفاظاا قف کنندهودیگردستگاهاا گردشیبایدمطاب الزامات ISO 13855باشند.جاییکه
ازبرخوردیاتصاد ازطری ایجادحداق فاصلهجلوگیر میشود،بایدالزاماتاستانداردملیایرانشماره
19393برآوردهشود .
2-5-5

دسترسی جهت مداخله

انگامنصبسامانه ربات ،ارزیابی ریسکی برپایهوظیفهدرموردتأسیسات مخصو ووظایفپیشبینی
شدهبایدانجامشودتاگیرافتادناا احتمالییانقا گیرافتادنرادرفضا محدودشدهرباتمعی کنند .
وظایفی کهنیازمنداستفادهازحالتسرعتباال دستیمیباشند ،بایدفضا آزاد بهاندازهحداق 399
میلیمترداشتهباشند .ای فضا آزاد بی مکانتوقفمحاسبهشدهخطرومناط بنااا،ساختاراا ،حفاظ-
اا محیطی،تأسیسات،یاسایرماشی آالتوتجهیزاتیکهعملکردرباترابهطورخا حمایتنمیکنند
وممک استباعثگیرافتادنشوندنیزالزماست(بهاستانداردملیایرانشماره19393مراجعهشود .).
مثال -پشتیبانی برا کارکرد ربات میتواند شام قید و بست نگهدارنده ،ایستگاهاا بارگیر  ،تجهیزات حم مواد و
تجهیزاتمرتبطبهفرایندباشد .

درصورتعملیبودن،جانماییبهگونها باشدکهبهاپراتورامکانانجاموظایفازخارجازمحدودهحفاظت
شدهرابداد .ارجاالزمباشدوظایفدرمحدودهحفاظتشدهانجامشوند ،بایددسترسیکافیوایم به
مکانانجاممأموریتوجودداشتهباشد.مسیرااولوازمدسترسینبایداپراتور رادرمعرضخطرات ،شام 
لیزخوردن،افتادنوعدمتعاد قراربداد .
طراحیبرا دسترسیدرونفضا حفاظتشدهبایدشام مواردزیرباشد،برا مثا  :
کانا اا کابلی،مناط لیز؛ تعدددفعاتدسترسیالزمبرا بارگیر /تخلیهبهصورتدستی؛ ویژگیاا فیزیکیبار؛ -مناط مشاادهومشاادهکردن؛ 
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موقعیتاا سرویس(بهعنوانمثا ،تعویضانتها)1؛ دستگاهاا تعمیرونگهدار کهبهآسانیقاب دسترسیباشند(بهعنوانمثا بیرونازفضا حفاظتشده)؛ 
وسای دائمیمورددسترسبایدباتوجهبهترددوجنبهاا ارگونومیوظیفهفراامشود .
کنتر اا(بهعنوانمثا ،واحدکنتر دستی،کابی اا کنتر ربات)توصیهمیشودنزدی لوازمدسترسی
برا افزایشسهولتدراستفادهبهوسیله اپراتورقراربگیرند.انگامیکهتجهیزاتالکتریکیکهشام اجزا
نیازمندبهدسترسی (بهعنوانمثا برا خدماتمعمو )باال دسترسیعاد نصبمیشوند (بهعنوان
مثا رو سقفدستگاه) ،ابزار بایدبرا دسترسیفراامشوند (بهعنوانمثا پایهکار).نتایجارزیابی
ریس بایدبرا تعیی روشاا مناسببرا ایجاددسترسیبهدستگاهاا مرتبطبی ارتفاع299میلی
مترو9999میلیمترازسطحدسترسیاستفادهشوند(امچنی بهاستانداردIEC 60204-1مراجعهشود) .
محفظهاا الکتریکیبایدطور نصبشوندکهدرشانبتواندکامحًبازشودومسیراا فرارحتیانگامی
کهدرشانبازاستقاب دسترسیباشند.ای امروقتیواقعیتپیدامیکندکه :
الف-دراابتوانند،باتوجهبهمسیرفرار،درموقعیتبستهبهآسانیا دادهشوند؛ 
امحًبازاست ،کمتراز 399میلیمترنشود(امچنی به استاندارد
ب -فضا آزاد باقیماندهانگامیکهدرک 
ملیایرانشماره1233-3-392مراجعهشود) .
انتخابوطراحیسکواا،مسیراا عبور،پلکاناا،نردبانپلکانیونردبانثابتبایدمطاب بخشاا مرتبط
دراستانداردISO 14122باشد .
حفاظگیار جهتجلوگیر ازدسترسی اپراتوربهفضا بی سلو اایابهوضعیتایم بردنخطراتدر
سلو اا مجاور،قب ازدسترسیاپراتوربهسلو اا،بایدفراامشود .
حفاظگیار بایدبهمنظورکااشریس اابرا اپراتور بهخاطرانتقا موادبهداخ وخارجازسلو اا 
مجاورانجامشود .
3-5-5

حمل مواد

خطراتمرتبطبا حم (بهعنوانمثا  ،گیرافتادن،افتادنموادواتصاالت باسامانه ربات) بایددرارزیابی
ریس موردنظرقراربگیرد .
انگامیکهموادبهفضا حفاظتشدهواردیاازآنخارجمیشوند ،بایداقداماتیبرا ورودنامشخصبه
منطقهخطرصورتبگیرد.ای اقداماتبایدافرادراازقرارگیر درمعرضخطربازدارند ،یابایدپیشاز
ای کهخطراتایجادشوندبدونایجادخطراتاضافی ،بهحالتایمنیدرآوردهشوند .توصیهمیشودابعاد
حفرهاا9بهکمتری اندازهموردنیازجهتعبورمواد،کااشپیداکند(بهبند3-19-3مراجعهشود) .



1- Tip change
2- Openings
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4-5-5

مشاهده فرايند

مشااده فرایند بایدازبیرونفضا حفاظتشدهصورتبگیرد.ای میتواندازطری فراامکردنمکاناا 
مشاادهوبررسیایم (بهعنوانمثا ،سکواا،راهاا باری ،سامانهچشمیازراهدور)تعیی شدهتوسط
نتایجارزیابیریس حاص شود .
انگامیکه مشااده فرایند فقط از داخ فضا حفاظتشده امکانپییر باشد ،باید از حالتاا عملکرد 
مطاب  9-2-6-3و 3-2-6-3استفادهشود .انگامیکهای حالتاا عملکرد قاب اجرانمیباشند ،باید
وضعیت کنتر جداگانها ایجاد شود .ای وضعیت باید حفاظگیار اا ضرور برا تضمی ای که
اپراتوراادرحالیکهمشااده فرایند راانجاممیداند،درموقعیتخطرناکقرارنگرفتهاندرا ایجادکنند.
اطحعاتبیشتررامیتواندرپیوستجدید .
8-5

کاربرد وضعیت عملیاتی سامانه ربات

9-8-5

کلیات

دری سلو دارا سامانهاا رباتبیشازی عدد،بایدحالتعملکرد منحصراًبرا ی سامانهرباتیا
برا امهسامانهاا رباتمرتبطدری سلو انتخابشود.اگروضعیتعملکرد منحصراًبرا ارسامانه
ربات انتخاب شود ،الزم نیست که امه سامانهاا در وضعیت دستی قرار بگیرند .رباتاایی که به صورت
دستی عم نمیکنند ،باید در حالت ایمنی ،مستق از حالت عملکرد انتخابشده باقی بمانند ،و خطر
ایجادنکنند .
الزامات زیربرا ی سامانهربات یای سلو ربات اعما میشود که شام الزامات تجهیزاتداخ سلو 
ربات کهبرا عملیاتربات موردنیازنیستند ،نمیباشند .ارزیابی ریسکی جهتتعیی اقداماتبیشتر ،به
دلی ریس اا ایجاد شده توسط سایر تجهیزات باید انجام شود .قویاً توصیه میشود انگامیکه سامانه
ربات در حا انجامعملیاتبهصورتدستیمیباشد ،سایر تجهیزاتی کهبرا وظیفهآنموردنیازنیستند،
درحالتایم قراربگیرندوباقیبمانند .
2-8-5

انتخاب

انتخابوضعیتغیرمجازو/یاناخواستهبایدبهوسیلهوسای مناسبجلوگیر شود .
ای وسای بایدفقطوضعیتانتخابشدهرافعا کند،ونبایدبهتنهاییعملیاتسامانهرباتیادیگرعملیات
خطرناکازدستگاهاا مرتبط را آغازکند .راهانداز مجزابرا آغازعملیاتسامانه ربات موردنیازمی
باشد .
ی عحمتواضحبرا وضعیتعملکرد انتخابشدهبایدفراامشود .
تغییروضعیتعملکردنبایدمنجربهایجادموقعیتخطرناکشود .
3-8-5

وضعیت خودکار

 9-3-8-5کلیات
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ورودبهفضا حفاظتشدهدروضعیت خودکار بایدی توقفحفاظتیدرامهتجهیزاتیکهمیتوانندی 
خطریاوضعیتخطرناکایجادکنند،پدیدآورند .
 2-3-8-5انتخاب وضعیت خودکار

انتخابوضعیتخودکارسامانه(اا )رباتنبایدایچی ازتوقفاا حفاظتییاشرایطتوقفاضطرار را
لغوکردهویابازنشانیکند .
انتخاب وضعیت خودکار باید در خارج از فضا حفاظتشده صورت بگیرد .اگر از واحد کنتر دستی یا
کنتر آموزش برا انتخاب وضعیت خودکار استفاده میشود ،ی عم آگااانه جدا در خارج از فضا 
حفاظتشدهبایدبرا آغازعملیاتخودکارضرور باشد .
تغییرازوضعیتخودکاربایددری توقفحفاظتییاتوقفاضطرار نتیجهداشتهباشد .
 3-3-8-5آغاز عملیات خودکار

آغازعملیاتخودکاربایدخارجازفضا حفاظتشدهشروعشود .
آغازعملیاتخودکاربایدفقطزمانیکهامهحفاظاا مرتبطفعا استند،امکانپییرباشد .
 4-3-8-5بازنشانی ،شروع/شروع مجدد و راهاندازي غیرمنتظره دستی 

 9-4-3-8-5شروعوآغاز بهکارمجددسامانهرباتبایدی عملیاتسادهوشفا باشد .شروعوآغاز به
کار مجدد الزاماً باید طور باشد که کارکرداا مرتبط با ایمنی و/یا اقدامات حفاظتی کاربرد باشد.
کارکرداا کنترلیمرتبطباایمنیبایدحداق مطاب الزاماتبند9-9-3باشند،مگرای کهارزیابیریس 
تعیی کندکهمعیارعملکرددیگر مناسبمیباشد.
 2-4-3-8-5بایدی قف شروعبرا جلوگیر ازشروعخودکارعملیاتاا خطرناکانگامیکهدستگاه
روش میشود ،یاقطعودوبارهروش میشود ،فراامشود.قف شروعبایدتوسطی عم آگااانهانسان
بازنشانیشود.
ی قف شروعمجددبایدفراامشودتاازشروعمجددعملیاتخطرناکپسازمواردزیرجلوگیر کند :
الف-بهکارانداز عملیاتحفاظتی؛ 
ب-ی تغییردروضعیتعملکرد سلو ؛ 
کارکنانبایدازشروعبهکاروآغاز بهکارمجددسلو ربات انگامیکهدرونفضا حفاظتشدهاستند،
مطاب استانداردملیایرانشماره،3333حفاظتشوند .
کنتر اا شروع،آغازبهکارمجددبایدبهصورتدستیراهانداز شوند،ودربیرونازفضا حفاظتشده
قراربگیرند،ونبایدازداخ فضا حفاظتشدهفعا شوند .
عملیاتراهانداز مجدددستیبایدمواردزیررا برآوردهکند :
 ازطری ی دستگاهجداکهبهصورتدستیکارمیکند ،درسامانهاا کنتر مرتبطباایمنی تهیهشود؛ 
فقطدرصورتیکهامهعملیاتاا ایمنیوحفاظااقاب اجراباشندحاص شوند؛ 92

حرکتیاوضعیتخطرناکراخودشبهتنهاییآغازنکند؛ توسطعم آگااانهانجامشوند؛ سامانهکنتر رابرا پییرفت ی فرمانشروعمجددتواناکنند؛ فقطازطری بازکردندستگاهفعا کنندهازحرکتتحری شدهاشپییرفتهشود؛ ازارموقعیت کنترلی ،اپراتور بایدبتواندمطمئ شودکهایچکسدرفضا حفاظتشدهنیست .توصیه
میشود مکان شروع و بازنشانی کنتر اا کارانداز ،ی دید واضح و بدونمانع ازفضا حفاظتشده را
ممک کند .
اگرای امرامکانپییرنباشد،تشخیصحضوربایدصورتبگیردتاکاربراا حاضردرفضا حفاظتشدهرا
تشخیصداد .
 3-4-3-8-5اگرتشخیصحضورامکانپییرنباشد ،ازطری اقداماتحفاظتی بایدازراهانداز غیرمنتظره
جلوگیر شود.ای اقداماتحفاظتیمیتوانندشام مواردزیرباشند :
الف-روشاا متعددبرا جداساز ومهارکردنتجهیزاتخطرسازقرارگرفتهدرفضا حفاظتشده؛
ب -اقداماتبرا قف کردنی حفاظ(دریچه)درموقعیتباز؛ 
پ-دستگاهاا بازنشانیدارا محدودیتزمانبیشتر ،کهدرونفضا حفاظتشدهقرارگرفتهاند .
اگرای امرعملینباشد،ی سیگنا اشدارپیشازشروعبهکارقاب دیدنوشنیدنبایدفراامشود،که
ویژگیاا زیررادارااست :
برا دیدهشدنوشنیدهشدنازدرونفضا حفاظتشدهمناسبباشد؛و پیشازشروع،وقفها داردکهبرا خروجاپراتورااازفضا حفاظتشدهمناسبمیباشد .تعدادکافیدستگاهاا توقفاضطرار آماده وقاب تشخیصوقاب دسترسیباید درفضا حفاظتشده
قراردادهشوندتاعملیاتشانراطیوقفهپیشازشروعمجازکنند .
يادآوري -برا سلسلهمراتبانتخاباقداماتحفاظتی،بهبند3-2مراجعهشود .

4-8-5

وضعیت دستی

 9-4-8-5کلیات

انگامیکه دخالت دست مورد نیاز است ،کنتر محلی باید تحت تأثیر ی واحد کنتر دستی جدا یا
ایستگاهکنتر مشابهمطاب الزاماتقسمتاو ای استانداردباشد .
يادآوري -ای کنتر بهامهدستگاهااییکهبرا کنتر ی ربات ازداخ فضا حفاظتشده ،انگامیکهنیرو محرکه
بهاری ازمحوراا ربات یامجر اا نهاییواردمیشود ،اعما میگردد .ای موضوع شام رباتاا دارا کنتر اا 
راانما دارا نیرومیشود،چهازکنتر اا دستینصبشدهبررباتاستفادهکنندیاازکنتر اا راانما اصلی/ثانویه .

ارجاکهقاب اجراباشد ،دستگاهاا کنتر وایستگاهاا کنتر بایدطور درمکانخودقراربگیردکه
اپراتورقادرباشدفضا کاریامنطقهخطرراببیند .
ی دستگاهکنتر توقفبایدنزدی اردستگاهکنتر شروعقراربگیرد .
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سامانهبایدطور طراحیوساختهشودکهانگامیکهتحتکنتر داخلیمیباشد،ازانتخابشروعحرکت
یاتغییرکنتر محلیازارمنبعدیگر جلوگیر کند .
 2-4-8-5سرعت کاهشيافته دستی

درحالتسرعتکااشیافتهدستیسرعتTCPانتخابشدهنبایداز250mm/sفراتربرود.توصیهمیشود
امکانانتخابسرعتاا کمتراز 250mm/sوجودداشتهباشد .نتایجارزیابی ریس بایدتعیی کندآیا
حداکثرسرعتکااشیافتهکمتراز 250mm/sالزماست ،وآیاتجهیزاتدیگردرسامانه ربات نیازدارندتا
باسرعتکااشیافتهدستیعم کنند .
درحالتکااشیافتهدستی،حرکترباتیااری ازبخشاا سامانه ربات بایددرارتبا بای دستگاه
فعا سازمطاب قسمتاو ای استانداردامکانپییرباشد.کاراییکنتر مرتبطباایمنیکارکردفعا کننده
بایدمطاب بند9-3باشد .
 3-4-8-5سرعت باالي دستی

ای حالتفقطبرا تأییدبرنامهدرنظرگرفتهشدهاستونبایدبرا تولیداستفادهشود.امهتغییرجهات
بایدباسرعتکااشیافتهصورتبگیرند.ای حالتفقطبایددرشرایطاستثناییکهسامانه ربات بایددر
حالتسرعتباال دستیعم کندایجاد شود.درحالتسرعتباال دستی،سرعت  TCPانتخابشده
ممک استاز 250mm/sفراتربرود .سامانه ربات بایدمطاب الزامات حالتعملکرد خودکار قسمتاو 
ای استاندارد باشدوبایددردستورالعم استفاده ،دستگاهفعا ساز واحدکنتر دستی ازلحاظکارکرد 
برا عملیاتمربوطهپیشازشروعحرکتآزمونشود .
5-8-5

دسترسی از راه دور براي دخالت دستی

شبکه سامانه ربات ممک استفعا شدهباشد (بهعنوانمثا ،LANمودمواینترنت) کهدسترسی ازراه
دوربرا تشخیصنقص،مشاورهفنیوآزمونوغیرهراممک میسازد .
اگری سامانه ربات توسطاپراتور کهازنظرفیزیکیازرباتدوراست(بهعنوانمثا ،دفتر کهدر
فاصلهدورقراردارد)،ازراهدورکنتر شود،مواردزیرموردنیازمیباشد :
الف-کنتر ازراهدوردستیبایدفقطانگامیکهسامانهرباتدرحالتدستیمیباشد،امکانپییرباشد؛ 
ب-درارزمانی،فقطی منبعکنتر -داخلییاازراهدور-بایدفعا باشد(نقطهکنتر واحد)؛ 
پ -نوعکنتر فهرستشدهدر قسمت (ب)نبایدانتخابداخلی راخنثی کندونبایدباعثایجادارگونه
وضعیتخطرناکداخلیشود 
ت-فعا ساز عملیاتکنتر ازراهدوردستیبایدفقطازکنتر داخلیامکانپییرباشد؛ 
ث -امهعملیاتاا کنتر کنندهکهممک استخطرساز شوند (بهعنوانمثا ،حرکتربات،خروجیاا
راوادارمیکندکهتجهیزاتخطرناکراکنتر کنند،مقادیرراتغییرمیدادطور کهبررباتدرمسیر
خطرناک تأثیر بگیارند ،پاسخ کارکرداا ایمنی ،نگهداشت برا اجرا و غیره) باید فقط از منبع کنتر 
انتخابشدهمجزاامکانپییرباشد؛ 
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ج-نبایدامکانتغییراتازراهدوردرپارامتراا ،درارتبا بامحدودکننده حرکتربات ازطری محورنرم-
افزار ایمنی مجاز،وجودداشتهباشد.محدودکردنفضاامانطورکهدر بند  3-2-3شر دادهشد ،برا 
تأثیر گرفت بدون عملکرد محلی جهت تأیید تغییرات و ای که باعث ایجاد خطر شده است نباید ممک 
باشند .
چ -عحمتی درکنتر محلی(پن کنتر ،واحدکنتر دستیآموزشی) بایدنشاندادکهسامانه ربات در
حا کنتر شدنازراهدورمیباشد؛ 
ح -دخالت دستی تحت نظارت فقط باید انگامیکه سامانه ربات در سرعت کااشیافته دستی میباشد
امکانپییرباشد؛ 
خ -اگر کسی در فضا حفاظتشده نباشد و حفاظاا فعا باشند ،عملیات از راه دور ممک است بدون
فعالیتاا داخلیانجامشوند؛ 
د-انگامیکهحضوری فرددرفضا حفاظتشدهموردنیازاست،عملیاتکنتر توسطی اپراتورازراه
دور که ممک است خطرساز شوند ،فقط باید انگامیکه اپراتور محلی عملیات را از طری فشردن ی 
دستگاهفعا سازفعا میکند،صورتبپییرند؛ 
ذ -تجهیزاتیکهبرا عملکردازراهدورموردنیازنیستندومیتوانندخطرسازشوندبایددرحالتایم 
باقیبمانند .
دستورالعم استفادهبایدشام الزامات مناسببرا آموزشاردو اپراتوراا داخلی و ازراهدوربرا 
انجامدادنوظایفازراهدورباشند .
7-5

واحد کنترل دستی

9-7-5

کلیات

واحدکنتر دستیااو دستگاهاا کنتر آموزش استفادهشدهدرونفضا حفاظتشده بایدباالزامات
قسمتاو ای استانداردمطابقتداشتهباشند .
عملیاتتوقفاضطرار وواحدکنتر دستیبایدمطاب بند9-3-3-3باشد .
واحدکنتر دستیآموزشمجهزشدهبای کاب ،بایدکابلیداشتهباشندکهطو مناسبیداشتهباشدوبه
آموزشدانده اجازهدادکهوظایفموردانتظاررادرحالتیایم اجراکند(بهعنوانمثا ،جهتآموزش
بهسمتدیگردستگاهنرودبهسببکافینبودنطو کاب ).کاب بایدقابلیتتحم شرایطمحیطیپیش
بینیشدهمحیطیکهدرآنبهکارمیرودراداشتهباشد .
امکانات ذخیرهساز مناسب واحد کنتر دستی باید طور ایجاد شوندکه امکان ایجاد خرابیاش را که
میتواندخطرسازشود ،کااشداند .ذخیرهساز واحدکنتر دستیاا جدایاواحدکنتر دستیاا 
بیسیمبایدامکاناشتباهشدنتوقفاضطرار غیرفعا بافعا راکااشداند .
2-7-5

الزامات تأسیسات/ارتباطات بدون کابل يا قابل جداسازي 

انگامیکه واحداا کنتر دستی آموزش بدون کاب یا قاب جداساز  ،امراه با سامانه ربات استفاده
میشوندمواردزیربایداعما شوند :
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الف-واحدکنتر دستی(اا)بایدمطاب قسمتاو ای استانداردباشند؛ 
ب-عملیاتتوقفاضطرار ودستگاهفعا سازرو واحدکنتر دستیبایدمطاب الزاماتقسمتاو ای 
استانداردباشند؛ 
پ -ازامکانکنتر ناآگااانهی سامانهرباتبایدازروشاا زیرجلوگیر شود :
 )1وسای شخصیکهمعلوممیکنندرباتدرحا انجامعملیاتاست ،
 )9وسای ارتباطیبرا تضمی بدوننقصبودنارتبا (بهعنوانمثا ،ورود،رمزگیار ،دیوارآتش) ،
 )3وسای مشخصنشاندادنتداومارتبا (بهعنوانمثا ،نشانگرصفحه)؛ 
ت -ی واحدکنتر دستیآموزشبدونسیممجزانبایدبهطورامزمانبهتعدادبیشازی سامانهربات
متص شود.ای سامانهمیتواندازی رباتتنهایارباتاا متعددتشکی شدهباشد؛ 
ث -انگامیکه دستگاه در حالت دستی میباشد ،قطع ارتبا (به عنوان مثا  ،خارج از گستره ،اتح 
نیرومحرکه باطر ) رو ار واحد کنتر دستی فعالی باید ی توقف اضطرار یا حفاظتی برا امه
تجهیزاتکنتر شدهایجادکند.برقرار مجددارتبا نبایدی راهانداز مجددبدونعم آگااانهمجزایی
رامجازکند(.بهقسمتاو ای استانداردواستانداردIEC 60204-1مراجعهشود)؛ 
ج -وسای مشخصبایدبرا جدا کردنکنتر ربات ازواحدکنتر دستی فراامشود (بهعنوانمثا ،
عم مثبتتوسطاپراتور) ،و انگامیکهارتبا دستگاهاا قطعمیشود ،بایدبهطورآشکاراقاب تشخیص
باشد که کارکرداا ایمنی مرتبط دیگر فعا نمیباشند .باید از اشتباه گرفته شدن فعا بودن یا نبودن
دستگاهاا توقفاضطرار غیرفعا وفعا ازطری فراامکردنطراحییا ذخیرهساز مناسب،اجتناب
شود.دستورالعم استفادهبایدشام شرحیازذخیرهساز یاطراحیباشد؛ 
چ -واحدکنتر دستیبایدی نقطهکنتر واحدمطاب الزاماتقسمتاو ای استانداردفراامکند .
 3-7-5کنترل حرکت همزمان

کنتر حرکتامزمانی واحدکنتر دستیواحدمیتواندحرکتامزمانی سامانهدارا چندی ربات
راکنتر کند.اررباتبایدپیشازای کهفعا شود،انتخابشود.برا ای کهرباتانتخابشود،بایدامه
رباتاا وضعیت عملیاتی مشابه داشته باشند (به عنوان مثا سرعت کااش یافته دستی) .ی عحمت از
رباتااییکهفعا خوااندشد(انتخابشدهاندکهحرکتکنند)،بایدمطاب قسمتاو ای استانداردتهیه
شود.فقطرباتاا انتخابشدهبایدفعا شوند .اررباتیکهدرسامانه انتخابنشدهاستنبایدحرکت
کندومطاب بند9-9-3نبایدخطرسازشود.
يادآوري -ای امرازطری حف شرایطتوقفحفاظتیمیتواندحاص شود .

 4-7-5هدايت دستی سامانههاي ربات (رباتهاي مشترک)

سامانهاا ربات طراحیشده ،ممک استازکنتر اا ادایت دستیبرا بخشوظایفکهمشترکمی-
باشداستفادهکند.ای کنتر اا امسانمیتواندبرا روشاا "ادایتازطری آموزش" استفادهشود.
چنی کنتر ااییمطاب الزاماتشر دادهشدهدرقسمتاو ای استانداردمیباشند .
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6-5

تعمیر و نگهداري

9-6-5

کلیات

سامانه ربات بایدطور طراحیشودکهشام روشاایی برا بازرسی تعمیرونگهدار باشد ،تاعملیات
ایم پایدار ربات و سامانه ربات را تضمی کند .برنامه بازرسی و تعمیر و نگهدار باید در پیشنهادات
تولیدکنندهلحاظشود .
دستورالعم استفاده باید شام الزاماتی برا آزموناا عملکرد دورها بخشاا مرتبط با ایمنی
تجهیزاتباشد (بهعنوانمثا ،دستگاهتوقفاضطرار ،دستگاهفعا کننده) ،تاعملیات مناسبراتضمی 
کند .
2-6-5

الزامات حفاظگذاري براي تعمیر و نگهداري

سامانهرباتبایدطور طراحیوساختهشودکهدسترسیایم برا امهمناطقیکهدخالتدرآنااطی
عملیات ،تنظیمات،و تعمیرونگهدار الزممیباشد،مهیاباشد.توصیهمیشودتعمیرونگهدار ازخارج
فضا حفاظتشده صورت بگیرد .انگامیکه تعمیر و نگهدار درون فضا حفاظتشده ضرور است،
انتخابوسای حفاظگیار ترجیحیبایدبهصورتزیرباشد :
الف -سامانه بایددارا وسای موضعی کنتر وجداساز انر خطرسازباشد (بهعنوانمثا قطعکننده،
دستگاه آزادساز فشار ،سامانه کنتر جداساز انر ) .دستورالعم استفاده باید شام جزئیات وظایف
تعمیرونگهدار کهنیازمندکنتر وجداساز انر میباشند،و کاراا انجامشدهانگاموجودانر 
خطرناکراداراباشد؛ 
ب -سایراقداماتحفاظتی مؤثربایدبرا کاراا تعمیراتیکوچ کهبرا تولیدپیشبینیشدهوبدون
جداساز انر صورت گرفتهاند ،فراام شوند .اقدامات کنترلی برا کنتر انر خطرناک یا بررسی
موقعیتشام ی یاتعدادبیشتر ازمواردزیرمیباشد :
-1حفاظتبرا انجاموظیفهایم ؛ 
-9قراردادنتجهیزاتبرا شرایطیاموقعیتبررسیشدهایم ازپیشتعیی شده(انحرافاتبایدمنجربه
ایجادشرایطتوقفحفاظتیشوند)؛ 
 -3ایجاد کردن کنتر انحصار برا پرسنلی که وارد فضا حفاظتشده میشوند (رویهاا برا کنتر 
انحصار بایدتعریفشدهودردستورالعم استفادهگنجاندهشوند)؛ 
 -2ایجاد ی وضعیت عملیاتی خا که حداق الزامات بند  9-9-3را برا وظایف مشخصشده خا 
برآوردهمیکند.
3-6-5

حفاظگذاري نقاط دسترسی براي تعمیر و نگهداري

انگامیکه حفاظاا طور استند که دسترسی به وظایف تعمیر و نگهدار را مجاز میکنند ،باید اندازه
مناسببرا ایجادامکاندسترسیآسانبهابزار،موادوپرسن الزمرافراامکنند.
انگامیکهحفاظاا ثابتبرا وظایفخدماتیاتعمیرونگهدار متعددبهکارمیروند،بایدبااستفادهاز
دستگاهجداشوند .
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انگامیکهدسترسیمتعدد برا وظایفخدماتیاتعمیرونگهدار موردنیازاست ،نقا دسترسیبایدبه
وسیلهدستگاهاا حفاظتیترجیحاًحفاظاا قاب جابهجاییحفاظتشوند.ای حفاظاا قاب جابهجایی
بایدی فرمانشروعازطری رسیدنبهمکانحفاظتشدهراآغازکنند .
اگر انگامیکه حفاظ قاب جابهجایی بسته است ،امکان باقی ماندن در منطقه حفاظتشده وجود داشته
باشد ،باید از اقدامات بیشتر برا جلوگیر از شروع مجدد استفاده کرد .ای اا شام قف شروع مجدد،
تشخیص حضور ،یا امکاناتی برا قف کردن حفاظ باز میباشند .اگر ی قف مجدد مرتبط به تشخیص
حضور فراام شود ،با توجه به ارزیابی ریس  ،دستگاه تشخیص حضور باید حداق با الزامات نوع  9از
استانداردملیایرانشماره61226-1مطابقتداشتهباشد .
4-6-5

حفاظت از سلولهاي مجاور براي تعمیر و نگهداري
1

انگامیکهتجهیزاتحفاظتی حساسالکتریکی ) (ESPEبازمینهاا شناساییعمود بهکارمیرود تااز
اتصا برنامهریز نشده باسلو اا امسایهازداخ ی سلو برا تعمیرونگهدار جلوگیر کنند،
سرعترسیدنضریبنفوذاستفادهشدهبرا محاسبهفاصلهحداق (ایم )ممک است،باتوجهبهارزیابی
ریس ،باالزاماتISO 13855مطابقتنداشتهباشند .
يادآوري -درجاییکهحفاظاا ثابتبهجا تجهیزاتحفاظتیحساسالکتریکیبهکاررفته،میتوانراانماییاا الزمرادر
1-6-19-3پیداکرد .

1-5

رابط سامانه تولید يکپارچه ()IMS

9-1-5

کلیات

2

تجهیزاتودستگاهاا دیگر کهبهسامانهرباتمرتبطاستند،امابهطورمستقیمبهوسیلهکنتر کننده
ربات کنتر نمیشوند ،بایددرپیادهساز ارزیابی ریس  ،پیکرهبند منطقهبند  ،حفاظگیار و محدوده
کنتر  ،امانطور که در استاندارد ملی ایران شماره  19333ذکر شده است ،موجود باشند .دیگر
استاندارداا مخصو دستگاهمیتواندامچنی قاب اعما باشد .دریکپارچهساز اجزادرسامانه ربات
نیزبایدخطراتکنتر شدهوکنتر نشدهتوسطربات کهبهخاطردستگاهاا وتجهیزاتوابستهموجوددر
فضا حفاظتشدهویاورود خروجیای فضاایجادشدهاند،لحاظشوند .
2-1-5

توقف اضطراري

سامانهاا رباتبایدی عملیاتتوقفاضطرار مجزاداشتهباشندکهامهبخشاا مرتبطدستگاهتحت
تأثیرقرارمیداندداشتهباشد.عملیاتتوقفاضطرار بایدمطاب 9-3-3-3داشتهباشند .
محدوده تحت کنتر میتواند مناط متعدد در بر داشته باشد .دستورالعم استفاده باید شام اطحعات
ناحیهکنتر دستگاهتوقفاضطرار باشد .

1- Electro-sensitive protective equipment
2- Integrated manufacturing system
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3-1-5

بخشهاي مرتبط با ايمنی IMS

رابطاا کنتر مرتبطباایمنیبی IMSوسامانه)اا (رباتبایدباالزامات9-9-3مطابقتداشتهباشد.
دستگاهاا حفاظتی باید ازدسترسیبهخطراتموجوددر ارمنطقه از  IMSوعحوهبرآندرسطو 
مناط مجاور (بهعنوانمثا ،حام اا) انگامیکهخطرسازمیباشد ،جلوگیر کند(امچنی بهبند 19-3
مراجعهشود) .
4-1-5

کنترل محلی

الزامات عملکرد بایدنیازبهکنتر محلی رامعی کند.انگامیکهکنتر محلی انتخابمیشود ،سامانه
کنتر IMSبایدازای شرایطمطلعشودونبایدقادرباشدتاکنتر محلیراازبی ببرد.کارکرداا توقف
حفاظتیواضطرار طیکنتر محلیبایددرحالتفعا باقیبمانند .
وسای انتخابوعدمانتخابکنتر محلی بایددرنزدیکیربات یادستگاهیامحصوالتنیمهنهاییقرار
گرفته تحت کنتر محلی باشند.امکانات عدم انتخاب کنتر محلی از داخ فضا حفاظتشده نباید
وضعیتاا خطرناکایجادکند.اگرکنتر محلی  ازداخ فضا حفاظتشدهقابلیتعدمانتخابداشته
باشند ،ی تأیید جداگانهازخارجازفضا حفاظتشده ،بایدپیشازای کهوضعیتاا خطرناکایجاد
شوندموردنیازباشند .
5-1-5

دستگاه فعالساز

انگامیکهدستگاهفعا سازبیشترموردنیازاستند،بایدمطاب 13-3-3باشند.کارکرددستگاهفعا سازدر
ارتبا بامناط IMSکهسامانهاا رباتدرآناابهاموص شده،دستگاهاایافراینداا مرتبطباآن-
ااقابلیتحرکتامزمانراطیعملیاتدستیدارند،بایدقف شوند .
8-1-5

انتخاب وضعیت

انتخابوضعیتبایدمطاب قسمتاو ای استانداردباشد .
7-1-5

پیادهسازي منطقهبندي وظايف

 IMSباید طور طراحی شودکه مداخحتدستی ایم  ،ازقبی تعمیرو نگهدار را تسهی کند .برا 
برخی از مداخحت دستی ،ای غیرممک است که ک  IMSمتوقف شود ،پس در آن  IMSباید به
منطقه(اا) مختلفتفکی شود،کهدرآناپراتواامیتوانندوظایفشانراانجامداند.درحالیکهبخش-
اا باقیماندهIMSدروضعیتاا عملیاتیمختلفاجرامیشوند .
یکپارچهساز سامانهرباتدری منطقهوظیفهبایدمطاب استانداردملیایرانشماره19333باشد .
91-5

حفاظگذاري

9-91-5

کلیات

انگامیکهازطری طراحی ،نمیتوانخطراتراازبی بردیاریس اارابهاندازهکافیکااشداد ،باید
حفاظگیار اعما شود .دسترسیبهمناط خطرناکبایدازطری حفاظااییمث نردهاا حفاظتیو
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دستگاهاا حفاظتیجلوگیر شود.اقداماتحفاظتی تکمیلی ،بهعنوانمثا  ،تجهیزاتحفاظتی شخصی،
آموزشااودستورالعم استفادهنیزمیتوانندموردنیازباشد(بهبند3-2مراجعهشود) .
دستگاهحفاظتیوحفاظاامیتوانندبرا مواردزیراستفادهشوند :
ازدسترسیبهخطر(اا)جلوگیر کنند؛ خطر(اا)راپیشازرسیدنمتوقفکنند؛ ازعملیاتاتفاقیجلوگیر کنند؛ شام بخشااوابزارااباشند؛ دیگرخطراتفراینداارامحدودکند(سروصدا،لیزر،پرتوافکنیوغیره) .دستگاهاا حفاظتیوحفاظاابایدمطاب الزاماتاستانداردملیایرانشماره19199باشند .
استاندارد ملی ایران شماره  19199الزامات بیشتر برا انتخاب حفاظاا و اقدامات تکمیلی بیشتر ارائه
میداد .
پیوستبمرور ازبرخیاستاندارداا قاب اعما برا اقداماتحفاظتیرانشانمیداد .
2-91-5

حفاظگذاري محیطی

حفاظاا(فاصلهیامحوطه،بهبند2-19-3مراجعهشود).یادستگاهاا حفاظتیحساس(بهبند3-19-3
مراجعهشود،).بایدبرا حفاظگیار محیطیاستفادهشوند .
انتخاب حفاظگیار محیطی باید با توجه به امه خطرات درون فضا حفاظت شده و نه فقط خطرات
مرتبطبهسامانهربات،انجامشود.نمونهااییازخطراتشام مواردزیرمیباشند :
الف-سایرماشی آالت،تجهیزاتوفرآینداا؛ 
ب-اجسامسقو کنندهیااجسامیکهبیرونمیآیند؛ 
پ-زمانتوقفبیشازاندازهیاغیرقاب پیشبینی؛ 
ت-ناتوانیماشی آالتدرتوقفنیمهتمامدری دوره؛ 
ث-خطراتانتشار (بهعنوانمثا ،نوفه،لرزش،پرتوافکنیوموادمضر) .
انتخابامچنی بایدالزاماتوظیفهرادرنظربگیرد،بهعنوانمثا  :
تناوبدسترسی؛ بارگیر یاتخلیهمواد؛ تعمیرونگهدار ؛ بازرسیکیفیت؛ نزدیکیبهخطر؛ الزاماتفرآیند .
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3-91-5

حداقل فواصل (ايمنی)

 9-3-91-5کلیات

امهحفاظاابایدبهطورایم نصبشوندودرفاصلها قراربگیرندکهخطرقاب دسترسینباشدیعنی
پرسن نتوانندباال،زیریااطرا حفاظبروند.
 2-3-91-5حداقل فواصل ايمنی براي حفاظها

حفاظاا ثابتوقاب جابهجاییبایدمطاب الزامات  ISO 14120باشندوحداق فاصلهآنهاازارخطر 
بایدطب الزامات مربوطه استانداردملیایرانشماره 11399تعیی شود .انگامیکهازدسترسیبهوسیله
حفاظااجلوگیر میشود  ،بایدازاستانداردملیایرانشماره 11399استفادهکردتاحداق فاصله ایمنی
راتعیی نمود .
حداق فواص مرتبطبهفضااا باز درحفاظاا ،بایدمطاب الزامات مربوطهدراستانداردملیایرانشماره
11399باشند .
 3-3-91-5حداقل فواصل ايمنی براي دستگاه هاي حفاظتی

حداق فاصلهبرا دستگاهاا حفاظتیکهکارکردسوئیچدارند(بهعنوانمثا ،دستگاهاا قف کننده،
تجهیزاتحفاظتیحساسکهانگامتحری شدنی توقفحفاظتیراارسا میکنند)،بایدطب الزامات
مربوطهاستانداردISO13855معی شوند .
وقتی که دستگاه اا حفاظتی ی کارکرد تشخیص حضور برا جلوگیر از شروع یا شروع مجدد (به
عنوانمثا  ،انگامیکهبهطورمداوم ،حضوری انسانیابخشیازانسان را درمحدودتشخیصشانحس
میکنندو توقفحفاظتیرابرقرارمیکنند) فرااممیکنند ،حداق فاصلهی الزام نمیباشداما دستگاهاا
بایدمطاب بند3-3-19-3باشند .
يادآوري -وقتیدستگاهاا حفاظتی تشخیصحضور ،بهتنهاییدرمقاب خطراتشروعیاشروعمجددحفاظتمیکنند،
سایردستگاهاا حفاظتی،برا جلوگیر ازدسترسییاایجادتوقفپیشازرسیدنخطر،استفادهمیشوند .

 4-3-91-5حداقل فواصل (ايمنی) براي فضاي باز

وقتیکهدستگاهاا حفاظتی ،کارکرد سوئیچ برا مقابلهبانبودفضا بازانجاممیداند (بهبند9-3-3
مراجعهشود) ،حداق فاصلهبایدبااستفادهاز ISO13855ولحاظسرعتربات بهعنوانسرعتحرکت،
محاسبهشود(بهعبارتی،سرعتربات= .)k
وقتیکهدستگاهاا حفاظتی ی کارکردتشخیصحضوربرا ایجادفضا بازانجاممیداند (بهبند-3
9-3مراجعهشود)،حداق فاصلهی شر نمیباشد،امادستگاهاابایدمطاب بند3-3-19-3باشد .
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4-91-5

الزامات حفاظها

 9-4-91-5کلیات

امهحفاظاابایدمطاب الزامات قاب اعما استانداردملیایرانشماره 19199و استانداردISO 14120
باشند .دستگاه اا قف کننده مرتبط با حفاظاا ،باید مطاب الزامات استاندارد ملی ایران شماره 3333
باشند .
حفاظاا ثابت باید فقط از طری استفاده از ابزار قاب جابهجایی باشند .سامانهاا ثابت آنها باید به
حفاظاایاماشی آالت ،انگامیکهحفاظااجدامیشوند ،متص باقیبمانند .الزامات لزوماً برا حفاظاا 
ثابتکهدرمعرضجابهجاییاستند،اعما نمیشوند.بهعنوانمثا ،وقتیکهماشی آالتکامحًبازرسیو
نگهدار میشوند ،برا تعمیرات اصلی به کار میروند ،یا برا انتقا به مکان دیگر به اجزاء کوچکتر
قسمتمیشوند .
حفاظتمحیطینبایدنزدی ترازفضا محدودشدهبهخطرباشد،مگراینکه:
 حفاظگیار محیطی برا ای کار طراحی شده باشد که مطاب بند  3-2-3به عنوان دستگاه محدودکنندهباشد،یا 
ارزیابیریسکیتعیی کندکهحفاظگیار دیگر مناسبمیباشد . 2-4-91-5الزامات کلی براي حفاظهايفاصله ثابت

فضااا بازدرارحفاظثابتینبایدبهی انساناجازهدادکهبهآنسمتحفاظ،باال حفاظ،اطرا یا
داخ حفاظ(فضایاشکا )وبهخطردسترسیداشتهباشد .
استانداردملیایرانشماره11399بایدبهکاربرودتاابعادمناسببرا فضااا بازازپایی حفاظتاسطو 
ثابتمجاوروارفضا باز درحفاظااراتعیی کند.برا حداق فواص ایمنیبهبند9-3-19-3مراجعه
شود .
ارتفاعحفاظبایدحداق 1299میلیمترازسطو عبورمجاورباشد .
 3-4-91-5الزامات کلی براي حفاظهايقابل حمل قفل شده

دستگاه اا قف کننده مرتبط با حفاظاا قاب حم باید مطاب الزامات استاندارد ملی ایران شماره
 3333باشند .
حفاظاا قاب حم در موقعیت بستهشدهشان باید از دسترسی اپراتوراا به نواحی خطرناک جلوگیر 
کنند .
حفاظاا قاب حم بایدبهطورافقییادورازخطر،ونهدرداخ فضا حفاظتشده،بازشوند .
قف کردنبایدفراامشودتاامهخطراترابهی وضعیتایم ببرد،پیشازاینکهاپراتوربتوانددرداخ 
حفاظ باخطردسترسیپیدا کند .برا حصو ای امر ،حفاظاا قاب حم بایدطب الزامات استاندارد
ISO13855درموقعیتقراربگیرند .
حفاظاا قاب حم استفادهشدهبرا آغازبهشروعتوقفبایدمطاب الزاماتاستاندارد  ISO14120باشند .
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کارکردقف کردنبایدحداق مطاب الزاماتبند9-9-3باشد.کاراندازاا بازنشانیبایدمطاب بند2-6-3
باشد.
 4-4-91-5الزامات کلی براي حفاظهاي قابل حمل داراي قفلکننده حفاظ

وقتیامکانای برا اپراتور وجودداردکهحفاظقاب حم قف شدهرابازکند وبهمحدودهخطربرسد،
پیشازاینکهخطررابهحالتایم بردهباشد،قف کنندهحفاظبایدبهعحوهقف کنتر تهیهشود .
قف کنندهحفاظبایدباموادزیرمطابقتداشتهباشد :
الف-راهانداز کارکردخطرناکماشی رافقطتازمانیکهحفاظبستهوقف شدهمیباشد،مجازکند؛ 
ب -تازمانیکهریس ایجادصدمهبهدلی کارکرداا خطرناکماشی وجوددارد،حفاظ رادرموقعیت
بستهوقف شدهنگهدارد .
انگامی که پارامتراا رویه از قبی سرعت ،به عنوان شرایطی برا قف کردن یا باز کردن استفاده
میشوند ،ای امر بخشیازکارکرد ایمنی راتشکی میدادوبایدامانالزاماتایمنیکارکرد کهبرا 
کارکردقف کنندهبهکارمیرود،برآوردهکند .
 5-4-91-5حفاظهاي قابل حمل که دسترسی به داخل فضاي حفاظت شده را مجاز میکنند

فضا حفاظتشدهبایدطراحی،ساختهیامجهز بهوسیلها شود که ازگیرافتادن انسان درداخ آن
جلوگیر شود.بهعنوانمثا  ،ای امر ممک استبهوسیلهایجادفضا بازدستیبرا حفاظاا قاب 
حم ،ازداخ فضا حفاظتشدهوبدونتوجهبهوضعیتمنبعانر ،یاازطری تهیهوسیلها برا قف 
کردندراا دسترسیدرموقعیتبازبودنشان،حاص شود.
5-91-5

تجهیزات حفاظتی حساس

 9-5-91-5کلیات

تجهیزاتحفاظتیحساسمعموالًانگامیکهی کاربردنیازمنددسترسیمتناوب،تعام پرسن باماشی ،
دیدخوباز ماشی یا رویه میباشد،یاانگامیکه تهیهحفاظگیار ثابت،ارگونومی نمیباشد،انتخاب
میشوند.اگرچهبرخیویژگیاا کاربرداا خا میتوانندمانعاستفادهازتجهیزاتحفاظتی حساس به
عنوانتنهااقدامحفاظتیشوند.نمونهااییازای ویژگیاابهصورتزیرمیباشند :
الف-امکاناینکهماشی آالتازخودمواد،تراشهیاقسمتیازاجزاراازخودبیرونداند؛ 
ب-ریس ایجادجراحتبهخاطرحرارتیاسایرپرتوافکنیاا؛ 
پ-سطو غیرقاب قبو نوفه؛ 
ت-محیطیکهاحتما داردتأثیرنامطلوبیرو کارکردتجهیزاتحفاظتیبگیارد؛ 
ث-موادپردازششدها کهمیتوانندبرکارامد اقدامحفاظتیتأثیربگیارند .
درچنی وضعیتاایی،اقداماتایمنیبیشتریاسایراقداماتایمنیممک استموردنیازباشند .
تجهیزات حفاظتی حساس الکتریکی مانند پرده نور  ،و اسکنراا لیزر باید مطاب بخشاا مربوطه
استانداردملیایرانشماره61226-1باشند .
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تجهیزات حفاظتی حساس به فشار مث کفپوشاا حساس به فشار ،لبه اا ،و ضربهگیراا باید الزامات
مربوطهاستانداردملیایرانشماره19332-9رابرآوردهکنند .
کاربرداا ای دستگاهاابایدبااستانداردIEC/TS 62046مطابقتداشتهباشند.
 2-5-91-5تجهیزات حفاظتی حساس مورد استفاده جهت شروع يک توقف حفاظتی

درجاییکهتجهیزاتحفاظتیحساسبرا شروعی توقفحفاظتیبهکارمیروند،بایددرفاصلهکافیاز
ارخطرقراربگیرندتا اطمینانحاص شودکهخطرازبی رفته ،یادرغیراینصورت ،پیشازاینکهار
بخشازی اپراتوردرحا نزدی شدن،بهخطردسترسیپیداکند،شرایطایمنیحاص شود.
يادآوري -9خطراتمیتواننددرمکاناا مختلفی درونفضا حفاظتشدهوجودداشتهباشندوفاصلهبایدتضمی کند
کهارخطر کنتر شدهاست .

تجهیزات حفاظتی حساس باید به صورت ایمنی نصب شوند و در جا خود قرار بگیرند تا اپراتور نتواند
منطقهشناساییرادوربزند(یعنینتواند بهسمتدیگر،باال،اطرا یاداخ آنبرسد)وبهخطربرسد.
عملکرداا زیربایدفراامشوند :
الف -درصورتیکهتجهیزاتحفاظتی حساس ،درحالیکهشرایطخطرناکدرحا اجراشدنمیباشند،
کارانداختهشدهاست،ی توقفحفاظتیبایدشروعشود؛ 
ب -بهدنبا ی کارانداز  ،شرایط خطرناککهتوسطتجهیزاتحفاظتی حساسحفاظتشدهاند ،بایداز
ارحرکتیاوضعیتخطرناکممانعتشوندتازمانیکهتجهیزاتحفاظتیحساسبازنشانیشوند؛ 
پ -انگامیکه تجهیزات حفاظتی حساس بازنشانی شوند ،شرایط خطرناکی که با ای تجهیزات حفاظت
شدهاند ،میتوانندعم کننداما بازنشانی تجهیزاتحفاظتیحساسنمیتواندخودشعملیاتآنهاراشروع
کند .
فرمو اا موجوددر استاندارد  ISO 13855بایداستفادهشوندتاحداق فاصلهازخطر(منطقه خطر) تا
تجهیزاتحفاظتیحساس،برا امهجهاتنزدی شدن،راتعیی کنند .
يادآوري -2حداق اندازه Kکهبرا محاسبهحداق فاصلهاااستفادهمیشود،طب استاندارد  ،ISO 13855عدد    
1699mm/sمیباشد .

درجاییکهاپراتوریابخشیازاپراتورمیتوانددرونمحدودهحفاظتشدهباقیبماند،اقداماتبیشتر باید
صورت بگیرند تا از ایجاد وضعیت اا خطرناک ،از قبی راهانداز غیرمنتظره ،جلوگیر شود .چنی 
اقداماتیبایدبرا مثا ،شام مواردزیرباشند :
 ایجادی قف برا شروعمجدد؛  حسکردنحضوراپراتور درفضا حفاظتشده(بهعنوانمثا  ،تجهیزاتحفاظتیحساسالکتریکییاکفپوشاا حساسبهفشار) برا حف توقفاضطرار  .
يادآوري-3اگرتجهیزاتحفاظتیتشخیصحضوراستفادهمیشوند،توصیهمیشوداطمینانحاص شودکهاپراتوراانتوانند
بهعنوانمثا ،ازطری باالرفت رو بخشااییازماشی آالت،منطقهشناساییرادوربزنند .
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اگر برا ی اپراتور امکان ای وجود داشته باشد که در کنتر بازنشانی ،از دید مخفی بماند ،اقدامات
حفاظتیتکمیلی جهتجلوگیر از بازنشانیقف راهانداز مجددباید فراام شود (بهعنوانمثا  ،کنتر 
بازنشانیاضافی دارا زمانمحدوددرونفضا حفاظتشده) .بازنشانیقف راهانداز مجددبایدازطری 
ی عم انسانیآگااانهصورتبگیرد،بهعنوانمثا ،عملیاتی کاراندازدستی.بهبند3-3-6-3مراجعه
شود .
 3-5-91-5تجهیزات حفاظتی حساس مورد استفاده براي تشخیص حضور جهت جلوگیري از شروع

درجاییکهتجهیزاتحفاظتی حساسفقطبرا ی کارکرد تشخیصحضوربهکارمیروند (یعنیبهطور
پیوسته حضور شخص یا قسمتی از شخص را در ناحیه شناسایی خود احساس کنند) ،باید ای اقدام در
ارتبا بااقداماتدیگرایمنیاستفادهشود(بهعنوانمثا  ،حفاظاا قف کننده) ،تاجاییضرور است
کهاطمینانحاص شودماشی آالتدروضعیتبیخطراستند،پیشازاینکهخطراتایجادشوند .
منطقهشناسایی دستگاهاا شناسایی حضوربایدطور درموقعیت خودقرار گرفته وترکیببند شوند
کهانسانیابخشیاز انساندرمنطقهشناسایی ،ردیابی شوند.درصورتلزوم،اقداماتتکمیلیبایدفراام
شوندتاتضمی کنندکهمنطقهشناسایی رانمیتواندورزد .بهعنوانمثا  ،توسطاپراتورااییکهبی 
منطقهشناساییومنطقهخطرباقیماندهاندیابا دستیابیبهمنطقهشناساییدرونمنطقهخطر.مواردزیر
نمونهااییازاقداماتجهتجلوگیر ازباقیماندنافرادبی منطقهشناساییومنطقهخطراستند :
استفادهازسطو شیبداربرا جلوگیر ازایستادنرو قاب/پایهدستگاه؛ سطو داخلیحصارکشیااراازبرآمدگیااییکهباالرفت راامکانپییرمیکنند،خالینمود .8-91-5

حفاظگذاري در ايستگاههاي حمل ،بارگیري يا عملیات دستی (ايستگاههاي دستی)

 9-8-91-5کلیات

اقداماتیبایدصورتبگیرندتااطمینانحاص شودکهاپراتوراا درمعرضخطراتبیشتربهدلی عملیات
ایستگاهرابطتولیددستینمیباشند(بهعنوانمثا ،خطراتخردکردن،برشکردن،گیرکردن) .
فضااا بازمجازبایدراانماییبند1-2-19-3رادنبا کنند.ایستگاهاا دستیبایدطور طراحیشوند
کهتضمی کننداپراتورنمیتوانددرفضا حفاظتشده،بهخطراتدسترسیداشتهباشد(.بهمواردالف،ب،
پدرزیر،نیزمراجعهشود) 
يادآوري-9الزاماتفضا کارمشترکباانساندربند11-3آمدهاند.

برا ارتفاعاتبیشاز1299میلیمتراقداماتحفاظتیبیشترمیتوانندانجامشوندتا :
الف -ازقرارگیر اپراتور درمعرضخطراتمرتبطبهکاربرد ،درفضا حفاظتشده جلوگیر شود ،به
عنوانمثا ،اجزابیرونآمده،جرقهاا جوشکار وغیره؛ 
ب-ازدسترسیاپراتوربهخطراتدرونفضا حفاظتشدهجلوگیر کنند،یاای خطراترادرونفضا 
حفاظتشده،پیشازای کهقاب دسترسیباشند،بهحالتایم درآورد؛ 
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پ -تضمی کندزمانیکهسامانه ربات وی اپراتور بهی فضا کارمشترک(فضا کار بهاشتراک
گیاشتهمیشود)دسترسیدارند ،نمیتوانندبهطورامزمانفضا کاررااشغا کنند .ای امر میتواندبه
روشزیرحاص شود :
 )1ممانعت از ورود ار بخش از سامانه ربات به فضا کار اشغا شده توسط اپراتور ،یا به حالت ایم 
درآوردنسامانهربات،پیشازای کهسامانهرباتبهاپراتوربرسد؛و 
 )9ممانعتازورود اپراتور بهفضا کار اشغا شدهتوسطاربخشی ازسامانه ربات،یا بهحالتایم 
درآوردنسامانهربات،پیشازای کهاپراتوربهسامانهبرسد.
يادآوري-2بهدالی ارگونومی ،ارتفاعاتبی 1999میلیمترو1299میلیمترممک استبستهبهاثرحفاظتیدادهشده
توسطشک مانعونتایجارزیابیریس ،قاب قبو باشند .

 2-8-91-5الزامات تکمیلی براي ايستگاههاي دستی متحرک

ایستگاهاا دستی متحرک (به عنوان مثا  ،صفحات گردان ،ابزاراا لغزشی) میتوانند به خود خود
خطرناکباشند .باید اقداماتیانجامشودتاازدسترسی اپراتور به ای خطرات ،جلوگیر کند ،یا خطرات
پیشازدسترسی،بهوضعیتایم درآوردهشوند .
فضا خالی بی ایستگاه متحرک و ار جزء ثابت (به عنوان مثا  ،بخشاا ماشی  ،حفاظاا) ،شام 
اقدامات حفاظتی تکمیلی ،نباید فراتر از  199میلیمتر باشد .اقدامات حفاظتی تکمیلی ممک است برا 
جلوگیر ازخطراتبرشکردنوگیرکردن،الزمباشند .
 3-8-91-5الزامات تکمیلی براي ايستگاههاي دستی داراي فضاي کار مشترک

انگامیکهتشخیصحضوربرا شناسایی اپراتور درفضا کارمشترکاستفادهمیشود ،منطقهشناسایی
دستگاهبایدشام ک ناحیهفضا کارمشترکباشد .
انگامیکه تشخیص حضور عملی نمیباشد ،ی قف راهانداز مجدد باید تهیه شود .سایر اقدامات باید
فراامشوند تاازبازنشانیناآگااانهقف راهانداز مجدد ،جلوگیر کنند .درنتیجهازحرکتسامانه ربات
داخ فضا کار درحالیکه اپراتور درفضا کارباقی مانده ،جلوگیر کند.چنی اقداماتیمیتوانند
شام انجامی بازنشانیدستیجداگانهباشند .
انگامیکهبازنشانیدستیفراامشود ،ک فضا کار مشترک بایدازدستگاهبازنشانیقاب دیدنباشد.
اگرامکانای وجودندارد ،اقدامات بیشتر بایداعما شوند ،بهعنوانمثا  ،کنتر بازنشانی تکمیلی زمان
محدوددرونمنطقهحفاظتشده .
7-91-5

حفاظگذاري فضاهاي باز براي جريان مواد

فضااا بازدرونفضا حفاظتشده مورد استفادهبرا ورودوخروجموادبایدحداق ابعاد الزمجهت
عبورموادراداشتهباشند.بایدازخطراتاحتمالیخردکردن/بریدنبی موادواطرا فضا باز،جلوگیر 
شودیااقداماتحفاظتی تکمیلی اتخاذشوند تا ازآنااجلوگیر شود (بهعنوانمثا ،بااستفادهازدراا 
لوالییازداخ قف شده) .
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اگر دسترسی به خطر ممک باشد ،باید اقداماتی بر اساس ارزیابی ریس  ،صورت بگیرند تا از دسترسی
جلوگیر کنندیافردیابخشیاز بدن ی فردراکهدرحا ورودمیباشدراشناساییکنندوخطررا
پیشازاتفاقافتادن ،بهحالتایم درآورند (بهاستانداردملیایرانشماره 11399برا ورودبخشیاز
بدن،وبهپیوستپمراجعهشود) 
درجائیکه فضااا بازبرا ورودوخروجمواد ،بااستفاده ازتجهیزاتحفاظتیحساسالکتریکی حفاظت
میشوند،بایدای تجهیزات،عبورموادراتوسطیکیازکارکرداا زیر،ممک سازندوازدسترسیبهفضا 
حفاظتشده،توسطخودموادیاتوسطسایروسای جلوگیر شود .
الف -ی کارکرد غیرفعا ساز کهبهطورموقتکارکرد تجهیزاتحفاظتیحساسالکتریکی راغیرفعا 
میکندتاامکانعبورمواد(ورود/خروج)راایجادکند؛ 
ب -تغییر درمنطقهحفاظت(بهعنوانمثا ،خالیکردنفضا)1کهموادراقادربهعبورمیکند .درای 
مورد ،حداق فاصله ذکر شده توسط سازنده تجهیزات حفاظتی حساس الکتریکی ،باید رعایت شود (به
استانداردIEC/TS 62046مراجعهشود) .
کارکرد غیرفعا ساز باید الزامات استاندارد ملی ایران شماره  3363-1را برآورده کند .سطح کارایی
کارکرداا غیرفعا ساز وخالیکردنفضا،نبایدتأثیرمعکوسبرسطحکاراییکارکردایمنیتعیی شده
توسطارزیابیریس برا تجهیزاتحفاظتیحساسالکتریکی،بگیارد.بهبند19-19-3مراجعهشود .
6-91-5

حفاظگذاري چند سلول ربات کنار هم

بایداقداماتیصورتبگیرندتاتضمی کنندکهاپراتوراا دری سلو درمعرضخطرسلو اا امسایه
قرارنمیگیرند .
اقداماتیبایدصورتبگیردتاازدسترسی اپراتور به سلو اا امسایهازداخ ی سلو  ،جلوگیر کنند،
یا خطرات موجود در سلو اا امسایه را به ی حالت ایم ببرند ،پیش از ای که اپراتوراا در معرض
خطراتداخ سلو یاخطراتایجادشدهتوسطسلو اا امسایه،قراربگیرند .
انگامیکهحفاظاا ثابتبهای منظوراستفادهمیشوند ،ارتفاعموردنیاز ،بهخطراتموجوددرار دو
سلو بستگی دارد (زیرا دسترسی میتواند از ار سلو به سلو دیگر حاص شود) اما حداق باید
1299mmباشد .
اقداماتیغیرازحفاظاا ثابتمیتوانندبهکارروند،بهعنوانمثا  :
 تجهیزاتحفاظتیحساسالکتریکی؛  کفپوشاا حساسبهفشار؛ خاموششدنامزمانسلو اا مجاور .انتخاباقداماتمناسببایدمطاب بند3-2باشد .
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انگامیکه نیاز به غیرفعا شدن دستگاه اا حفاظتی جهت عملیات تولید میباشد ،سطح ایمنی
کارکرد برا غیرفعا ساز  ،بایدحداق بهاماناندازهسطحایمنی کارکرد تعیی شدهتوسطارزیابی
ریس باشد.
1-91-5

حفاظگذاري سامانههاي تغییر ابزار 

مجر نهاییوسامانهاا تغییرابزاربایدطور انتخابوطراحیشوندکهاتح وتجدیدمنبعانر ،
منجربهایجادخطرنشود .درصورتغیرعملیبودن ،سایراقداماتایمنیجهتکااشخطراتبایدفراام
شود .
اگر از ی سامانه تغییر ابزار استفاده میشود ،طراحی سامانه تغییر ابزار باید تضمی کند که استفاده
نادرست ،وضعیتخطرناکایجادنمیکند .بایدازآزادساز یاعدماتصا مجر (اا ) نهایی،بااستفادهاز
کارکردتغییرابزار،درموقعیتااییکهای آزادساز ممک استخطرسازشود،جلوگیر شود .
سامانه تغییرابزاربایدالزامات دینامیکیواستاتیکیموردانتظاررامتحم شود (بهعنوانمثا وضعیت
توقفاضطرار ،اتح انر ) .
 91-91-5غیرفعالسازي 

غیرفعا ساز  ،ی تعلی بهصورتخودکارکنتر شدهموقتیازکارکردحفاظتیدر طیبخشیازدوره
زمانیسامانهرباتاست .
غیرفعا ساز بایدفقطانگامیکهبرا رویهانجامشدهرو دستگاهضرور استصورتبگیرد .
ای عملیاتبایدزمانی صورتبگیردکهالزماستفراینددرماشی اجراشود.وبایدطور اجراشودکه
زمانیکهغیرفعا ساز خاتمهمییابد،ایچانسانیدرمنطقهخطر،شناسایینشدهباقینماند .
غیرفعا ساز ممک است در ارتبا با ار دستگاه حفاظتی که به طور الکتریکی ی توقف حفاظتی را
ارسا میکند،انجامشود .
انگامیکهحداق بایکیازشرایطزیربرآوردهشود،غیرفعا ساز مجازاست :
الف -ایمنی به سایر روشاا حف شود (به عنوان مثا  ،دسترسی به ناحیه خطرناک توسط عبور مواد،
مسدودشدهاست)؛ 
ب -پرسن درمعرضخطرقرارنگیرند؛ 
پ -بدونایجادتوقف،دسترسیبهخطرمقدورنباشد .
کارکرد غیرفعا ساز باید به طور خودکار ،شروع شود و پایان یابد .ای امر میتواند با استفاده از
حسگراایی که به طور مناسب انتخاب شده ،و در جا خود قرار گرفتهاند ،و در برخی موارد از طری 
سیگنا ااییازسامانهکنتر مرتبطباایمنی(کهممک استشام محورنرمافزار ایمنیمجازومحدود
کردن فضا ،مطاب با قسمت او ای استاندارد) ،حاص شود .سیگنا اا ،ترتیب و زمانبند نادرست
حسگراا غیرفعا ساز ،نبایدی شرایطغیرفعا رامجازسازند(بهاستانداردملیایرانشمار61226-1
مراجعهشود) .
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کارکرد غیرفعا ساز باید به سطح برابر از کارایی سامانه کنتر مرتبط با ایمنی برسد امانطور در
ارزیابی ریس برا کارکرد حفاظتی غیرفعا شده ،تعیی شده است.سطحکاراییکارکرد غیرفعا ساز 
نبایدتأثیرنامطلوببرسطحکاراییکارکردحفاظتیداشتهباشد.درصورتبروزنقص،بایدازغیرفعا ساز 
دنبالها جلوگیر شودتاانگامیکهنقصبرطر گردد .
بستهبه ارزیابی ریس  ،عحمتیکهنشاندادچهزمانیکارکرد غیرفعا ساز فعا میباشد ،ممک است
موردنیازباشد.ای عحمتاشدارمیدادکهکارکردحفاظتیعاد ،بهحالتتعلی درآمدهاست .
اطحعاتغیرفعا ساز ،شام وسای ،مح ،نواحی،وعملکردبایددردستورالعم استفادهگنجاندهشوند .
 99-91-5تعلیق حفاظها 

وظایفیکهنیازمندتعلی حفاظاامیباشند،بهعنوانمثا ،آموزشربات،بایدی حالتاختصاصیعملیات
داشته باشند ،که به طور خودکار حفاظ مناسب را ،امانطور که در ارزیابی ریس مشخص شده ،برا 
وظیفهانتخابکند .
انتخابحالتعملیاتبایدتوسطوسای ایم انجامشود(بهعنوانمثا ،توسطدستگاهانتخابقف شونده،
رمز،کددسترسی)وبایدالزاماتبند9-9-3برآوردهشوند .
الزاماتزیربایدبرآوردهشوند :
الف-نبایدامکانادامهعملیاتخودکار،انگامیکهحالتعملکرد فعا است،وجودداشتهباشد؛ 
ب-عملیاتخودکارفقطبایدازبیرونفضا حفاظتشدهشروعشود؛ 
پ-کارکردحالتکنتر بایدسطحکاراییبرابر باکارکردحفاظتیتعلی شده،داشتهباشد؛ 
ت-درصورتبروزنقصدرکارکردتعلی ،تاانگامیکهنقصبرطر شود،بایدازتعلی دنبالها جلوگیر 
شود؛ 
ث -بایددردستگاهانتخابحالت،ورود (اا ) سلو وار ایستگاه متأثراز اپراتور،ی عحمتتصویر 
مبنیبرای کهدستگاهاا ایمنیبهحالتتعلی درآمدهاند،تعبیهشود؛ 
ج -اقدامات حفاظتی جایگزی باید فعا شوند تا امه خطرات را کنتر کنند .ای اقدامات حفاظتی
جایگزی ،بایدسطحبرابر ازحفاظتراایجادکنند؛ 
انگامیکهحفاظتبهحالتتعلی درمیآید،مواردزیربایدقاب اعما باشند :
ماشی آالتوتجهیزاتیکهبرا وظیفهضرور نمیباشد،بایددرشرایطتوقفحفاظتیباشند؛ ماشی آالتوتجهیزاتضرور برا رویه،تحتکنتر مستقیماپراتورباشند .یکپارچهساز بایددستورالعم استفادهوضعیتاا بحرانی ،درانگاملزومبرا تعلی دستیحفاظت ،ارائه
داد،بهعنوانمثا ،عیبیابیوتعویضدستگاهحفاظتی .
99-5

عملیات مشترک انسان و ربات

9-99-5

شرح کلی هدف

مشارکت نوع خاصی از عملیات بی ی ربات و ی انسان که فضا کار مشترک دارند ،میباشد .ای 
مشارکتفقط :
21

برا وظایفازپیشتعیی شدهاستفادهمیشود؛ انگامیکهامهاقداماتحفاظتیموردنیازفعا میباشند،امکاندارد؛و برا رباتاا دارا ویژگیااییکهبهطورخا برا عملیاتمشترکباانسان،طراحیشدهاندومطاب قسمتاو ای استانداردمیباشد .
يادآوري -برا مثا ااییازکاربرد،بهپیوستثمراجعهشود .

یکپارچهسازبایدشام دستورالعم استفادهحفاظتوانتخابحالتموردنیازبرا عملیاتمشترک،باشد .
2-99-5

الزامات عمومی 

بهجهت کااش بالقوهتفکی فضایی انسانوربات درفضا کارمشترک،ممک استطیعملیات ،تماس
فیزیکیبی انسانوربات،ایجادشود.اقداماتحفاظتیبایدصورتبگیرندتاایمنیاپراتوررادرتماممدت،
تضمی کنند .
الزاماتزیربایدبرآوردهشوند :
الف -یکپارچهساز بایدارزیابی ریسکیرا امانطورکهدر بند 3-2شر دادهشدهاست ،انجامداد (برا 
مثا ااییازکاربرد،بهپیوستث مراجعهشود) .ارزیابی ریس بایدامهوظایفوفضا کار مشترک را
لحاظکند،کهحداق شام مواردزیرمیباشد :
 -1ویژگیاا ربات(بهعنوانمثا ،بار،سرعت،نیرو،توان)؛ 
 -9خطراتمجر نهاییشام قطعهکار(بهعنوانمثا ،طراحیارگونومی،لبهاا تیز،برآمدگی،کار
کردنرو تغییرداندهابزار)؛ 
 -3جانماییسامانهربات؛ 
 -2مکانقرارگیر اپراتور باتوجه به نزدیکیبازو ربات (بهعنوانمثا ،جلوگیر ازکارکردنرو 
ربات)؛ 
 -3مکان اپراتور و مسیر رفت وآمد با توجه به اجزا مستقر ،جهت سازهاا (به عنوان مثا  ،قید و
بستاا،پایهاا ساختمان،دیواراا)،ومکانخطراترو قیدوبستاا؛ 
 -6طراحیقیدوبستاا،قرارگیر وعملیاتگیره،سایرخطراتمرتبط؛ 
 -3طراحیومکانقرارگیر اردستگاهکنتر شدهبهصورتدستی،جهتادایتربات (بهعنوان
مثا ،قابلیتدسترسی،ارگونومی،وغیره)؛ 
 -3خطراتکاربرداا خا (بهعنوانمثا ،دما،اجزا بیرونزده،برادهاا جوشکار )؛ 
 -2محدودیتاا ایجادشدهبهخاطراستفادهازتجهیزاتحفاظتشخصیموردنیاز؛ 
 -19مححظاتمحیطی(بهعنوانمثا ،شیمیایی،فرکانسرادیویی،1پرتوافکنیوغیره)؛
 -11معیاراا کاراییکارکرداا ایمنیمرتبط .
ب-رباتاا یکپارچهشدهدرفضا کارمشترک،بایدالزاماتقسمتاو ای استانداردرابرآوردهکنند؛ 
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پ-دستگاهاا حفاظتیاستفادهشدهبرا تشخیصحضور،بایدالزاماتبند9-9-3رابرآوردهکنند؛ 
ت-دستگاهاا حفاظتیاضافیاستفادهشدهدرفضا کارمشترک،بایدالزاماتبند9-3رابرآوردهکنند؛ 
ث -حفاظگیار بایدطور طراحیشودکهاز پیشرو انساندرفضا حفاظتشدهخارجازفضا کار
مشترکجلوگیر کندیاای ورودراشناساییکند.ورودغیرمنتظرهبهفضا حفاظتشدهخارجازفضا 
کارمشترک،بایدسببتوقفرباتوکلیهخطراتشود؛ 
ج-حفاظگیار محیطیبایدازورودامهافرادبهبخشغیرمشترکازفضا حفاظتشده،جلوگیر کند
یاورودافرادرابهای فضا،شناساییکند؛ 
چ-اگرسایرماشی ااکهبهسامانهرباتوص شدهیاچسبیدهاندوخطربالقوهدارند،خودنیزدرفضا کار
مشترک استند ،آنگاه کارکرداا مرتبط با ایمنی ای ماشی اا باید حداق مطاب با الزامات بند 9-3
باشند .
توصیهمیشودرباتااییکه برا عملیاتمشترکپیکرهبند شدهاند ،بانماد نشاندادهشدهدرشک ،9
عحمتگیار شوند .




شکل  -2طرح برچسبگذاري پیشنهادي

3-99-5

الزامات فضاهاي کار مشترک

فضا کارمشترک کهدرآناپراتوراا میتوانندباربات تعام مستقیمداشتهباشند ،بایدبهوضو تعریف
شدهباشد(بهعنوانمثا ،عحمتگیار ،نشانهوغیره) .
اپراتوراا/افرادبایدبهوسیلهترکیبیازدستگاهاا حفاظتیمطاب باویژگیاا کاراییرباتکهدرقسمت
او ای استانداردمجازشدهاست،حفاظتشوند،کهمطاب بند،9-9-3باعثتوقفامهخطراتمیشوند .
درموارد کهبیشازی فرد(اپراتوراا)درگیر عملیاتمشترک میباشد ،ارفردبایدتوسطکنتر اا 
مطاب بند،9-9-3حفاظتشود .
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طراحیفضا کارمشترک بایدطور باشدکه اپراتور بتواند بهراحتیامهوظایفراانجامداد و مکان
قرارگیر تجهیزاتوماشی آالتنبایدخطراتبیشترایجادکند.محوراا نرمافزار ایمنیمجازومحدود
کردنفضابایدتاحدامکاناستفادهشوندتامحدودهحرکاتآزادانهممک راکااشداند .
سامانه ربات باید طور نصب شود که فضا باز به اندازه حداق  399میلیمتر ( 99اینچ) از فضا 
ساختاراا،

عملیات ربات (شام بازو ربات ،ار قطعهکار و قید و بست متص ) تا حوزه ساختماناا ،
تأسیسات و ماشی آالت و تجهیزاتی که دسترسی تمام بدن را ممک میسازند و ممک است باعث
گیرافتادنودرتنگناقرارگرفت شوند،فراامشود .وقتیکهای حداق فضا بازفراامنشود ،اقدامات
حفاظتی بیشتر برا توقفحرکتربات بایدانجامشوندتاانگامیکهپرسن دری محیطاستاتی در
فاصله  399میلیمتر از گیرافتادن یا در تنگنا قرار گرفت میباشند ،حفاظت ایجاد کنند .اگر حرکت
دینامیکیوجودداشتهباشد(بهعنوانمثا ،حرکتخطتولید)،مححظاتخاصیممک استدرنظرگرفته
شود(بهاستانداردملیایرانشماره19393مراجعهشود) .
يادآوري -برا سامانهااییکهمطاب بنداا  2-3-11-3و  3-3-11-3طراحیشدهاند ،ای پارامتراامیتوانندمتفاوت
باشند .

4-99-5

تغییر بین عملیات مستقل و عملیات مشترک

نقطهتغییرعملیاتمستق وعملیاتمشترک ،بخشی حیاتیاز عملیاتمشترک میباشد .ای نقطهتغییر
بایدطور طراحیشودکهرباتنتواندپرسن رابهخطربیاندازد،انگامیکهازعملیاتمستق بهعملیات
مشترکتغییرپیدامیکندودوبارهبهعملیاتمستق بازمیگردد .
5-99-5

عملیات در فضاي کار مشترک

 9-5-99-5کلیات

انگامطراحیعملیاتمشترک ی یاتعدادبیشتر ویژگی ایمنی بنداا  9-3-11-3تا 3-3-11-3باید
بهدرستیانتخابشوندتای محیطکارایم ،برا امهپرسنلیکهدرمعرضخطراتبالقوهدرسلو کار
قرار دارند ،تضمی کنند .قسمت او ای استاندارد ویژگیاا کارایی و الزاماتی را برا رباتاا مورد
استفاده در عملیات مشترک ،امانطور که در بنداا  9-3-11-3تا  3-3-11-3شر داده شده ،فراام
نمودهاست .
ارنقصشناساییشدهدرویژگیاا ایمنیمنتخبعملیاتمشترک،بایدسببتوقفحفاظتیمطاب بند
 3-3-3-3شود .عملیاتمستق نبایدپسازچنی توقفی ادامهیابدتازمانیکهتوسطی عم راهانداز 
مجددوآگااانه،درخارجازفضا کارمشترک،بازنشانیشود .
 2-5-99-5توقف نظارت شده ايمنی مجاز

اگرکسیدرفضا کارمشترکنباشد،رباتبهطورمستق عم میکند.اگرکسیواردفضا کارمشترک
شود ،ربات باید حرکتش را متوقف کند و ی توقف نظارت شده ایمنی مجاز را مطاب قسمت او ای 
استاندارد،ایجادکندتاتعام مستقیماپراتورورباترامجازکند(بهعنوانمثا ،بارگیار ی بخشرو 
مجر نهایی) 
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 3-5-99-5هدايت دستی

عملیاتادایتدستیبایدبهشرطیکهالزاماتزیربرآوردهشوند،مجازباشد :
الف -انگامیکهربات بهموقعیتتحوی  1میرسد ،ی توقفنظارت شدهایمنیمجاز ،مطاب قسمتاو 
ای استاندارد،انجامشود؛ 
ب-اپراتوربایددستگاهادایتیبرا حرکتدادنرباتبهموقعیتبرنامهریز شده،مطاب قسمتاو ای 
استانداردداشتهباشد؛ 
پ-اپراتوربایددیدواضحیازک فضا کارمشترکداشتهباشد؛ 
ت-انگامیکهاپراتوردستگاهادایتراآزادمیکند،ی توقفنظارتشدهایمنیمجاز،مطاب قسمتاو 
ای استاندارد،انجامشود .
 4-5-99-5نظارت سرعت و تفکیک

سامانهاا رباتی کهطراحیشدهاندتای فاصله ایم بی اپراتوروربات باروشدینامیکی،حف کنند،
بایدازرباتااییاستفادهکنندکهمطاب الزاماتقسمتاو ای استانداردباشند .
سرعتربات،حداق فاصلهتفکی ،وسایرپارامتراا،بایدتوسطارزیابیریس تعیی شوند .
يادآوري -اطحعاتبیشتروراانماییدرموردعملیاتمشترکرباتدراستانداردISO/TS 15066گنجاندهخوااندشد(در
حا آمادهشدنمیباشد) .

 5-5-99-5محدود کردن قواي محرکه و نیرو توسط طراحی يا کنترل

سامانهاا ربات طراحیشده برا کنتر خطراتازطری محدودکردنقوا محرکه یانیرو ،بایدازربات-
ااییکهباقسمتاو ای استانداردمطابقتدارند،استفادهنمایند .
پارامتراا قوا محرکه،نیرووارگونومی،بایدتوسطارزیابیریس تعیی شوند .
يادآوري -اطحعاتوراانماییبیشتردرموردعملیاتمشترکرباتدراستاندارد ISO/TS 15066گنجاندهخوااندشد(در
حا آمادهشدنمیباشد) .

92-5

مأموريت دادن به سامانههاي ربات

9-92-5

کلیات

ی برنامهمأموریتیبایدشام اطحعاتیدرمورداقداماتحفاظتی برا افراد ،حی مأموریت سامانهاا 
رباتباشد.ای اقداماتممک استبهسامانهاا رباتپسازتغییراتقاب مححظه،یابعدازتعمیراتیکه
میتوانندعملیاتایم آنااراتحتتأثیرقرارداند،نیزاعما شوند.



1- Hand over
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 2-92-5انتخاب حفاظهاي موقت

9

حفاظاا موقتبایدازپرسن دربرابرامانخطراتی کهتوسطارزیابی ریس مشخص شدهاند ،حفاظت
کنند.اگرحفاظاا برنامهریز شده،پیشازشروعبهکارراهانداز آزمونوتصدی ،آمادهیادرمکانقرار
نگرفتهباشند،بایدوسای مناسبحفاظگیار مناسبیپیشازاقدام،درمکانقراربگیرند .
يادآوري -طی ساخت اولیه ی سلو ربات ،ممک است پیش از نصب امه حفاظاا نهایی ،حفاظت مورد نیاز باشد.
بنابرای توصیه میشودحفاظگیار جایگزی  ،بهعنوانمثا  ،زنجیریادیواراا قاب انتقا  ،درمکانقراربگیرندتاطی
راهانداز اولیهتجهیزات،حفاظتمؤثر برا پرسن فراامکنند.عواملیکهبایددرانتخابحفاظتجایگزی درنظرگرفته
شوند ،میتوانندشام ای مواردباشند :سطحتمری پرسن درگیر،دورهزمانیای وضعیتموقتی،دردسترسبودنای 
سلو برا سایر پرسن ،نوعتجهیزاتدرحا انجامعملیات،کدامتجهیزات درزمانتعیی شدهعم میکنند،وخطرات
ناشیازای تجهیزات .

حداق بایدموانعاشدارداندهنصبشوندتافضا محدودشدهراتعریفکنند .
امهحفاظاا موقتبایددراطحعاتمأموریتمشخصشوندودردستورالعم استفادهگنجاندهشوند .
حفاظاا موقتواقداماتحفاظتیمیتوانندمواردزیرراشام باشند :
الف-شبیهسامانهاا مجهز،امابهصورتموقتینصبشدهباشند؛ 
ب-دستگاهاا مختلفیکهدرکاربرداا اختیار استفادهمیشوند؛ 
پ-موانعموقت؛ 
ت-رویهاا نوشتهشدهخا ؛ 
ث-وسای اشداردانده؛ 
ج -تمری خا  .
 3-92-5برنامه رويه شروع به کار اولیه

ی رویهشروعبهکاراولیهبایدبرقرارشودوبایدشام مواردزیرباشد،امابهآناامحدودنشود :
الف-بایدقب ازاعما قوا محرکه،تصدی شودکهمواردزیربهصورتموردنظر،نصبشدهاند :
 -1نصبوپایدار مکانیکی؛ 
 -9اتصاالتالکتریکی؛ 
 -3اتصاالتانر ؛ 
 -2اتصاالتارتباطات؛ 
 -3سامانهااوتجهیزاتجانبی؛
 -6دستگاهاا محدودکنندهبرا محدودکردنحداکثرفضا .
ب -دستورالعم ااییمبنیبر ای کهامهافرادپیشازاعما نیرو محرکهدرایو ،بایدازفضا حفاظت
شدهخارجشوند،بایدتهیهشوند .
پ-پسازاعما قوا محرکه،بایدتصدی شودکه :
1-miretnI
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-1دستگاهاا/مداراا توقفاضطرار کارکرد میباشند؛ 
-9ارمحور امانطورکهانتظارمیرودحرکتمیکندومحدودشدهاست؛ 
-3رباتبهفرماناا حرکتسامانهعملیاتیپایه،امانطورکهانتظارمیرودواکنشنشانمیداد؛ 
-2کارکردوسای اشدار(قاب دیدن/شنیدن)،امانطورکهانتظارمیرود،باشد؛ 
-3کارکردتمامیدستگاهاا حفاظتییاتوقفموقت،امانطورکهانتظارمیرودباشد؛ 
-6کنتر سرعتکااشیافتهفعا استوامانطورکهانتظارمیرود،کارمیکند.
يادآوري -طیشروعبهکاراولیهبسیارحیاتیاستکه اطمینانحاص شودربات وتجهیزات،بهصورتیکهموردانتظار
میباشد،حرکت/عم میکنند .

8

تصديق و صحهگذاري الزامات ايمنی و اقدامات حفاظتی

9-8

کلیات 

سازنده سامانه ربات یا یکپارچهساز باید تصدی و صحهگیار طراحی و ساخت سامانهاا ربات ،شام 
دستگاهاا حفاظتیمناسب،مطاب قواعدذکرشدهدربنداا 2و،3رامهیاکند .
توصیهمیشود ارزیابی(اا )ریس مجددبررسیشوندتاارزیابی شودکهآیاامهخطراتقاب پیشبینی
شناساییشدهاندواقداماتاصححیصورتپییرفتهاند .
يادآوري -چونامهخطراتمشخصشدهدرپیوستالف بهارسامانه رباتیمرتبطنیستند ،سطح ریس مرتبطبهی 
موقعیتخطرناک مشخص ،ازی سامانهربات بهسامانهربات دیگرمتفاوتمیباشد،وسامانه (اا ) رباتی خا خطراتی
دارندکهدرپیوستالفمشخصنشدهاند.بایدارزیابیریس صورتپییردتامشخصشودچهاقداماتحفاظتیمناسبیبرا 
ی سامانهربات،توصیهمیشودصورتبگیرند .

2-8

روشهاي تصديق و صحهگذاري 

تصدی وصحهگیار میتوانندباروشاا زیرصورتپییرندامامحدودبهمواردزیرنمیباشند :
-Aبازرسیچشمی؛ 
-Bآزموناا عملی؛ 
-Cاندازهگیر ؛ 
-Dرویتطیعملیات؛ 
-Eمرورطر اا باکاربردخا ،دیاگراماا مدار وطراحیمواد؛ 
-Fمرورنرمافزارو/یاراانما نرمافزارکاربرد مرتبطباایمنی؛ 
 -Gمرورارزیابیریس برپایهوظیفه؛ 
-Hمروراسنادونقشهاا جانمایی؛ 
-Iمرورمشخصاتودستورالعم استفاده.
بهجدو چ1-مراجعهشود .
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3-8

تصديق و صحهگذاري مورد نیاز

پیوستچ الزاماتکارایی خا رافهرستمیکندکهبرا ایمنیسامانه ربات بهقدر مهمتشخیصداده
شدهاند که باید تصدی یا صحهگیار شوند .با استفاده از روشاا مناسب باید الزامات ارزیابی شوندتا
تعیی شودکهآیادرطراحیوساختسامانهبهاندازهکافی،برآوردهشدهاند .
يادآوري-9امهموادفهرستشدهدرجدو چ1-لزوماًبهارسامانهرباتی اعما نمیشوند.ممک استنمونها باشدکه

درآن،تصدی و/یاصحهگیار مواردمشخصی،ناممک باشد .
يادآوري -2جدو چ 1-نهمحدود کننده ونهجامعمیباشد .ممک استالزامات تصدی بیشتر باتوجهبهطراحی خا 
سامانهربات،وجودداشتهباشد .
يادآوري -3ای وظیفهیکپارچهسازمیباشدکهاطمینانحاص کندکهامهمواردعملی،تصدی و/یاصحهگیار شدهاند .
يادآوري -4اگر از جدو چ 1-به عنوان ی چ لیست استفاده میشود ،محتوا جدو باید بازبینی و محدود شود تا
ترکیببند واقعیسامانهرباتراکهموردارزیابیقرارمیگیرد،وروشمناسببرا ارزیابیرا،ارائهداد .

4-8

تصديق و صحهگذاري تجهیزات حفاظتی

باید تصدی شود که آیا تجهیزات حفاظتی نصب شده جهت کااش خطرات مشخص شده ،به روشیکه
مطاب با دستورالعم اا سازنده میباشد ،به کار میروند و به سامانه(اا ) ربات به طور مناسبی اعما 
شدهاندیاخیر .
الف-ممانعتازدسترسیبهخطربایدبهصورتزیرحاص شود :
-1متوقفکردنخطرپیشازرسیدنآن؛ 
-9جلوگیر ازایجادخطربهوسیلهعملیاتناخواسته؛ 
-3شام اجزاءدربردارندهوابزارآالت(بهعنوانمثا ،اجسامسست،پرتابهاا)؛
-2کنتر سایرخطراترویه(بهعنوانمثا ،نوفه،لیزر،پرتوافکنی).
ب-تجهیزاتحفاظتینصبشدهبایدبهعنوانمواردزیر،صحهگیار شوند :
-1نوعحفاظاا،اندازهفضااا باز،قرارگیر حفاظاا،فاصلهاا ایمنیصحیح،ارتفاعات؛ 
-9نبایدامکانبهکارانداخت کنتر بازنشانیازداخ فضا حفاظتشده،وجودداشتهباشد؛ 
 -3انواع دستگاهاا حفاظتی ،قابلیتاا تشخیص ،مکان قرارگیر دستگاهاا حفاظتی ،فواص ایمنی
صحیح،اندازهااوغیره؛و 
1
-2کارکرداا غیرفعا ساز وعبور  .
پ-بایدتصدی شودکهاقداماتحفاظتیتکمیلیفراامشدهاند :
-1دستورالعم اا؛ 
-9مواردآموزشی؛ 
-3اشداراا؛ 
1- Bypass
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-2تجهیزاتحفاظتیپرسن ؛ 
-3رویهاا؛ 
-6سایراقداماتمناسب .
7

دستورالعمل استفاده

9-7

کلیات 

دستورالعم استفادهبایدشام اطحعاتودستورالعم اا الزمبرا استفادهایم وصحیحسامانهباشدو
بایداطحعاتواشدارااییبه مصر کننده درموردامهریس اا باقیمانده ،بداد.امچنی بایدشام 
دستورالعم استفادهازسازندهاجزاماشی باشد .
باید شام موارد از قبی اسناد ،عحمتاا ،سیگنا اا ،نماداا یا دیاگراماا مورد استفاده جهت انتقا 
اطحعاتمهممرتبطبهایمنی،بهمصر کنندهباشد .
توصیهمیشودساختارومحتوا بخشاا مختلفدستورالعم استفاده ،سطحسواد ،درکومهارت فنی
خوانندهموردنظررامدنظرقرارداد.توصیهمیشودای اطحعاتبهزبانمناسببرا مصر کننده مورد
نظرنوشتهشود .
اطحعاتبایدامکاربردموردانتظارواماستفادهنادرستقاب پیشبینیسامانهیکپارچهرامنعکسکند .
ارجاییکهنیازبهکااشخطراست،دستورالعم بایدشام مواردزیرباشد :
 الزاماتتمری ؛  الزاماتتجهیزاتحفاظتشخصی؛ الزامات حفاظاا یا دستگاهاا حفاظتی بیشتر (به استاندارد ملی ایران شماره  19199مراجعهشود) .
دستورالعم استفادهسامانهرباتیکپارچهبایدمطاب الزاماتاستانداردملیایرانشماره19199باشد .
يادآوري -9برا ارائهوساختاربند دستورالعم استفادهبهاستاندارد IEC 62079مراجعهشود .
يادآوري -2بهاستانداردIEC 60204-1مراجعهشود.
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کتابچه 9دستورالعمل
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کلیات

کتابچهدستورالعم بایدفازاا مختلفاستفاده سامانه ربات ،شام انتقا ،ساختونصب ،مأموریتدادن،
استفاده عملیاتی(شام روش وخاموشکردن،تنظیمات،آموزش/برنامهریز یاتغییربی فرایند،عملیات
پاککردن،یافت خرابیوتعمیرات)وارجاکهمرتبطباشد،ازکارانداز ،جداساز لوازمودفعرادرنظر
بگیرد .

1- Handbook
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ای کتابچه دستورالعم باید شام سامانه واسط (فیزیکی ،مکانیکی ،کارکرد ) بی سامانه ربات و
فراینداا باالدستوپایی دستباشد .
کتابچهراانمابخصو بایدشام اطحعاتموجوددربنداا 9-9-3تا19-9-3باشد.
2-2-7

حمل

اطحعاتمرتبطباانتقا ،حم وانبارشسامانهربات،بهعنوانمثا بایدشام مواردزیرباشند :
الف -شرایطانبارشبرا ماشی اا انفراد ؛ 
ب-ابعاد،اندازه(اا )جرم،موقعیتمرکز(مراکز)ثق ؛ 
ج -عحمتاایی برا حم (به عنوان مثا  ،طر اایی که به نقا کاربرد برا تجهیزات باالبرنده ،اشاره
میکنند) .
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نصب و مأموريت دادن

اطحعاتمرتبطبهنصبومأموریتدادنبهسامانهرباتبهعنوانمثا بایدشام مواردزیرباشد :
الف-الزاماتثابتکردن/لنگرانداخت ومیراکردنلرزش؛ 
ب-شرایطبهامبست اجزاونصب؛ 
پ-فضا موردنیازبرا استفادهوتعمیرونگهدار ؛ 
ت-شرایطمحیطیمجاز(بهعنوانمثا ،دما،رطوبت،لرزش،پرتوافکنیالکترومغناطیسی)؛ 
ث-دستورالعم ااییجهتاتصا سامانهرباتبهمنابعتغییه(بهخصو دربارهحفاظتدربرابراضافهبار
الکتریکی)؛ 
ج -پیشنهاددرمورددفعضایعات؛ 
چ -در صورت لزوم  ،توصیهاایی درمورد اقدامات حفاظتی که باید توسط مصر کننده انجام شوند؛ [به
عنوانمثا  ،حفاظتموقت یااضافه (بهاستانداردملیایرانشماره 19199مراجعهشود) ،فواص ایمنی،
عحئموسیگنا اا ایمنی]؛ 
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اطالعات آزمون مأموريت دادن يا رويه راهاندازي اولیه

ای اطحعاتبایدشام مواردزیرباشد،امالزوماًبهمواردزیرمحدودنمیشود :
الف -پیشازاعما قوا محرکه،تصدی شودکه :
-1رباتازلحاظمکانیکیبهطورمناسبینصبشدهوثابتمیباشد؛ 
-9اتصاالتالکتریکیصحیحمیباشندوقوا محرکه(یعنیولتا ،فرکانس،سطو تداخ )درمحدودهاا 
مشخصشدهمیباشد؛ 
-3زمی الکتریکیمناسب(امپتانسی کردن)فراامشدهاست؛ 
-2بخشاا مرتبطباایمنیسامانهکنتر بهطورصحیحنصبشدهاند؛ 
 -3سایر منابع انر (به عنوان مثا  ،آب ،اوا ،گاز) به طور مناسبی متص شدهاند و در محدودهاا 
مشخصشدهاستند؛ 
-6تجهیزاتجانبیشام قف اابهطورمناسبنصبشدهاند؛ 
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-3دستگاهاا محدودکنندهکهفضا محدودشده(انگاماستفاده)راایجادمیکنند،نصبشدهاند؛ 
-3وسای حفاظگیار مناسباعما شدهاند؛ 
 -2محیطفیزیکیامانطوراستکهمشخصشده(بهعنوانمثا ،سطو روشناییونوفه ،دما ،رطوبت،
آالیندهاا محیطی)؛ 
-19نسخهمناسبتمامیبرنامهاا–کنتر عاد ومرتبطباایمنی– تصدی شدهاندونسخهاا نصبشده
میباشند(مدیریتمهندسیتغییر) .
ب-پسازاعما قوا محرکه،تصدی شودکه :
-1دستگاهاا کنتر انتخاب شروع ،توقف و وضعیت (شام سوئیچاا قف کلید) ،امانطور که انتظار
میرود،عم میکنند؛ 
-9تمامیمحورااحرکتمیکنندوامانطورکهانتظارمیرود،محدودشدهاست؛ 
-3دستگاهااومداراا توقفحفاظتیوتوقفاضطرار (درصورتوجود)کارکرد استند؛ 
-2امکانقطعومنف کردنمنابعتغییهخارجیوجوددارد؛ 
-3قابلیتاا آموزشوبازگشتبهعقب،سالممیباشند؛ 
-6شرایط محیطی جهت سازگار [به عنوان مثا  ،انفجار ،خورندگی ،رطوبت ،گرد و غبار ،دما ،تداخ 
الکترومغناطیسی) ،1(EMIتداخ امواج رادیویی ) ،9(RFIو تخلیه الکترواستاتیکی) ]3(ESDدر نظر گرفته
شدهاند؛ 
-3امهحفاظاا،دستگاهاا حفاظتی،دستگاهاا فعا ساز،وقف ااامانطورکهانتظارمیرود،عم می-
کنند؛ 
-3سایرحفاظگیار اادرمکانخودقرارگرفتهاند(بهعنوانمثا ،موانع،دستگاهاا اشداردانده)؛ 
-2رباتبهدرستیدروضعیتدستیعم میکندومیتواندقطعهکاریامحصو راحم کند؛ 
-19ربات درعملیاتخودکار(عاد ) بهدرستی عم میکندومیتواندتحتباروفشارمجاز ،وظیفهمورد
نظرراانجامداد .
توصیهمیشود آزمون مأموریتدادنیارویهاا راهانداز اولیه نیز پسازتکمی اروظیفه تعمیراتییا
اصح سامانه ،که میتواند رو یکپارچگی سامانه(اا ) ربات ،امان طور که طراحی و نصب شدهاند ،اثر
بگیارد،انجامشوند .
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اطالعات سامانه 

اطحعاتیکهمربو بهخودسامانهرباتمیشوندبایدبهعنوانمثا ،شام مواردزیرباشند :
الف-شر دقی ومفصلیازسامانه،اتصاالت،حفاظااو/یادستگاهاا حفاظتیآن؛ 
ب -محدوده جامعی از کاربردااییکهدر آنها ،سامانه ربات در نظرگرفته شده است ،شام استفادهاا 
ممنوعاگروجودداشتهباشند،درنظرگرفت انواعسامانهرباتاصلی،اگرمناسبباشد؛ 
1- Electromagnetic interference
2- Radio frequency interference
3- Electrostatic discharge
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پ -مشخصات الزامات ایمنی که توصیف کننده کارکرداا ایمنی انجام شده توسط سامانه کنتر و
یکپارچگیایمنیآنها،مداراا توقفگسسته،کنتر کنندهاا ایمنیوارتباطاتایم ،میباشند؛ 
ت -سایرکارکرداا کنتر کننده،تابلواا اپراتور ،واحداا کنتر دستی راانما ،دستگاهاا فعا ساز و
عحمتاا اشداردانده؛ 
ث-دیاگراماا(جانمایی،کنتر ،الکتریکی،ایدرولیکی،پنوماتیکیوغیره)؛ 
ج -اطحعاتی درباره سایر خطرات ،به عنوان مثا  ،پرتوافکنی ،گازاا ،بخاراا ،گرد و غبار و لرزشاا 
ایجادشدهمرتبطباروشاا اندازهگیر مورداستفاده؛ 
چ-مستنداتفنیدرموردتجهیزاتالکتریکی(بهسر استاندارداا ،IEC 60204مراجعهشود)؛ 
ح-مشخصاتالزاماتاتصاالتامپتانسی زمی الکتریکیبایدمطاب استانداردIEC 60204-1تهیهشود؛ 
خ-اسناد کهگواایمیکنندسامانهرباتباالزاماتاجبار مطابقتدارد؛ 
د-اصححاتاقداماتحفاظتیکهدراص بااجزاءماشی آالتتهیهشدهاند؛ 
ذ-تحلی بارمجر نهایی(ابزارانتها بازو)،عکسالعم انگامقطعانر ،مححظاتمداخلهانسان،تعمیر
ونگهدار وطو عمردرنظرگرفتهشده؛ 
ر-الزاماتاتصا بهسایرماشی آالت؛ 
ز-مکانمناط محدودکنندهدینامیکی؛ 
ژ-طو عمردرنظرگرفتهشدهسامانه .
8-2-7

استفاده از سامانه 

اطحعاتمرتبطبهاستفادهازسامانهیکپارچهربات،بهعنوانمثا بایدشام مواردزیرباشد :
الف-ریس اا باقیمانده ،آندستهازریس ااییکهنمیتوانآنهارابوسیلهاقدامات حفاظتی انجامشده
توسططرا ،حی کرد؛ 
ب-ریس اا خاصیکهممک استتوسطکاربرداا خا ،توسطاستفادهازاتصاالتخا ،ودررابطه
باحفاظتخاصیکهبرا چنی کاربردااییالزممیباشد،ایجادشوند؛ 
پ-استفادهنادرستوممنوعقاب پیشبینی؛ 
ت-عبورمواد؛ 
ث-استفادهموردنظر؛ 
ج-نواحیوظیفهوریس اا باقیماندهمرتبط(بهاستانداردملیایرانشماره19333مراجعهشود)؛ 
چ-وظایفاپراتور،مکانااومسیرااجهتانجامای وظایف؛ 
ح -محدودهاا کنتر دستگاهاا حفاظتیوکنتر اا مختلف (بهاستانداردملیایرانشماره19333
مراجعهشود)(بهعنوانمثا ،دستگاهاا حفاظتی،بازنشانیدستگاهاا حفاظتی،دستگاهاا فعا کننده،
توقفاا اضطرار ،ایستگاهاا کنتر ،وسای قطعارتبا )؛ 
خ-شرحیازکنتر اا دستی(کاراندازاا)،دستگاهاا فعا ساز،توقفاا حفاظتی؛ 
د-تنظیمات؛ 
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ذ-وضعیتااووسای توقف(بهخصو ،توقفاضطرار )؛ 
ر-شناساییومح خرابی،تعمیروراهانداز مجددپسازوقفه؛ 
ز-تجهیزاتحفاظتشخصیکهنیازبهاستفادهازآنهاستوآموزشموردنیاز؛ 
ژ-دستورالعم اا ارآزمونیاآزمایشیکهپسازتغییربخشاا اجزایاافزودنتجهیزاتاختیار (ام
نرمافزار وامسختافزار )ضرور میباشند،کهمیتواندکارکرداا ایمنیراتحتتأثیرقرارداند؛ 
س-دستورالعم ااییجهتاینکهواحداا کنتر دستیغیرمتص ،بایدازدسترسخارجشوند؛ 
ش-دستورالعم ااییجهتبهبوداضطرار وخرابیتجهیزاتسامانه؛ 
ص-الزاماتتمری برا عملیاتکنتر ازراهدور؛ 
ض-مح اا انبارشیاطراحیواحداا کنتر دستیبیسیماستفادهنشده،برا جلوگیر ازاستفادهاز
ی توقفاضطرار غیرفعا ؛ 
ط-الزاماتآزمونکارکرد دورها تجهیزاتمرتبطباایمنی؛ 
ظ-راانماییبرا انتخابدرست،آمادهساز ،کاربرد،وتعمیرونگهدار سرمایهفرایندواحد .
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تعمیر و نگهداري

اطحعاتتعمیرونگهدار بایدبهعنوانمثا ،شام مواردزیرباشد :
الف-ماایتوتناوببازرسیاابرا کارکرداا ایمنی؛ 
ب-دستورالعم اا مربو بهعملیاتتعمیرونگهدار کهنیازمنددانش فنی معی یامهارتاا خاصی
میباشند و به امی دلی توصیه میشود منحصراً توسط افراد ماار انجام شوند (به عنوان مثا  ،پرسن 
تعمیرونگهدار ،متخصصان)؛ 
پ-دستورالعم اا مربو بهعملیاتتعمیرونگهدار (بهعنوانمثا ،جایگزینیبخشاا مصرفی)که
نیازمندمهارتاا خا نمیباشندوبهامی دلی میتوانندتوسطکاربرانانجامشوند (بهعنوانمثا ،
اپراتوراا)؛ 
ت -نقشهااودیاگرامااییکهپرسن تعمیرونگهدار رادرانجاموظیفهشانبهنحو منطقی ،توانمند
میکنند؛ 
ث-اطحعاتتعویضاجزامرتبطباایمنی(بهعنوانمثا ،شمارهبخشسازنده،ویژگیاا اجزاء)؛ 
ج-اطحعاتتماسسازنده(سازندگان)جهتتعویضاجزا؛ 
چ-وظایفیکهنیازمندکنتر ومنف ساز انر میباشند؛ 
ح-تمری انجامکارایم انگامیکهحفاظاامعل میباشند .
 6-2-7از کار اندازي
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اطحعاتمرتبطباازکارانداز ،جداساز لوازمودفعبایدگنجاندهشوند .
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وضعیتهاي اضطراري

اطحعاتدرموردوضعیتاا اضطرار بهعنوانمثا ،بایدشام مواردزیرباشند :
1- Decommissioning
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الف-نوعتجهیزاتاطفاءحری مورداستفاده؛ 
ب-اشداردرموردانتشاراحتمالییانشتیماده(مواد)مضر؛ 
پ-وسایلیجهتمقابلهباای اثرات(درصورتعملیبودن) .
91-2-7

اطالعات مختص ربات

اطحعاتمختصربات(اا)،بایدبهعنوانمثا ،شام مواردزیرباشد :
الف-اطحعاتیمطاب استانداردملیایرانشماره3192؛ 
ب-اطحعاتیمطاب قسمتاو ای استاندارد؛ 
پ-درصورتعملیبودن،اطحعاتیدرموردکنتر سرعتباال دستیبااستفادهازواحدکنتر دستی؛ 
ت -دستورالعم اایی برا نصب دستگاهاا محدودکننده شام شماره،مکان قرارگیر و میزان تنظیم
قابلیتتوقفسختافزار  ،شام راانماییااییدرموردشماره،مح قرارگیر و پیادهساز ار دستگاه
محدودکنندهغیرمکانیکی،وقابلیتاا محدودکردندینامیکی،اگرشام باشد؛ 
ث-اطحعاتیدرموردشمارهوعملیاتدستگاهاا فعا سازوراانماییااییبرا نصبدستگاهاا بیشتر؛ 
ج -اطحعاتی در مورد فاصله و زمان توقف یا زاویه سه محور که دارا بزرگتری جابهجایی و حرکت
استند؛ 
چ -مشخصاتتماممایعاتوروغ ااییکهبایددرروغ کار ،ترمزیاسامانه انتقا داخلیربات استفاده
شوند؛ 
ح-اطحعاتیکهحدودبرا گسترهحرکتوظرفیتبار،شام حداکثرجرم،موقعیتمرکزثق قطعهکارو
قیدوبستاا نگهدارنده،مشخصمیکنند؛ 
خ -اطحعاتی در مورد استاندارداا مربو که توسط ربات یا سامانه ربات ،برآورده میشود ،شام تمام
استانداردااییکهتوسطشخصثالثیتأییدشدهاند؛ 
د -در صورت لزوم ،دستورالعم اایی در مورد حرکت امزمان رباتاا و تمرینات خا مورد نیاز جهت
برنامهنویساا/اپراتوراا؛ 
ذ-دستورالعم ااییدرموردحرکتغیرعاد یااضطرار ربات،بدوننیرو محرکه؛ 
ر -حدود برنامهریز شدهکهبا استفادهازمحورنرمافزار ایمنیمجاز وقابلیتاا محدودکردنفضا،
برقرارمیشوند؛ 
ز -برا سامانهاا رباتی که برا عملیات مشترک طراحی شدهاند ،اظهارکردن ای که ربات برا 
یکپارچهساز بهعنوانرباتمشترکباانسان،مناسبمیباشد،باارجاعبهبند11-3کهبرآوردنالزاماتو
نوععملیاترامشخصمیکند .
3-7

نشانهگذاري

سامانهرباتبایدبهطورشفا ،خواناوپاکنشدنیباحداق خصوصیاتزیرنشانهگیار شود :
نامتجار وآدرسکام سازنده،ودرصورتامکان،نمایندهمجازآن؛ نشانگیار مد ماشی آالت؛ 32

نشانگیار سر اایانوعآن؛ شمارهسریا ،درصورتوجود؛ سا ساخت،کهسالیاستکهدرآنفرایندساخت،تکمی شدهاست؛ اگرماشی آالتبرا استفادهدری اتمسفربااحتما انفجارساختهشدهاست،بایدبرای اساسنشانه-گیار شود .
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پیوست الف
(اطالعاتی)
فهرستی از خطرات قابل مالحظه
جدو الف1-فهرستیازخطراتقاب مححظهبرا رباتوسامانهرباتارئهمیداد .
يادآوري-جدو الف1-ازاستانداردملیایرانشماره19199برگرفتهشدهاست .
جدول الف -9-فهرستی از خطرات قابل مالحظه
رديف

نوع يا
گروه

1

خطرات
مکانیکی

نمونه هايی از خطرات
منبع

زيربندهاي
پیامدهاي احتمالی

 حرکت ار بخش از بازو ربات (شام پشت) ،مجر نهایییابخشاا متحرکسلو ربات 
 حرکت محور خارجی (شام ابزار مجر نهایی درموقعیتسرویس) 
 حرکت یا چرخش ابزار تیز رو مجر نهایی یا محورخارجی،بخشیکهحم میشودوتجهیزاتمرتبط 
حرکتچرخشیاری ازمحوراا ربات موادوتولیداتدرحا سقو یاتخلیه خرابیعملگرنهایی(جداشدن) لباساا گشاد،مو بلند بی بازو رباتوارشیءثابت بی مجر نهاییوارشیءثابت(حصار،میلهوغیره) 1
بی قیدوبستاا نگهدارنده(فروریخت )،بی دوکاا ،منابعانر 
 عدم امکان خروج از سلو ربات (از طری درب سلو )برا ی اپراتورگیرافتادهدروضعیتخودکار 
حرکتغیرمنتظرهبستااوگیره آزادساز ناگهانیابزار  حرکت غیرمنتظره ماشی اا یا اجزاء سلو ربات طیعملیاتحم 
 حرکت یا فعا ساز غیر منتظره مجر نهایی یاتجهیزاتمرتبط(شام محورخارجیکنتر شدهبهوسیله
ربات،فراینداا خا برا چر اا آسیابوغیره) 
آزادساز غیرمنتظرهانر پتانسی ازمنابعذخیرهشده 


مرجع

1-2؛9-2؛ 
شکستگی  –9-2ت6-؛ 
بریدگی –9-2ج؛3-2؛ 
قطعشدگییاجداشدگی 2-2؛1-2-2؛ 
گیرافتادن  به داخ کشیده شدن یا -9-2-2ت-9-2-2ج؛ 3-2
گیرکردن 
9-3؛1-9-3؛ 
ضربه 9-9-3؛3-9-3؛ 
سورا شدنیافرورفت 3-3؛9-3-3؛ 
سایش،خراشیدگی  تخلیه یا پاشش   مایع/گاز 6-3-3؛3-3-3؛  9-3-3-3
فشارباال 
2-3-3؛ 19-3-3
1-3-3؛9-3-3؛ 
3-3-3؛2-3-3؛ 
2-6-3؛3-3؛ 
2-3؛9-19-3؛ 
3-19-3؛ 
1-6-19-3؛ 
9-6-19-3؛ 
2-6-19-3؛ 
3-19-3؛ 11-3
2-11-3؛ 
 2-3-11-3


1- Shuttle

36

ادامه جدول الف -9-فهرستی از خطرات قابل مالحظه 
رديف

نوع يا
گروه

9

خطرات
الکتريکی

3

خطرات
حرارتی

نمونه هايی از خطرات
منبع

زيربندهاي
پیامدهاي احتمالی

مرجع

 اتصا با اجزا یا اتصاالت برقدار (کابینتاا الکتریکی- ،اثربرقگرفتگی شوک جعبهپایانهاا،تابلواا کنتر درماشی اا)
 تداخ ولتا اا مختلف در ی سامانه ،کابینتاا  -سوختگی الکتریکی و پایانهاا یعنی نیرو محرکه درایو یا نیرو  -پرتابذراتمیاب 
محرکهکنتر (92Vدربرابر )999V
 اتصا بااجزاگسستهدرمداراا الکتریکی (الکترونی )یعنیخازناا 
قرارگرفت درمعرضبرقجرقهقوسالکتریکی  فرایند کهازولتا بافرکانسباال استفادهمیکند ،یعنیرنگکار الکترواستاتی وگرمکردنالقایی 
-کاربرداا جوشکار درولتا باال 

1-2-2؛9-3-3؛ 
6-3-3؛3-3-3؛ 
9-3-3؛ 
1-6-19-3؛ 
9-6-19-3؛ 
 3-19-3


سطو داغمرتبطبا مجر نهایییاتجهیزات یا قطعهکار -سوختگی(سردیاگرم) مرتبطباآن(بهعنوانمثا ،مشع اا جوشکار ،موادداغ -صدماتتابشی 
در فراینداا آانگر  ،قالبگیر تزریقی ،آسیابکردن و
پیشگرمکردن ،
اشیایاسطو سرد(فراینداا برودتی)  اتمسفر قاب احتراق ایجاد شده به وسیله فرایند ،یعنیرنگکار (ذرات اتمی ،رنگکار پودر ) ،حح قاب 
اشتعا ،گردوغبارخردکردنوآسیابکردن 
 -حداکثر دمااا مورد نیاز برا انجام فرایند [مواد میاب ،آون

3-3؛9-3-3؛ 
 2-3-3


جهتپختیاحرارتدای(اتوکحواا)،فریزراایاچیلرااوغیره)] 

 مواد قاب اشتعا (داخ سامانهاا جمعآور غبار،مخازنتمیزکار ،ودستگاهدرزگیر) 
2

خطرات

کاربرداا خاصی که منبع تولید نوفه باال میباشد (بهعنوان مثا  ،دستگاه برش با آب ،فرایند پرس ،پمپاا و
شیرآالت،عملیاتحی فلز) 
سطح نوفه ،از شنیدهشدن سیگنا اا اشدار خطرجلوگیر میکند ،شام ناتوانیافرادجهتاماانگکردن
عملیاتشانازطری مکالمهعاد  .

کااششنوایی کااشتعاد کااشاوشیار (عدمتعاد ) 
 سایر پیامداا (به عنوانمثا ،مکانیکی)دراثرشرایط
محیطییاحواسپرتی 

ای استانداردبرا 
نوفهکاربردندارد 

خطرات

تماسمستقیمبامنبع سستشدناتصاالت،اتصا داندهاا -ناامراستاییاجزایاقسمتاا 

خستگی آسیبعصبی اختح عروقی -ضربه 

9-2؛3-2؛2-2؛ 
3-2؛9-3-3؛ 
 2-3-3

نوفه

3

لرزشی
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ادامه جدول الف -9-فهرستی از خطرات قابل مالحظه 
رديف

نوع يا
گروه

6

خطرات

خطرات

9-2؛3-2؛2-2؛ 
3-2؛9-3-3؛ 
 3-3-3

مواد/ماده

3

خطرات
ارگونومی

2

پیامدهاي احتمالی

خطرات
محیط
ماشین
مورد

حساسیت آتشگرفت سوختگیشیمیایی -بیمار اا تنفسی 

تماسبااجزاقرارگرفتهدرسیاالتخطرناک خرابیاجزامکانیکیوالکتریکی -غباروبخاراتخورنده 

طراحی ضعیف  واحد کنتر دستی آموزش ،صفحهاا   -وضعیتقرارگیر ناسالمو (d9-2؛3-2؛ لمسی،HMIیاتابلو اپراتور(خیلیدوریاخیلینزدی )  یا تحش بیش از حد (فشار 2-2؛3-2؛ 
 9-3-3؛ -3-3
تکرار ) 
 ایستگاهاا بارگیر /تخلیهباطراحیضعیف 13؛ 
خستگی  دستگاهاا فعا سازباطراحیضعیف 3-3؛9-3-3؛ 
 مکان یا تشخیص نامناسب کنتر اا (به عنوان مثا ،3-3-3؛ 2-3
دسترسیمشک ) 

 مکان قرارگیر نامناسب اجزایی که نیازمند  دسترسیمیباشند(عیبیابی،تعمیر،تنظیم) 
 خطراتنهفته،نورپرداز موضعیناکافییامسدودشده  نصبتجهیزاتدرمناط زلزلهخیز  تداخ الکترومغناطیسییانوساندرمنبعانررطوبت -دما 



استفاده
 19

مرجع

9-2؛3-2؛2-2؛ 
سوختگی تداخ EMFباعملیاتصحیحسامانهربات  در معرض تابش ناشی از فرایند قرار گرفت  ،منظور- ،آسیببهچشمااوپوست  3-2؛9-3-3؛ بیمار اا مرتبطبهآنها  2-3-3جوشکار قوسی،لیزر 

تابشی
3

نمونه هايی از خطرات
منبع

زيربندهاي

 سامانهربات مستقیما توسطادایتی فرد شروعبهکارکند،اماانجامآنتوسطی فرددیگرموردانتظارنمیباشد .
مواجههباخطربهدلی وضعیتاا/خرابیاا متعدد ترکیباتی  -عدم شناسایی مشک واقعی و مشک ترکیبی با انجام
از خطرات اعما غیرالزمیاغیرصحیح 
 عملی که شدت آسیب را بیشتر میکند به عنوان مثا ،انگامدور ازی لبهتیزتماسبای سطحداغصورت
گیرد 
 راا شدن غیرمنتظره دستگاهاا نگهدارنده که حرکتتحت نیرواا باقی مانده را مجاز میکند (اینرسی ،جاذبه،
وسای ذخیرهانر /فنر) 
-عدمموفقیتی دستگاهحفاظتیدرکارکردموردانتظار 

33

سوختگی بیمار یامریضی سرخوردن،افتادن آسیباا تنفسی -ضربه 

1-2؛9-2؛ 9-3
3-3؛ 3-3


 سایر نتایج ایجاد شده از 9-2؛3-2؛ 2-2و 3-2؛ 9-3
خطرات
ترکیبات
19-3-3؛ 
وضعیتاا خطرناک 
3-3-6-3؛ 3-3
2-3؛ 1-2-3


پیوست ب
(اطحعاتی)

ارتباط استانداردهاي مرتبط با دستگاههاي حفاظتی

دستگاهاا حفاظتی 

-فشار

-نیرو 

سرعت -مسافت 

ISO 13851

استاندارد

لبهاا:استانداردملیایرانشماره 19332-9
ضربهگیراا:استانداردملیایرانشماره 19332-3

توقف*Eی کارکردایمنیاستامادستگاهحفاظتینیست

سامانهاا رباتصنعتی–ای استاندارد

ISO 13850

استاندارد

)IEC/TS 61496-4 : (VBPD

)IEC 61496-3 : (AOPDDR
-دوربی اا امنیتی

پردهاا،شبکهاا نور)IEC 61496-2 : (AOPD
-اسکنراا لیزر

استانداردملیایرانشماره61226-1

)(PSPE

کفپوش:استاندارد ISO 13856-1

)(ESPE

تجهیزاتحفاظتیحساسالکتریکی

تجهیزاتحفاظتیحساسبهفشار

کاربرد:استاندارد IEC/TS 62046

کنتر اا دودستی

توقفاا  *E

استانداردملیایران
شماره1111

دستگاهفعا ساز 

دستگاهاا 
متحرک

دستگاهاا 
ثابت

محدودکننده 

دستگاهاا 

موقعیتتجهیزاتحفاظتی:استاندارد ISO 13855

فاصلهاا ایمنی:استانداردملیایرانشماره11399
حداق فاصلهجهتاجتنابازشکستگی:استاندارد ISO 13854

اقدامات حفاظتی:

استاندارد ملی ايران شماره 92911

تجهیزاتحفاظتیحساس)(SPE

بخشاا مرتبطباایمنیسامانهاا کنتر  :
استانداردملیایرانشماره3363-1وISO 13849-2

-

اقداماتایمنیاصلی
اقداماتتکمیلی

ارزيابی ريسک:

اصول کلی طراحی:

موانع،کاوراا،قاب 
حرکتتوسط

حصاراا،

دستییاقدرتی

استفادهازابزار

دستگاهاا قف کننده
استانداردملیایرانشماره3333

دستییاقدرتی

کاوراا،عملکرد

گیتاا،

حفاظاا 
متحرک:دراا،

حفاظاا ثابت:

ISO 14120

حفاظاا

استانداردنوع C

استانداردنوع B

استانداردنوعA
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پیوست پ
(اطحعاتی)
حفاظگذاري نقاط ورود و خروج مواد
پ9-

مالحظات کلی براي جلوگیري از دسترسی به نقاله

سامانهاا انتقا مواد میتوانند بخش یکپارچها از سامانه ربات صنعتی باشند که مواد را به فضا 
حفاظگیار شدهوارد ،وازآنخارجمیکنند .معموالً شام نقالهااییبا انواعمختلف میباشند (بهعنوان
مثا  ،نوارنقاله،نقالهاا غلطکیبرقیوغیربرقی،نقالهاا صفحها ،وغیره) وباتوجهبهتنوع آنهابیان
امهالزامات حفاظگیار غیرممک است .امیشهبایدارزیابی ریسکی انجامشودتاتضمی کندکهامه
خطراتبهطورمناسبیشناسایی،ارزیابیوکنتر شدهاند.توصیهمیشودمواردزیرمدنظرقراربگیرند :
الف -توصیهمیشودوسای دسترسیایم (بهعنوانمثا ،دراا چفتشده)تاحدامکان مناسب برا 
مکاناا مداخلهساختهشوندتاپرسن راازدسترسیازطری سامانهانتقا مواد،بازدارند؛ 
ب-توصیهمیشودسامانهاا انتقا موادایچفضا باز کهامکانمواجههباخطررافراامکند ،نداشته
باشند؛ 
پ-ریس دسترسیبهمسیرنقاله(بهعنوانمثا ،جلوگیر بااستفادهازسطو شیبدار)؛ 
ت -ریس فراترازحدمجازرفت ،یادسترسیتمامبدن(بهعنوانمثا ،جلوگیر بهوسیلهحفاظاا 
جانبی،ارتفاعنقاله،تجهیزاتحفاظتیحساسالکتریکی)؛ 
ث-ریس چنگزدنجهتنزدی شدننقاله .


شکل پ -9-مثالهايی از اقدامات پیشگیرانه در دسترسی به نوار نقاله

69

پ2-

نمونه اي از دريچههاي کوچک

توصیهمیشودابعاددریچهااباابعادموادتنظیمشوند .
توصیهمیشودایچمنطقهخطر ازطری دریچهااقاب دسترسینباشد .


شکل پ -2-ورود مواد از طريق دريچههاي کوچک در حفاظها

پ 3-مثالی براي تونلها

تون ااییباعم کافی،ازدسترسیبهمناط خطرناکجلوگیر میکنند .


شکل پ-3-تونلی که جهت افزايش فاصله با خطر استفاده شده است

61

پ4-

نمونهاي از حفاظگذاري با تجهیزات حفاظتی حساس الکتريکی 

تجهیزاتحفاظتیحساسالکتریکی  ،دسترسی فردراحسمیکند ،باای حا بهدلی غیرفعا ساز ،
عبورمحصوالتمجازمیباشد(نشاندادهشدهباعبورازتیراا داخ عکس) .



شکل پ -4-حفاظگذاري با تجهیزات حفاظتی حساس الکتريکی
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پیوست ت
(اطالعاتی)
عملیاتچند دستگاه فعال ساز
جدول ت -9جدول درستی عملکرد ماشین و موقعیت دو دستگاه فعال ساز
فرد A



فرد B

موقعیت 1

موقعیت 9

موقعیت 3

موقعیت 1

خاموش 

خاموش 

خاموش 

موقعیت 9

خاموش 

فعا 

خاموش 

موقعیت 3

خاموش 

خاموش 

خاموش 


عملیاتماشی بایدفقطانگامیکهاردودستگاهفعا سازدرموقعیت،9یعنیموقعیتمرکزفعا شده
میباشند،فعا شود .
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پیوست ث
(اطحعاتی)
کاربردهاي مفهومی ربات هاي مشترک
يادآوري-جهتالزامات،بهبند11-3مراجعهشود .
توضیح

نوع کاربرد

حفاظها

اهداف

 عملیات خودکار  -حفاظاا ثابتیاحساسمستق داخ فضا  اطرا فضا کار 
 سرعت کااشیافته وحفاظتشده 
کار کوچ شده
 ربات داخ پنجره فضانزدی پنجره 
حرکتمیکند 
 ایچ وقفها در  -ایچ فضا کار برا پنجرهتحوی دادن 
عملیات خودکار طی ربات دربیرونپنجرهوجود
اتفاقندارد 
دسترسی،
 انگامیکه لبه پایی نمیافتد 
از
کوچکتر
پنجره

 1999mmباشد ،حفاظاا
مطاب بند 3-19-3

بارگیار یاتخلیه 
آزمون،درجا خود قرار دادن و
تمیزکردن 
-خدمات 

 عملیات مستق  -حفاظاا ثابتیاحساسخودکار داخ فضا  اطرا فضا کار 
 سرعت کااشیافته وحفاظتشده 
کار کوچ شده
فضا
 ربات در پنجره رابطتوقف میکند و سپس نزدی پنجره 
به صورت دستی - ،کنتر نگهدار جهت
بیرون واسط ،میتواند حرکت  ،برا حرکت
ادایتشده 
حرکتکند 

 رو ام جمعکردن/ازرو ام
برداشت خودکار 
 مونتا ادایت-شده 
 پرکردن/خالیکردنادایتشده 
آزمون،درجا خود قرار دان،
تمیزکردن 
خدمات 

پنجرهواسط 
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 عملیات خودکارداخ ی 
انفراد
فضا کار  مشترک
(مشترکباانسان) 
 سرعت کااش یافتهربات و/یا توقف،
فضا کارمشترک 
انگامی که ی فرد
وارد فضا کار مشترک
(مشترک با انسان)
میشود 

 سامانه تشخیص افراد بااستفاده از ی یا تعداد
بیشتر حسگر 
 سرعتکااشیافتهمطاب مسافت(بهبند2-3-11-3
مراجعهشود) 
 توقف ایم ربات ،انگامدسترسی به فضا ممنوع
شده ،و امکان راهانداز 
مجدد به صورت خودکار،
پسازپاکساز ،اگربهطور
مناسبحفاظتشدهاست 

 عملیات خودکاردر فضا 
مستق
حفاظتشده 
 ورود ی انسان بهفضا کار مشترک،
انگامی که ربات
عملیاتش را با سرعت
کااشیافته و مسیر
کااشیافته ادامه می-
داد 

حفاظاا ثابتیاحساساطرا فضا حفاظتشده 
 دستگاه فعا ساز یاسامانهتشخیصحضورفرد 
 سرعت کااشیافته یافضا کار کوچ شده پس
ازورودبهفضا کار 
اقداماتی در برابر استفادهنادرست 



بازرسی 










مونتا مشترک حم مشترک آزمون ،در جا خودقراردادن ،و
تمیزکردن 
-خدمات 

بازرسی و تنظیم
فرآینداابهعنوان
مثا  ،کاربرداا 
جوشکار 

رنگکار  ،مونتا 
 فضا کار برا  -سرعتکااشیافته شده
به صورت ادایت
 کنترکاربردخا 
 حرکت از طری  نگهداشت وحرکتدادن  دستی  فضا کار مشترک بستهرباتادایتشدهبا ادایتدستی 
دست 
 حرکت در ی مسیر بهخطراتکاربرد 
ازطری ادایتدستی 
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پیوست ج
(اطحعاتی) 
مشاهده فرايند
ج9-

کلیات

مشاادهفرایندبهعنوانترکیبیازاقداماتایمنیفنیوالزاماترفتارایم کهحداکثرحفاظتعملیرابه
اپراتورارائهمیداد ،شناختهمیشود که ای حفاظتازطری محدودکردنسرعتاا ،و مسیراا عرضیو
قطعحرکاتغیرضرور انجاممیشود .
توصیهمیشود مشااده موقت فراینداا خودکار ،درحالیکه اقدامات حفاظتی به حد الزم است ،با اعما 
اقداماتحفاظتیجایگزی ،انجامشوند.توصیهمیشوداقداماتفنیایمنیطور انجامشوندکهازاستفاده
نادرستقاب پیشبینیبهطورمنطقی،جلوگیر کنند .
توصیه میشود ای نوع عملکرد ،موضوع ارتبا ضرور بی یکپارچهساز و مصر کننده بعد ربات ،به
منظورتواناییتحلی الزاماترفتاراپراتوروترجمهآنهابهعم ،باشد .
درصورتباقیماندنریس ،مث پاششذراتفلزگداختهشده،توصیهمیشودایدها مطاب شک ج،1-
اعما شود .
برا اطحعاتبیشتردرموردمشاادهفرایند،بهاستانداردملیایرانشماره19333مراجعهشود .
يادآوري -ای پیوست،ازاستانداردملیایرانشماره،19333پیوستتبرگرفتهشدهاست .
ج2-

نکاتی در مورد مشاهده فرايند

بهشک ج1-مراجعهشود .
الف-آیانیازبهنظارتدقی ترفرایندکارمیباشد؟آیامیتوانفرایند کار راازطری وضعیتاا مرتبطبا
عملیات که در استاندارداا مناسب از نوع  Cتنظیم شدهاند ،کنتر کرد؟ آیا سامانهاا بیشتر مث 
دوربی اا ویدیوئییادستگاهاا نوفهساختار مفیدمیباشند؟ 
آیامشاوره بیشتربا مصر کننده بعد انجامشده است؟آیا بهمصر کننده توضیحات کافیداده شده که
ی وضعیتاضافهعملیاتبرا تولیدموردنظر،کامحًضرور است؟ 
ب -آیانتایجمشاورهوبهخصو دالی وضعیتاضافهعملیات،ثبتشدهاند؟آیاکاربردای وضعیتاضافه
عملیات،درمقایسهباعملیاتعاد ،بهمحتوا الزمدردامنهاستفادهموردنظر،محدودباقیمیماند؟ 
پ -توصیهمیشود استفاده موردانتظارسامانه ربات باکاربردوضعیتاضافهعملیات ،دقیقاًمشخصشودو
بهتراستدراسنادفنی گنجاندهشود .برا تحلی خطروارزیابی ریس ،توصیهمیشود استراتژ ایمنی
(بهبند 2مراجعهشود)شام استفاده موردنظرباشد.توصیهمیشود شرایطخا (فردنزدی به فرایند)
موردتوجهقرارگیرد؛ 
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ت -اجتناب ازخطرات بهوسیلهاقداماتطراحی ،باالتری اولویترابرا کااشریس دارد .بهدلی ای 
که مدیریت خطر دشوار میباشد ،توصیه میشود اقدامات ایمنی فنی برا کااش ریس  ،به ویژه در
نظرگرفته شود .توصیه میشود اقدامات فنی از ی طر  ،کااش ریس  ،و از طر دیگر محدود کردن
وضعیت عملیات بهبیشتری میزانبه حداق موردنیاز ،برا ممانعتازاستفادهنادرست ،رااد قرارداد
وای میتواندبهعنوانمثا ،توسط :
-1محدودکردنایم سرعتومسیراا عرضی،فقطبهسطحموردنیاز؛
-9راهانداز مجدددستیبخشاا متحرکپسازتوقفکام ؛ 
-3قطعایم چنی حرکات/محوراا خطرناکیکهبرا آنوضعیتعملیاتیموردنیازنمیباشند؛ 
-2جلوگیر ازتعویضخودکارابزار؛ 
-3جلوگیر ازتعویضتابلو؛ 
-6جلوگیر ازقراردادنروانکنندهخن کنندهدرفشارباال؛ 
-3تأییددستیانتشارمادهخن کننده(آسیبچشمی)؛ 
-3دسترسیآسانبهدستگاهاابرا توقفدرحالتاضطرار (توقفاضطرار )؛ 
-2فقطدسترسیمجازبهعنوانمثا ازطری سوئیچکلید یارمز .
ث -اگرکااشریس مناسبیازروشاا فنی حاص شود،وضعیتعملیاتی بیشتر ممک استایجاد
شود؛ 
ج-توصیهمیشودفرایندتکرارتاوقتیکهاقداماتفنیتمامشوند،ادامهپیداکند؛ 
چ -اگر ارزیابی ریس نشان داد که ریس باقیمانده قاب قبو نمیباشد ،توصیه میشود یکپارچهساز
بررسیکندآیامصر کنندهمیتوانددرکااشریس بهوسیلهروشاا تکمیلی ازقبی مواردزیرکم 
کند :
-1صححیتخا کارمندان؛ 
-9پیرو ازدستورالعم اا منظم(مدرکنوشتهشده)؛ 
-3تجهیزاتحفاظتشخصی (بهعنوانمثا عین اا حفاظتی،کفشاا حفاظتی،پوشیدنلباساا 
مناسب)؛ 
-2الصاقدستورالعم اا عملیاتیبادرنظرگرفت وضعیتاا عملکرد تکمیلی .
ح-اگریکپارچهسازاطحعاتیکسبکندمبنیبرای کهمصر کنندهقادربهایجادمشارکتذکرشدهدر
باالنمیباشد،توصیهمیشودایچوضعیتعملیاتیاضافیدرسامانهرباتتهیهنشود؛ 
خ -اگر یکپارچهساز اطحعاتی کسب کند مبنی بر ای که مصر کننده قادر به ایجاد مشارکت مناسب
توسطاقداماتبیشترمیباشد،توصیهمیشودچنی اقداماتیتحتموافقتبی یکپارچهسازومصر کننده،
ثبتشودو توصیهمیشود بهعنوانی الزام درراانما عملیات و بهصورتعحمتگیار یاعحمتاا 
اشداردانده،بررو سامانهرباتگنجاندهشود؛ 
د-امهاطحعاتمرتبطباوضعیتعملیاتیتکمیلی،بایددرراانما عملیاتثبتشوند :
-1استفادهموردنظر؛ 
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-9پیشگیر اادرمقاب استفادهنادرستقاب پیشبینی؛ 
-3توضیحدرموردعملیاتوکارکرداا؛ 
-2اقداماتیکهبایدطب بنداا ثوجتوسطمصر کنندهانجامشوند؛
-3سایرالزاماتمرتبطباتعمیرونگهدار وکنتر  .
شروع




خیر 

آیاالزاماتعملیاتیی یاتعدادبیشتر ازبخشاا سامانهاز

معیاراا استانداردنوع C
فراترمیروند؟


بله 



خیر 

آیابهاپراتوربعد توضیحدادهاستکهی حالتعملیاتیبیش
ترکامحًالزممیباشدورود معیارااطب ایزو19199راارائه
دادهاست؟

خیر 

بله 
انجامتحلی خطروبرآردریس برا حالتعملیاتی

تکمیلیطب ایزو19199

 کااشریس بااقداماتفنی:
فراامکردنکلیداا انتخابحالتبیشتر -شروععملیاتبهحداق موردنیازبرا وظایفخا
 -مکانمشاادهباکااشریس مناسب
خیر 

آیالوازمتکنیکیفرسودهشدهاند؟




آیاکااشریس کافی,حاص شدهاست؟ 



بله 

بینیآیاروشاا عملیاتیباتواناییپیش
شدهاپراتورارتبا دارند؟


بله

خیر 

بله 


دستورالعم اابرا اپراتوردرراانما 






عملیاتمشخصشدهاند.

ثبتاجرا حالتاا عملیاتیاضافی
درراانما عملیات


 حالتعملیاتیاضافیمی

شکل ج -9-حفاظگذاري در طول مشاهده فرايند

تواندفراامشود
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نمیتوانحالتعملیاتی
اضافیرافراامکرد.

پیوست چ
(الزامی)
روشهاي تصديق اقدامات و الزامات ايمنی
جدو چ 1-الزامات کارایی مخصو را که برا ایمنی ربات به قدر ضرور شناخته شدهاند که باید
تصدی یاصحهگیار شوندیاامتصدی وامصحهگیار شوند،رافهرستمیکند .
بهبند3-6برا نکتهااییدرمورداستفادهازای جدو ،مراجعهشود .
جدول چ -9-روش هاي تصديق اقدامات و الزامات ايمنی
روشهاي تصديق و/يا
صحهگذاري

زيربندها

اقدامات و/يا الزامات ايمنی

 9-3

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

 1-9-3

شر قابلیتاا کاراییواطحعاتومعیاراابرا تعیی کاراییدر
دستورالعم استفاده .

 9-9-3

کاراییPL=dمیباشد،ساختاررده .3

    ××   ×

 9-9-3

کارایی،SIL2روادار خرابیسختافزار 1وفاصلهآزمایشنباید
کمتراز99سا باشد .

    ××   ×

 3-9-3

نتایجارزیابیریس برا تعیی کارایی .

      ×  ×

(بهبند9-6مراجعهشود) 
I H G F E D C B A

 3-3

×        ×

طراحی و نصب
×   ×     ×

 1-3-3

سامانهبراساسشرایط،طراحیوانتخابشدهاست .

 9-3-3

انتخابوضعیتخودکاربایددربیرونازمنطقهحفاظتشدهباشد     ×    ×  ×  .

 3-3-3

کنتر اا کاراندازبایدمطاب استانداردIEC 60204-1باشند .

×        

 3-3-3

سامانهرباتنبایدبهایچفرمانکنتر خارجییاشرایطیکه
وضعیتاا خطرناکایجادمیکنندواکنشنشانداد .

 2-3-3

امهمنابعتغییهبایدالزاماتسازندهرابرآوردهکنند .

×  ×  ×    ×

 2-3-3

دراا محفظهالکتریکیبایدطور نصبشوندکهکامحًبازشوندو
مسیراا فرارامیشهدردسترسباشند .

××××     

 3-3-3

اتصاالتحفاظتیبایداستانداردIEC 60204-1رابرآوردهکنند .

×  ×      

 6-3-3

امکاناتجداساز انر خطرناکتهیهشوند .

××   ×    

 6-3-3

وسای جداساز انر خطرناکبایدبهوضو عحمتگیار شوند         ×  .

 3-3-3

وسای آزادساز کنتر شدهانر خطرناکبایدتهیهشوند .

××   ×    

 3-3-3

وسای آزادساز کنتر شدهانر خطرناکبایدبهوضو 
عحمتگیار شوند .

×        

 ×  ×     
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ادامه جدول چ -9-روش هاي تصديق اقدامات و الزامات ايمنی
روشهاي تصديق و/يا
صحهگذاري
زير بندها

الزامات و/يا اقدامات ايمنی

(بهبند9-6مراجعهشود) 
I H G F E D C B A

  1-3-3-3سامانهرباتبای توقفحفاظتیتجهیزشدهباشد .

 ×   ×    

  1-3-3-3سامانهرباتبای توقفاضطرار مستق ،تجهیزشدهباشد .

 ×   ×    

توقفاا اضطرار وحفاظتیبایدامکاناتیبرا اتصا دستگاهاا 
 1-3-3-3
حفاظتیخارجیداشتهباشند .

×    ×    

ارایستگاهکنتر کهقادربهشروعحرکترباتیاسایرکاربرداا 
 9-3-3-3
خطرناکمیباشد،ی توقفاضطرار داشتهباشد .

××   ×    

کارانداز ،امهحرکاترباتودیگرکارکرداا خطرناکدرسلو 
 9-3-3-3
رباترا،متوقفکند .

 ×   ×    

دارا ی توقفاضطرار مجزابرا سامانه،یامحدودهکنتر برا 
 9-3-3-3
کارکرداا چندگانهباشد .

 ×   ×    

امهدستگاهاا توقفاضطرار دری فضا کار،امانمحدوده
 9-3-3-3
کنتر راداشتهباشند .

 ×   ×    

  9-3-3-3اطحعاتمحدودهکنتر دردستورالعم استفادهآمدهاست .

×        ×

  9-3-3-3کارکردتوقفاضطرار بایدمطاب بند9-3-3-3باشد 

 ××  ×    

  9-3-3-3کارکردتوقفاضطرار بایدازردهتوقف9یا1باشد .

 ×   ×    ×

کارکردتوقفاضطرار بایدمطاب ،PL=dرده،3باشدمگرای که
 9-3-3-3
ارزیابیریس معیاراا عملکرددیگر راتعیی کند .

        ×

درصورتامکانسیگنا خروجیتوقفاضطرار بایدانگامیکه
  9-3-3-3منبعتغییهسامانهرباتجدامیشود،بهکارخودادامهداددرغیر
ای صورت،بایدی سیگنا توقفاضطرار تولیدکند .

 ××      ×

 11-3-3
 11-3-3
 19-3-3
 13-3-3
 13-3-3

رویهاا بهبوداضطرار دردستورالعم استفادهآمدهاند .

        ×

عحئمیابرچسباا رویهاا بهبوداضطرار ،بهسامانهربات
الصاقشدهاندیادستورالعم ااییجهتالصاقارائهشدهاند .
عحئماشدار نامشخصومبهم،بااماننوعوسای اشدار مؤثر
×        ×
جایگزی شدهاند .
سطحروشناییکار،مشخصشدهودردستورالعم استفادهتعیی 
×  ××     ×
شدهاند .
××××   ×  
روشنایییکپارچهمناسبعملیات،فراامشدهاست .
×        ×

 12-3-3

دریکپارچهساز سامانهربات،خطراتکاربردمدنظرقرارگیرند .

×   ×   ×  ×

 12-3-3

الزاماتارتبا باسایرماشی اا،راانماییاا سازندهراامانطور
کهدردستورالعم استفادهآمدهاند،دنبا کنند .

   ××   ××

 13-3-3

سایردستگاهاا فعا سازویکپارچهساز آنهابایدباقسمتاو 
ای استاندارد،مطابقتداشتهباشند .

 ×   ×   ××

39



ادامه جدول چ -9-روش هاي تصديق اقدامات و الزامات ايمنی





 



روشهاي تصديق و/يا
صحهگذاري

زير بندها

الزامات و/يا اقدامات ايمنی

 13-3-3

دستگاهاا فعا سازتکمیلیکافیبرا تعدادپرسن موردانتظار
درونفضا حفاظتشده،فراامشدهاند .

 13-3-3

دستگاهاا فعا سازمتعددمرتبطباکنتر ی ربات،کارکرد
امساندارند .

 ×  ×  ×   ×

 13-3-3

دستگاهاا فعا سازدرمناطقیازسلو کهپرسن درمعرضخطر
ازسمترباتاضافییاسایرتجهیزاتمیباشند،قف شوند .

 ×  ××××××

 13-3-3

تجهیزاتقف شدهاضافینیازمندی راهانداز مجددجداگانه
میباشند .

 ×  ××    ×

(بهبند9-6مراجعهشود) 
I H G F E D C B A

 2-3
 9-2-3
 9-2-3
 9-2-3

×   ××  ×××

محدود کردن حرکت ربات
فضا حفاظتشده،بهوسیلهحفاظگیار محیطیباتوجهبه
مکانمححظاتقرارگیر وجانماییوخطراتدرونآن،ایجادشده ×  ×   ×    ×  ×  × 
است .
فضا محدودشدهرباتباوسایلیکهحرکتربات،مجر نهایی،
 ××    ×× 
قیدوبستااوقطعهکاررامحدودمیکنند،ایجادشدهاست .
××      ××
فضا محدودشده،درونفضا حفاظتشدهقراردارد .

 9-2-3

حفاظاا محیطی،ازفضا محدودشدهنزدیکتربهخطرقرار
ندارندیاحفاظمحیطیبرا ای طراحیشدهاستکهمطاب بند
،3-2-3محدودکنندهباشد .

××    ×  ××

 3-2-3

وسای محدودکنندهمکانیکیرباتمطاب باقسمتاو ای 
استانداردباشند .

×××     ××

 3-2-3

وسای محدودکنندهغیرمکانیکیرباتمطاب باقسمتاو ای 
استانداردباشند .

 ×    ×  ××

 3-2-3

سامانهاا کنتر استفادهشدهبرا وسای غیرمکانیکیمحدود
کنندهربات،مطاب قسمتاو ای استانداردباشند،مگراینکه
ارزیابیریس ،کاراییدیگر راتعیی کند .

 ×    ××××

 3-2-3

فاصلهتوقفمرتبطباوسای محدودکننده،درارمحاسباتیاز
فضا محدودشده،گنجاندهشود .

 ××     ××

 3-2-3

دستگاهاا محدودکنندهبهدرستیتنظیم،وایم شدهاند .

×××   ×   ×

 3-2-3

انگامیکهدستگاهاا محدودکنندهغیرمکانیکیبهکارمیروند،
شام محورنرمافزار ایمنیمجازومحدودکنندهفضا(قسمت
او ای استاندارد)،فضا محدودشدهبراساسرباتبابارواقعی
مشخصمیشود .
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 ××   ×  ××

ادامه جدول چ -9-روش هاي تصديق اقدامات و الزامات ايمنی 
روشهاي تصديق و/يا
صحهگذاري
(بهبند9-6مراجعهشود) 

زيربندها

اقدامات و/يا الزامات ايمنی

 3-2-3

اگرسرعترباتبهوسیلهی سامانهنظارتیمطاب بند،9-9-3
محدودشدهاست،فضا محدودشدهمیتواندبراساسسرعت
واقعیباشد.درغیراینصورت،فضا محدودشدهبراساسحداکثر
سرعترباتمیباشد .

 ××   ×  ××

 3-2-3

اطحعاتدرموردایمنیمجازبرنامهریز شدهومحدودیتاا 
فضا،دردستورالعم استفادهگنجاندهشدهاست .

       ××

 3-2-3

درموارد کهحفاظمحیطیبهعنواندستگاهمحدودکننده
طراحیشدهاست،نتایجارزیابیریس استفادهمیشوندتاالزامات
طراحی،قدرتوتغییرشک حفاظراتعیی کنند .

      ×××

 2-2-3

دستگاهاا محدودکنندهمکانیکیدینامی ،قادربهتوقفربات
تحتباروسرعتمجازباشند .

 ×××    ××

 2-2-3

کنتر اا ایمنیمرتبطبمحدودکنندهدینامی ،مطاب الزامات
کاراییبند9-3باشند .

    ××   ×

I H G F E D C B A

 2-2-3
 3-3
 1-3-3
 1-3-3
 1-3-3
 1-3-3
 1-3-3

مکانقرارگیر مناط محدودکنندهدینامیکیدردستورالعم 
استفادهتعیی شدهاند .
جانمايی
حفاظگیار محیطیمطاب بند،19-3اجراشدهاست .
درانتخابدستگاهحفاظتی،مواردزیرلحاظشود:فشاراا 
عملیاتیموردانتظار،اثرموادفراور شدهوسایرتأثیراتخارجی
مربوطه .
فواص ایمنیتاحفاظاا مکانیکیوآنسو آن،مطاب 
استانداردملیایرانشماره11399باشند .
حداق فواص ایمنیازحفاظاا قف کنندهمطاب استاندارد ISO
13855باشند .
حداق فاصلهبرا جلوگیر ازبرخورد،مطاب استانداردملیایران
شماره19393باشد .

     ×  ××
× × ×   × ×   × × 
 ×     × × 

× ×

×  ×     × 
×

×

×



×

×

×



 9-3-3

حداق فضا دسترسیبهاندازه399mmدرمناط کار که
نیازمنداستفادهازسرعتباال دستیباشند،باقیماندهاست .

×   × ×    × ×  

 9-3-3

درصورتامکان،طراحیجانماییاجازهدادکهوظایفدربیروناز
فضا حفاظتشده،انجامشوند .

×        × × 

 9-3-3

دسترسیایم وکافیبهمح اا انجاموظایفدرفضا حفاظت
شدهفراامشدهاست .

×    ×    × × × 

 9-3-3

مسیرااووسای دسترسیبدونخطرباشند .

×    ×    × ×  
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ادامه جدول چ -9-روش هاي تصديق اقدامات و الزامات ايمنی 
روشهاي تصديق و/يا
زيربندها

اقدامات و/يا الزامات ايمنی

صحهگذاري
(بهبند9-6مراجعهشود) 
I H G F E D C B A

 9-3-3

وسای دسترسیدائمیبرا وظایفیباتکرارباالتهیهشدهاند .

×    ×    × × × 

 9-3-3

وسای دسترسیبهتجهیزاتالکتریکیکهباالترازسطحدسترسی
معمولیقرارگرفتهاند،فراامشدهاند .

×  ×     × 

 9-3-3

وسای دسترسیبهدستگاهاا قرارگرفتهدرسطحدسترسیبی 
299mmو ،9999mmتدارکدیدهشدهاند .

×  ×    ×× 

 9-3-3

سکواا،مسیراا عبور،پلهاا،نردباناا متحرکوثابت،مطاب 
استانداردISO 14122طراحی/انتخابشدهاند .

×  ×     ××

 9-3-3

حفاظگیار بی سلو اا مجاور،فراامشود .

××××   ×× 

 9-3-3

حفاظگیار سلو اا مجاور،حی انتقا مواد،فراامشود .

××××   ×× 

 3-3-3

افرادواردشدهبهفضا حفاظتشدها کهدرآنفضا،موادواردو
خارجمیشوند،ردیابیشوند .

××  ×    × 

 3-3-3

اقداماتحفاظتیازارتبا باخطرجلوگیر کنند،یاخطراترابه
حالتایم درآورند .

××  ×    × 

 2-3-3

وضعیتاا عملیاتیمطاب بنداا 9-2-6-3و3-2-6-3یای 
وضعیتکنتر مجزابرا مشاادهفراینددرونفضا حفاظتشده
فراامشدهاند .

 ×   ×××  ×

 6-3

کاربرد وضعیت عملیاتی سامانه ربات

 1-6-3

سامانهاا رباتیکیکهبرا عملیاتانتخابنشدهاند،دروضعیتی
ایم درسلو چندگانهرباتبمانند .

 ×  ××  ×× 

 1-6-3

سایررباتاا درسلو کهبهطوردستیعم نمیکنند،خطر
ایجادنکنند .

 ×  ××  ×× 

 9-6-3

انتخابوضعیتغیرمجازو/یاغیرآگااانهممنوعباشد .

 9-6-3

وسای انتخاب،فقطوضعیتانتخابشدهرافعا کندنهعملیاترا    ×  ×  ×   ×  ×  .

 9-6-3

کارانداز جداگانهبرا شروععملیاتربات،موردنیازاست .

××  ×××   

 9-6-3

عحمتواضحیازوضعیتعملیاتی،تهیهشود .

××  ×     

 9-6-3

تغییرحالتعملکرد خطرایجادنمیکند .

 1-3-6-3
 9-3-6-3
 9-3-6-3
 9-3-6-3

ورودبهفضا حفاظتشدهحی وضعیتخودکار،سببی توقف
حفاظتیشود .
انتخابوضعیتخودکار،شرایطتوقفاضطرار یاتوقفحفاظتیرا
لغونمیکند .
انتخابوضعیتخودکار،بیرونازفضا حفاظتشدهقراردارد .
تغییرازوضعیتخودکار،باعثایجادتوقفشود .
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××   ××   

 ×  ×××   
 ×  ×××   
 ×  ×××   
 ×  ×××  ××
 ×  ××    

ادامه جدول چ -9-روش هاي تصديق اقدامات و الزامات ايمنی 
روشهاي تصديق و/يا
زيربندها

صحهگذاري

اقدامات و/يا الزامات ايمنی

(بهبند9-6مراجعهشود) 
I H G F E D C B A

  3-3-6-3عملیاتخودکارازبیرونفضا حفاظتشدهشروعشدهاست .

 ×  ×××  × 

شروعحالتخودکارفقطانگامیکهامهحفاظاافعا میباشند
 3-3-6-3
انجاممیشود .

 ×  ×××  × 

  2-3-6-3شروعوراهانداز مجدد،عملیاتیسادهمیباشد .

××  ×     ×

  2-3-6-3اقداماتحفاظتیبرشروعبهکاروراهانداز مجدد،مقدممیباشند ×    ×  ×    ×  ×  .
  2-3-6-3کارکردکنتر مرتبطباایمنیمطاب بند9-9-3میباشد .

    ×××  ×

قف اا کارانداز دستیجهتشروعبهکاروراهانداز مجدد،
 2-3-6-3
فراامشدهاند .

 ×   ××   

انگامیکهپرسن درونفضا حفاظتشدهمیباشند،ازشروعبه
 2-3-6-3
کاروراهانداز مجدد،دراماناستند .

××  ×××  ××

کنتر اا شروعبهکاروراهانداز مجدد،ازدرونفضا حفاظت
 2-3-6-3
شدهنمیتوانندفعا شوند .

××  ××   ××

اقداماتحفاظتیوایمنیکارکرد فراامشدهاندتاتضمی کنند
  2-3-6-3پیشازشروعبهکاروراهانداز مجدد،کسیدرونفضا حفاظت
شدهنیست .

 ×  ×××   ×

درصورتلزوم،تشخیصحضوریااشدارپیشازشروعقاب 
 1-2-6-3
شنیدنودیدن،فراامشود .

 ×  ××××  

1-2-6-3
1-2-6-3
1-2-6-3

دستگاهاا توقفاضطرار قاب دسترسی،درونفضا حفاظت
شدهفراامشدهاند .
کنتر داخلیانگامدخالتدستی،ازواحدکنتر دستیاستفاده
کند .
مکانقرارگیر دستگاهاا کنتر ،مشاادهفضا کارراممک سازد .

×       ××
×    ××  ××
×   ×    × 

1-2-6-3

دستگاهکنتر توقف،نزدی اردستگاهکنتر شروعبهکار،قرار
گیرد .

1-2-6-3

حی کنتر محلی،کنتر ازمنابعدیگرغیرممک شود .

9-2-6-3

تنظیمTCPبااستفادهازویژگیجابجاییانجامشود .

 × × 

9-2-6-3

حداکثرسرعت،TCPکمتراز939mm/sباشد .

 ×××  ×   ×

9-2-6-3

تعیی اینکهآیاسرعتپایی ترموردنیازاست .



9-2-6-3

دستگاهفعا سازکارکرد ،برا حرکتالزممیباشد .

 ×  ×××   ×

3-2-6-3

الزاماتقسمتاو ای استانداردوواحداا کنتر دستیبراورده
شدهاند .

3-2-6-3

دستورالعم استفاده،شام آزمونکارکرد دستگاهفعا سازباشد ×          .
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×   ××   ××
 ×   ××   ×
×


 ××
× 

××       ×

ادامه جدول چ -9-روش هاي تصديق اقدامات و الزامات ايمنی
روشهاي تصديق و/يا
اقدامات و/يا الزامات ايمنی

زيربندها

صحهگذاري
(بهبند9-6مراجعهشود) 
I H G F E D C B A

 3-6-3

کنتر ازرادورفقطانگامیکهدستگاهدروضعیتدستیباشد،
امکانپییرباشد .

 ×  ×  ××  ×

 3-6-3

فقطی منبعکنتر واحدانگامکنتر ازراهدور،دری زمان
فعا میباشد .

 ×  ×  ×   ×

 3-6-3

کنتر ازراهدور،انتخابموضعیرالغونمیکندوشرایطخطرناک
ایجادنمیکند .

 ×  ×  ×   ×

 3-6-3

فعالساز کارکردازراهدور،فقطازکنتر موضعیعملیات،امکان
پییرباشد .

 ×  ×  ×   ×

 3-6-3

محدودیتااییبرا محورنرمافزار ایمنیمجازکهازراهدور
تغییرمیکندوپارامتراا محدوکنندهفضاوجوددارند .

 ×    ×   ×

 3-6-3

عحمتیکهنشانداندهفعا بودنکنتر ازراهدورمیباشد،وجود
دارد .

 3-6-3

انگامیکهدرسرعتباال دستیمیباشد،ازکنتر ازراهدور
جلوگیر شود .

 ×  ×     ×

 3-6-3

دستورالعم استفاده،الزاماتدخالتازراهدوررافراامکند .

      ×  ×

 3-3

××   ×    ×

واحدهاي کنترل دستی

 1-3-3

واحداا کنتر دستیکهدرونفضا حفاظتشدهاستفادهمی-
شوند،مطاب قسمتاو ای استانداردباشند .

××   ××   ×

1-3-3

توقفاضطرار واحدکنتر دستیمطاب بند9-3-3-3باشد .

×××  ×   ××

1-3-3

واحداا کنتر دستیباسیمبایدطو ودوامکاب مناسبوکافی
داشتهباشد .

×××     ××

1-3-3

ذخیرهساز واحدکنتر دستیبرا جلوگیر ازآسیب،تهیهشده
است .

×   ××  ×××

 9-3-3

واحداا کنتر دستیبدونسیمیاقاب جداشدن،الزاماتقسمت
او ای استانداردرابراوردهکند .

××  ××    ×

9-3-3

توقفاضطرار ودستگاهفعا سازمطاب قسمتاو ای استاندارد

باشند .

××  ××    ×

9-3-3

ازکنتر غیرآگااانهاجتنابشود .

××  ×××   ×

9-3-3

واحدکنتر دستیبیسیمبهطورامزمانبهبیشازی سامانه
رباتمتص نباشد .

××  ×××   ×

9-3-3

قطعسیگنا سببایجادتوقفوعملیآگااانهبرا شروعمجدد
باشد .

 ×  ××    ×

9-3-3

قطعارتبا وذخیرهساز ،الزاماترابراوردهکند .
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××  ××   ××

ادامه جدول چ -9-روش هاي تصديق اقدامات و الزامات ايمنی
روشهاي تصديق و/يا
اقدامات و/يا الزامات ايمنی

زيربندها

صحهگذاري
(بهبند9-6مراجعهشود) 
I H G F E D C B A

9-3-3

نقطهکنتر واحد،فراامشدهاست .

3-3-3

کنتر واحدکنتر دستیچندرباته،عحمتیداشتهباشدکهنشان
دادکدامرباتااکنتر میشوند .

3-3-3

امهچند-رباتاا انتخابشدهدرامانوضعیتعملیاتیباشند ×    ×  ×    ×  ×  .

3-3-3

رباتااییکهانتخابنشدهاند،خطرسازنشوند .

 ×  ××   ××

 2-3-3

کنتر اا ادایتدستیالزاماتقسمتاو ای استانداردرابراورده
کنند .

 3-3

 ×  ×  ×   ×
××      × 

××   ×××  ×

تعمیر ونگهداري

 1-3-3

رویهااییجهتبازرسیوتعمیرفراامشدهاندوتوصیهاا سازنده
مدنظرقرارگرفتهاستوعملیاتایم پیوستهممک میباشد .

×   ×   ×××

 1-3-3

دستورالعم استفادهشام الزاماتیبرا آزمونکارکرد دورها 
اجزاءمرتبطباایمنیتجهیزاتباشد .

×       ××

 9-3-3

سامانهبرا دسترسیایم جهتتعمیرونگهدار طراحیشده
است .

××     ×××

9-3-3

سامانهدارا وسایلیبرا کنتر انر خطرناکباجزئیاتیکهدر
دستورالعم استفادهقیدشدهاست،باشد .

××  ××   ××

9-3-3

سامانهدارا حفاظاا جایگزی کافی،جهتاجرا وظایفیکه
بدونجداکردنانر انجاممیشوند،باشد .

××  ××  ×××

 3-3-3

حفاظاابااندازهمناسبباشندتادسترسیآسانراممک سازند .

×××     ××

3-3-3

حفاظاا ثابتیکهبرا وظایفتعمیرونگهدار غیرمعمو فراام
شدهاند،فقطبااستفادهازابزارقاب جداشدنباشند .

××       ×

3-3-3

نقا دسترسیمتعددبهوسیلهدستگاهاا حفاظتی،ترجیحاً
حفاظاا قاب جابهجایی،حفاظتشوند.حفاظاا قاب جابهجایی ×  ×    ×   ×  ×  × 
بارسیدنبهموقعیتحفاظت،فرمانشروعبهکارراآغازنکنند .

3-3-3

3-3-3
 2-3
 1-2-3

زمانیکهامکانباقیماندندرناحیهحفاظتشدهانگامبستهبودن
××   ×××××
حفاظقاب جابجاییوجوددارد،اقداماتحفاظتیبیشترفراام
شدهاند .
ی دستگاهتشخیصحضورکهدرارتبا باقف شروعبهکارمجدد
استفادهشدهاست،حداق الزاماتنوع9ازاستانداردملیایران
××   ×××  ×
شماره61226-1رابراوردهکند .
رابط سامانه تولید يکپارچه()IMS
ارزیابیریس ویکپارچهساز سامانه،خطراتیراکهبهوسیلهسایر
×      ×××
تجهیزاتدرفضا حفاظتشدهایجادشدهاندرامدنظرقرارداند .
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ادامه جدول چ -9-روش هاي تصديق اقدامات و الزامات ايمنی 
روشهاي تصديق و/يا
صحهگذاري

زيربندها

اقدامات و/يا الزامات ايمنی

 9-2-3

IMSکارکردتوقفاضطرار تکیداردکهبرامهبخشاا مرتبط
بهامدری ماشی ،تأثیرمیگیارد .

××  ××   ××

 9-2-3

توقفاضطرار مطاب بند9-3-3-3باشد .

××   ×   ××

 9-2-3

دستورالعم استفادهاطحعاتیدرموردمحدودهکنتر اردستگاه
توقفاضطرار باشد .

        ×

3-2-3

کنتر اا مرتبطباایمنیبی IMSوربات،مطاب بند9-9-3
باشند .

    ××  ××

3-2-3

مداراا ایمنی،برحرکاتخطرناکدرونمنطقهودررابطاا 
مناط امجوار،تأثیرگیارباشند .

××  ×××  ××

 2-2-3

سامانهکنتر IMSازانتخابکنتر موضعی،آگاهباشد .

 ×   ×    ×

2-2-3

IMSنمیتواندکنتر موضعیرالغوکند .

 ×   ××   

2-2-3

کارکرداا توقفحفاظتیواضطرار درطیکنتر موضعی،
عملیاتیباقیبمانند .

 ×  ×××   

2-2-3

وسای انتخابکنتر موضعیدرنزدیکیموارد کهکنتر 
میشوند،قراردارند .

×

2-2-3

لغوانتخابکنتر موضعی،شرایطخطرناکرادرونفضا حفاظت
شده،ایجادنمیکند .

××  ××   ××

2-2-3

اگرلغوانتخابمیتوانددرونفضا حفاظتشدهاتفاقبیافتد،آنگاه
تأییدجداگانها ازبیرونسلو موردنیازمیباشد .

 ×  ××   ××

2-2-3

دستگاهاا فعا سازبیشترمطاب بند13-3-3باشند .

 ×   ××   ×

 3-2-3

دستگاهفعا سازمواف بامحدودهاا ،IMSقف شدهاست .

 ×  ×××  ××

 6-2-3

انتخابوضعیتمطاب قسمتاو ای استانداردباشد .

 ×   ××   ×

3-2-3

IMSبرا مداخلتدستیایم شام منطقهبند ،درانگاملزوم،
طراحیشدهاست .

3-2-3

یکپارچهساز سامانهرباتدرونی منطقهوظیفه،مطاب 
استانداردملیایرانشماره19333باشد .

 19-3

حفاظگذاري

(بهبند9-6مراجعهشود) 
I H G F E D C B A

 ×

 ××

××  ××  ×××
        

حفاظااودستگاهاا حفاظتیالزاماتاستانداردملیایرانشماره
 1-19-3
19199رابراوردهکنند .

        ×

انتخابحفاظاا محیطیبادرنظرگرفت امهوظایفوخطرات
 9-19-3
انجامشود .

×   ×   ×× 

حفاظاابهطورایم نصبوبهطوردقی درجا خودقرارداده
 1-3-19-3
شدهاند .

×  ××    × 
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ادامه جدول چ -9-روش هاي تصديق اقدامات و الزامات ايمنی 
روشهاي تصديق و/يا
اقدامات و/يا الزامات ايمنی

زيربندها

صحهگذاري
(بهبند9-6مراجعهشود) 
I H G F E D C B A

 9-3-19-3

حفاظاا ثابتومتحرکالزاماتاستانداردISO 14120رابراورده

کنند .

  ×  ×   × 

حداق فاصلهارخطر تاحفاظاا ثابتومتحرکمطاب الزامات
 9-3-19-3
مربوطهاستانداردملیایرانشماره،11399تعیی میشود .

  ×  ×   × 

انگامممانعتازدسترسیبهحفاظاا،استانداردملیایرانشماره
 9-3-19-3
11399برا تعیی حداق فاصلهایم ،بهکارمیرود .

  ×  ×   × 

دستگاهاا حفاظتیتشخیصحضورکهازشروعبهکاریاراهانداز 
 3-3-19-3
مجددجلوگیر میکنند،مطاب بند3-3-19-3باشند .

××  ×    ××

دستگاهاا حفاظتیتشخیصحضورجهتفراامکردنفضا باز،
 2-3-19-3
مطاب بند3-3-19-3باشند .

××  ×    ××

امهحفاظااالزاماتعملیاستانداردملیایرانشماره19199و
 1-2-19-3
ISO 14120رابراوردهکنند .

×        ×

دستگاهاا قف کنندهمرتبطباحفاظاا،الزاماتعملیرابراورده
 1-2-19-3
کنند .

××   ×    ×

  1-2-19-3برا جداکردنحفاظاا ثابت،ابزارموردنیازباشد .

××       

1-2-19-3

سامانهاا ثابت،درصورتلزوم،بهحفاظااوماشی آالتمتص 
باشند،زمانیکهکهجدامیشوند .

××       

1-2-19-3

حفاظگیار محیطینزدیکترازفضا حفاظتشدهبهخطرنصب
نشدهاست(برا استثنائاتبهبند2-19-3مراجعهشود) .

×  ×    ×××

فاصلهبی زیرحفاظتاکفزمی یاسایرفواص خالیدرحفاظ،
  9-2-19-3امکاندسترسیبهسمتدیگر،باال،اطرا یامیانحفاظورسیدن
بهخطررابرا فردایجادنمیکند .

  ××    × 

  9-2-19-3ارتفاعحفاظحداق 1299mmمیباشد .

  ×      

دستگاهاا قف کنندهمرتبطباحفاظاا متحرک،الزاماتعملی
 3-2-19-3
رابراوردهمیکنند .

 ×

 ×    ×

3-2-19-3

حفاظاا متحرکدرموقعیتبستهخود،ازرسیدنکاربراابه
مناط خطرناکجلوگیر میکنند .

×   ×    × 

3-2-19-3

حفاظاا متحرکبهصورتعرضییادورازخطر،وبهبیرون
فضا حفاظتشدهبازمیشوند .

××      × 

3-2-19-3

وسای قف کنندهفراامشودتاامهخطراتراپیشازای که
اپراتوربتواندبهآناادسترسیپیداکند،بهحالتایم درآورد .

 ×  ×     

3-2-19-3

حفاظاا متحرکبادقتدرجا خودقرارگرفتهاند(بهبند
9-3-19-3مراجعهشود) .

  ×     ××
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ادامه جدول چ -9-روش هاي تصديق اقدامات و الزامات ايمنی
روشهاي تصديق و/يا
صحهگذاري

زيربندها

اقدامات و/يا الزامات ايمنی

3-2-19-3

حفاظاا متحرکاستفادهشدهجهتشروعبستهشدن(حفاظاا 
کنتر )الزاماتعملیرابراوردهکنند .

 ×   ×    ×

3-2-19-3

کارکردقف کردنحفاظمتحرکحداق الزاماتبند9-9-3رادارا
باشد .

    ×    ×

3-2-19-3

کاراندازاا بازنشانیحفاظمتحرکمطاب بند2-3-6-3میباشند .

 ×   ×    ×

2-2-19-3

درصورتلزوم،عحوهبرقف کنتر ،قف حفاظنیزفراامشده
است .

 ×   ×    ×

2-2-19-3

قف کردنحفاظاامطاب بنداا 2-2-19-3الفوب میباشد 

 ×

2-2-19-3

پارامتراا فرایندکهبهعنوانشرایطیبرا قف کردنیابازکردن
استفادهشدهاند،امانالزاماتایمنیکارکرد کارکردقف کردنرا
براوردهمیکنند .

 ×   ×××  ×

(بهبند9-6مراجعهشود) 
I H G F E D C B A

 ×

   ×

فضا حفاظتشدهوسایلیجهتجلوگیر ازگیرافتادنی فرد
 3-2-19-3
درونای فضا،دارد .

 ×      ××

تجهیزاتحفاظتیحساسبهفشاروحساسالکتریکی،الزامات
 1-3-19-3
عملیرابراوردهمیکنند .

        ×

تجهیزاتحفاظتیحساساستفادهشدهجهتشروعی توقف
 9-3-19-3
حفاظتی،بهدرستیدرجا خودقرارگرفتهاند .

  ×     ××

تجهیزاتحفاظتیحساسبهصورتایم نصبشدهودرجا خود
×××     × 
  9-3-19-3قرارگرفتهاندبهطوریکهاپراتورنمیتواندمنطقهتشخیصرادور
بزند .
9-3-19-3

9-3-19-3

9-3-19-3
9-3-19-3

9-3-19-3

چنانچهزمانیکهشرایطخطرناکمیباشد،تجهیزاتحفاظتی
حساسفعا شوند،ی توقفحفاظتیآغازمیشود .
پسازکارانداز ،شرایطخطرناکیکهتوسطتجهیزاتحفاظتی
حساس،حفاظتشدهاند،ازارگونهحرکتیاموقعیتخطرناک
جلوگیر میشوندتازمانیکهتجهیزاتحفاظتیحساسبازنشانی
شوند .
بازنشانیتجهیزاتحفاظتیحساسبهخود خودوضعیتاا 
خطرناکایجادنمیکند .
فرمو حداق فاصلهایم مورداستفادهجهتتعیی حداق فاصله
تجهیزاتحفاظتیحساسبرا دسترسیازامهجهات،بااستفاده
ازحداکثرگسترشاجزاءمتحرکتاجهتدسترسی،بهکارمیرود .
انگامیکهبخشیازاپراتورامکانداردکهدرفضا حفاظتشده
باقیبماند،اقداماتبیشترفرااممیشوندتاازوضعیتاا خطرناک
جلوگیر کنند .
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 ×   ××   ×

 ×   ××   

 ×  ×     
  ×      ×

 ×   ××  × 

ادامه جدول چ -9-روش هاي تصديق اقدامات و الزامات ايمنی
روشهاي تصديق و/يا
صحهگذاري

زيربندها

اقدامات و/يا الزامات ايمنی

9-3-19-3

اگرامکانمخفیماندناپراتورازمکانکنتر بازنشانیوجودداشته
باشد،اقداماتحفاظتیتکمیلیبرا جلوگیر ازبازنشانیقف 
راهانداز مجددفرااممیباشد .

 ×   ××  × 

9-3-19-3

بازنشانیقف راهانداز مجددنیازمندعم انسانیآگااانهمیباشد .

 ×       

3-3-19-3

تجهیزاتحفاظتیحساستشخیصحضورکهبرا ممانعتازشروع
بهکارمورداستفادهقرارگرفتهاند،درارتبا باسایراقداماتایمنی
استفادهشدهاند .

 ×   ××  × 

3-3-19-3

دستگاهاا تشخیصحضورطور درموقعیتخودقرارگرفتهو
تنظیمشدهاندکهی فردیاجزئیازی فردکهدرمنطقه
شناساییحضوردارد،تشخیصدادهخواادشد .

××      × 

3-3-19-3

درصورتلزوم،اقداماتتکمیلیفراامشدهاندتاتضمی کنندکه
امکاندورزدنمنطقهتشخیصوجودندارد .

××  ×    × 

(بهبند9-6مراجعهشود) 
I H G F E D C B A

اقداماتیبرا تضمی ای کهکاربراادرمعرضخطراتبیشترناشی
 1-6-19-3
ازعملیاتایستگاهحم دستیموادنباشند،فراامشدهاند .

×   ×     

اقداماتیانجامشدهاندتاازقرارگیر اپراتوردرمعرضخطرات
 1-6-19-3
مرتبطباکاربردجلوگیر کنند .

××  ××   ××

9-6-19-3

اقداماتیفراامشدهاندکهازدسترسیاپراتورباخطراتیکهاز
حرکاتایستگاهاا دستیناشیمیشوند،جلوگیر کنند .

9-6-19-3

فاصلهخالیبی ی ایستگاهمتحرکواجزاءثابتفراتراز199mm
نمیرود .

  ×     × 

3-6-19-3

انگامیکهتشخیصحضوربرا تشخیصاپراتوردرفضا کار
مشترکاستفادهمیشود،منطقهتشخیصدستگاه،ک ناحیهفضا 
کارمشترکراپوششمیداد .

 ××  ×   × 

3-6-19-3

انگامیکهقف راهانداز مجدددری فضا کارمشترکتدارک
دیدهشود،اقداماتیبرا ممانعتازبازنشانیناخواستهقف 
راهانداز مجدد،تهیهشدهاند .

××   ×    

3-6-19-3

انگامیکهقف راهانداز مجدددستیدری فضا کارمشترک
تدارکدیدهشدهاست،ک فضا کارمشترکازدستگاهبازنشانی
یااقداماتبیشتر کهاعما شدهاند،قاب دیدنمیباشد .

××   ×   ××

  3-19-3فضااا بازورودوخروجموادکمتری ابعادضرور رادارند .

××  ×    ××

×××     × 

3-19-3

ازخطراتشکست /بریدنبی موادولبهاا فضا بازممانعت
میشود .

3-19-3

ازدسترسیبهخطرممانعتشودیاای دسترسیتشخیصدادهشود  ×  ×   ×    ×  ×  .
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××      × 

ادامه جدول چ -9-روش هاي تصديق اقدامات و الزامات ايمنی
روشهاي تصديق و/يا
صحهگذاري

زيربندها

اقدامات و/يا الزامات ايمنی

3-19-3

تجهیزاتحفاظتیحساسالکتریکی،عبورموادرایاازطری کارکرد
غیرفعا ساز یابای تغییردرمنطقهحفاظت،ممک میکند .

×××××   ××

3-19-3

کارکردغیرفعا ساز ،الزاماتاستانداردملیایرانشماره3363-1
رابراوردهمیکند .

    ×    ×

3-19-3

سطحایمنیکارکرد برا غیرفعا ساز وتغییردرناحیهحفاظت
(بهعنوانمثا ،خالیکردن)حداق امانسطحایمنیکارکرد 
تعیی شدهتوسطارزیابیریس برا تجهیزاتحفاظتیحساس
الکتریکی،میباشد .

    ×  ×  ×

اقداماتیبرا جلوگیر ازدسترسیاپراتورباخطراتیادفعخطرات
 3-19-3
بی سلولها مجاور،فراامشدهاند .

××  ×   ×× 

3-19-3

حفاظاا ثابتمورداستفادهجهتجلوگیر ازدسترسیبه
خطراتدرسلو اا مجاور،حداق ارتفاع1299mmداشتهباشند .

  ×     × 

3-19-3

انتخابامکاناتیغیرازحفاظاا ثابت،مطاب بند3-2میباشد .

      ×××

3-19-3

اقداماتغیرفعا شدهجهتعملیاتتولید،سطحایمنیکارکرد 
تعیی شدهتوسطارزیابیریس رابراوردهمیکنند .

 ×   ×××  ×

عملگراا نهاییوسامانهاا تغییرابزارطور طراحیوساخته
 2-19-3
شدهاندکهاتح یاتجدیدمنبعانر ،منجربهخطرنمیشودد .

××   ×  ×  ×

2-19-3

طراحیسامانهتغییرابزارطور استکهتضمی میکنداستفاده
نادرست،منجربهوضعیتخطرناکنمیشود .

××   ×  ×  ×

2-19-3

تغییرابزارفقطدرموقعیتتغییرابزارممک میباشد .

2-19-3

سامانهتغییرابزار،الزاماتدینامیکیواستاتیکیموردانتظاررا
متحم میشود .

(بهبند9-6مراجعهشود) 
I H G F E D C B A

  19-19-3غیرفعا ساز فقطمحدودبهفراینداا ضرور میباشد .

 ×   ××  × 
 ××    ×

 ×

×    ×××××

19-19-3

انگامیکهغیرفعا ساز پایانمییابد،فردنمیتوانددرمنطقه
خطرناک،شناسایینشدهباقیبماند .

 ×     ×× 

19-19-3

کارکردغیرفعا ساز اازمانیکهشرایطغیرفعا ساز درست
باشند،بهصورتخودکارشروعمیشودوپایانمییابد .

 ×  ×××   

19-19-3

کارکردغیرفعا ساز بهسطحبرابر ازکارکردایمنیمیرسد،
امی کهکارکردحفاظتیغیرفعا میشود .

 ×   ×××  ×

19-19-3

سطحکاراییعملیاتغیرفعا ساز برسطحکاراییکارکرد
حفاظتی،تأثیرنامطلوبنمیگیارد .

 ×   ×××  ×

19-19-3

درصورتبروزنقصدرکارکردغیرفعا ساز ،ازغیرفعا ساز 
بعد تاانگاماصح نقص،ممانعتمیشود .

 ×   ××   
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ادامه جدول چ -9-روش هاي تصديق اقدامات و الزامات ايمنی
روشهاي تصديق و/يا
زيربندها

اقدامات و/يا الزامات ايمنی

صحهگذاري
(بهبند9-6مراجعهشود) 
I H G F E D C B A

19-19-3

توضیحیازوسای غیرفعا ساز ،مکان،مناط وکارکرددر
دستورالعم استفادهآمدهاست .

وظایفیکهنیازمندتعلی حفاظاامیباشند،وضعیتعملیاتی
 11-19-3
اختصاصیدارند .

       ××
××   ×××  ×

11-19-3

انتخابوضعیتعملیات،باوسای ایم انجاممیشود .

××   ××   ×

11-19-3

انگامیکهحفاظاابهطورخودکارتعلی میشوندالزاماتبنداا 
 11-19-3الف)تا11-19-3ج)براوردهشدهاند .

××  ××    ×

11-19-3

انگامیکهحفاظاابهطورخودکارتعلی میشوند،تجهیزات
غیرضرور جهتانجاموظایف،درشرایطتوقفحفاظتییاتحت
کنتر مستقیماپراتورمیباشند .

   ×   ×× 

11-19-3

دستورالعم استفادهدرارتبا باوضعیتاا بحرانی،انگامیکه
الزماستتعلی حفاظاابهطوردستیانجامشود،تهیهشدهاند .

        ×

 11-3

رباتهاي مشترک با انسان

دستورالعم استفادهشام توضیحیازحفاظاا موردنیازوانتخاب
 1-11-3
وضعیتمیباشد .

        ×

یکپارچهسازارزیابیریسکیراانجامدادهاستکهامهفضا کار
 9-11-3
مشترکرالحاظقراردادهاست(به9-11-3الفمراجعهشود).

      ×××

9-11-3

رباتاا درفضا کارمشترک،الزاماتقسمتاو ای استانداردرا
براوردهکنند .

    ××  ××

9-11-3

دستگاه(اا )حفاظتیبرا تشخیصحضور،لزاماتقیدشدهدر
بند9-9-3رابراوردهکنند .

    ××   ×

9-11-3

دستگاه(اا )حفاظتیبیشتردرفضا کارمشترک،الزاماتبند-3
9رابراوردهکنند .

    ××   ×

9-11-3

حفاظگیار طور طراحیونصبشدهاستکهجلوتررفت افراد
درسلو را(خارجازفضا کارمشترک)تشخیصدادیاازآن
ممانعتکند .

××  ×   ×× 

9-11-3

اگرنفوذبهفضا حفاظتیخارجازفضا کارمشترک،اتفاقبیافتد،
رباتمتوقفوخطراتقطعمیشوند .

 ×  ×    × 

9-11-3

حفاظتمحیطی،ازورودافرادبهفضا حفاظتشدهغیرمشترک،
ممانعتمیکندویاای ورودراتشخیصمیداد .

××  ×    × 

9-11-3

سایرماشی اا متص درفضا کارمشترککهکارکرداا مرتبط
باایمنیدارند،مطاب 9-9-3میباشندمگراینکهارزیابیریس 
تشخیصدیگر داد .
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    ×××  ×

ادامه جدول چ -9-روش هاي تصديق اقدامات و الزامات ايمنی
روشهاي تصديق و/يا
زيربندها

اقدامات و/يا الزامات ايمنی

صحهگذاري
(بهبند9-6مراجعهشود) 
I H G F E D C B A

فضا کارمشترککهدرآنتعام مستقیمانسانبارباتصورت
  3-11-3میپییرد،بهوضو مشخصشدهاست(بهعنوانمثا ،بهوسیله
عحمتگیار رو کفزمی ) .

×   ×    × 

3-11-3

ویژگیاا کاراییرباتدرارتبا بادستگاهاا حفاظتی،مطاب 
بند9-9-3میباشند .

 ×   ××   ×

3-11-3

اگربیشازی فرد،درگیرعملیاتمشترکباشد،ارفردبا
کنتر ااییکهمطاب بند9-9-3میباشند،حفاظتمیشود .

××   ×××  

3-11-3

فضا کارمشترک،انجامآسانوظایفراممک میسازد .

××  ×   ×  ×

3-11-3

مکانقرارگیر تجهیزات،خطراتبیشترایجادنمیکند .

×   ×

3-11-3

اقداماتحفاظتیبیشتربرا جلوگیر ازقرارگرفت درمعرض
خطراتگیرافتادنیادرتنگناقرارگرفت ،درمناطقیکهفضا 
بازشانکمتراز399mmمیباشد،وجوددارند .

×× ×    ×××

تغییرازعملیاتمستق بهعملیاتمشترکوبرعکس،پرسن را
 2-11-3
درمعرضخطرقرارنمیداد .

××  × ×××××

قابلیت(اا )ایمنیمناسببرا عملیاترباتمشترک،انتخاب
 1-3-11-3
شدهاند .
1-3-11-3

نقصتشخیصدادهشدهدرقابلیتاا ایمنیانتخابشده،باعث
ی توقفحفاظتیمطاب بند3-3-3-3میشود .

1-3-11-3

اگرنقصیتشخیصدادهشود،عملیاتمستق فقطپسازی 
راهانداز مجددآگااانهازبیرونفضا مشترک،ادامهپیدامیکند .

  ×× 

      ×  ×
 ×   ×××  ×
 ×

 ×××  × 

اگرازفناور توقفنظارتشدهایمنیمجازاستفادهمیشود،
  9-3-11-3انگامیکهی فردواردفضا کارمشترکمیشود،حرکاتربات
متوقفوتوقفنظارتشدهایمنیمجاز،باقیمیماند .

 ×  ××  ×× 

درحالتادایتدستیربات،انگامیکهرباتبهموقعیتانتقا 
  3-3-11-3دستیمیرسد،کتوقفنظارتشدهایمنیمجاز،مطاب باقسمت
او ای استانداردانجامشود .

 ×  ×××   ×

دستگاهادایتدستی،الزاماتای استانداردوقسمتاو ای 
 3-3-11-3
استانداردرابراوردهکند .

 ×   ××   ×

3-3-11-3

درحالتادایتدستیربات،دیدواضحیازک فضا کارمشترک
وجوددارد .

×   ×    × 

3-3-11-3

انگامیکهاپراتور،دستگاهادایتدستیراآزادمیکند،ی توقف
نظارتشدهایمنیمجازمطاب قسمتاو ای استانداردانجامشود .


 ×  ×× ×   ×
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ادامه جدول چ -9-روش هاي تصديق اقدامات و الزامات ايمنی
روشهاي تصديق و/يا
زيربندها

صحهگذاري

اقدامات و/يا الزامات ايمنی

(بهبند9-6مراجعهشود) 
I H G F E D C B A

اگرازفناور نظارتموقعیتوسرعتاستفادهمیشود،رباتاادر
  2-3-11-3فضا کارمشترکباانسان،مطاب الزاماتقسمتاو ای استاندارد
باشند .

    ××  ××

پارامتراابراساسارزیابیریس تعیی شدهوراانماییبهوسیله
 2-3-11-3
ISO/TS 15066انجامشدهاند .

      ×××

اگرازفناور محدودکنندهنیرووتواناستفادهمیشود،رباتاادر
  3-3-11-3فضا کارمشترکباانسانمطاب الزاماتقسمتاو ای استاندارد
باشند .

    ××  ××

پارامترااتوسطارزیابیریس ،تعیی شدهوراانماییبهوسیله
 3-3-11-3
ISO/TS 15066فراامشدهاست .

      ×××

 19-3

ماموريت دادن به سامانه ربات

 1-19-3

طر فرماندادنشام اطحعاتیبرا اقداماتحفاظتی(حفاظاا 
داخلی)موردنیازدرطیفرماندادن،میباشد .

×      ×××

 9-19-3

حفاظاا داخلیدرمقاب خطراتتعیی شدهتوسطارزیابی
ریس ،حفاظتمیکنند .

××     ×××

9-19-3

حداق ،موانعاشدار برا تعریففضا محدودشده،نصب
شدهاند .

×       × 

9-19-3

حفاظاا داخلیدردستورالعم استفادهتعیی شدهاند .

        ×

طر رویهراهانداز اولیهشام مواردفهرستشدهدربند3-19-3
بهعنوانحداق موارد 

       ×

 3-19-3
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پیوست ح
(اطالعاتی)
کتابنامه
] [9استانداردملیایرانشماره، 6299-1ایمنی ماشی آالت  -کااش ریس ناشی از مواد خطرناک
منتشر شده به وسیله ماشی آالت بر رو سحمتی قسمت او  :اصو وخصوصیات برا سازندگان
ماشی آالت
] [2استاندارد ملی ایران شماره  ، 6299-9ایمنی ماشی آالت  -کااش احتما خطر ناشی از مواد
خطرناکمنتشرشدهبهوسیلهماشی آالتبررو سحمتی-قسمتدوم :اصو الزمبرا تأییدروش
اا اجرایی
] [3استاندارد ملی ایران شماره  ،1233-3-392تأسیسات الکتریکی فشارضعیف-قسمت: 392-3
الزاماتمکاناایاتأسیساتخا -گیرگاهاا عملیاتییاتعمیرونگهدار
][4استانداردملیایرانشماره،61226-9ایمنیماشی آالت-تجهیزاتحفاظتیحساسالکترونیکی-
قسمتدوم:الزاماتویژهبرا تجهیزاتاستفادهکنندهازافزاراا حفاظتیالکترونیکینور ) (AOPDs
][5استانداردملیایرانشماره،61226-3ایمنیماشی آالت-تجهیزاتحفاظتیحساسالکترونیکی-
قسمت سوم :الزامات ویژه برا افزاراا حفاظتی الکترونی نور فعا دارا عکسالعم نسبت به
بازتابمنتشرشده )(AOPDDR

] [8استاندارد ملی ایران شماره  ،61226-2ایمنی ماشی آالت-تجهیزات حفاظتی حساس
الکترونیکی -قسمت چهارم :الزامات ویژه برا تجهیزات استفاده کننده ازافزاراا حفاظتی مبتنی بر
بینایی)(VBPD
[7] ISO 8373:1994, Manipulating industrial robots — Vocabulary
[8] ISO 13849-2, Safety of machinery — Safety-related parts of control systems — Part 2:
Validation
[9] ISO 13851, Safety of machinery — Two-hand control devices — Functional aspects and
design principles
[10] ISO 1415, Safety of machinery — Hygiene requirements for the design of machinery
[11] ISO 14738, Safety of machinery — Anthropometric requirements for the design of
workstations at machinery
[12] ISO/TS 150661), Robots and robotic devices — Safety requirements — Industrial
collaborative workspace
[13] ISO 19353, Safety of machinery — Fire prevention and protection
[14] ISO/TR 23849, Guidance on the application of ISO 13849-1 and IEC 62061 in the
design of safety-related control systems for machinery
[15] IEC 60204 (all parts), Safety of machinery — Electrical equipment of machines
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[16] IEC 62079, Preparation of instructions — Structuring, content and presentation
[17] EN 563, Safety of machinery — Temperatures of touchable surfaces — Ergonomics
data to establish temperature limit values for hot surfaces
[18] EN 1093 (all parts), Safety of machinery — Evaluation of the emission of airborne
hazardous substances
[19] EN 1127-1, Explosive atmospheres — Explosion prevention and protection — Part 1:
Basic concepts and methodology
[20] EN 1127-2, Explosive atmospheres — Explosion prevention and protection — Part 2:
Basic concepts and methodology for mining
[21] EN 1837, Safety of machinery — Integral lighting of machines
[22] EN 12198 (all parts), Safety of machinery — Assessment and r eduction of risks arising
from radiation emitted by machinery
[23] CEN/TR 14715, Safety of machinery — Ionizing radiation emitted by machinery —
Guidance for the application of technical standards in the design of machinery in order to
comply with legislative requirements
[24] BGIA/DGUV study — Procedural Guideline for the Arrangement of Workplaces with
Collaborative Robots
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پیوست خ
(اطالعاتی)
فهرست واژگان مورد استفاده در اين استاندارد و معادل التین آنها
رديف

معادل التین

واژه فارسی

1

اپراتور 

 Operator

9

ارزیابی 

 assessment

3

ازکارانداز 

2

افزوده 

3

ایمنی 

6

بازنشانی 

3

بازو رباتی

3

تکینگی 

 singularity

2

جانمایی 

 layout

19

چر لنگر 

 flywheel

11

حدایمنی 

 safety-rated

 decommissioning
integrated
 safety
 reset



 manipulator

  19حفاظ 

 safeguard

  13حفاظگیار 

 safeguarding

  12خالیکردنفضا 

 blanking

  13خطر 

 hazard

  16دریچه 

 opening

  13دستگاه 

 device

  13راهانداز مجدد 

 restart

  12رده 
  99ریس

 category



 risk

  91سازنده 

 manufacturer

  99شروعبهکار 

 initiation

  93قاب مشااده 

 visible

  92قوا محرکه 

 power

  93قیدوبستنگهدارنده 

 fixture

  96کارکرد 

 function

  93ماموریتدادن 

 commissioning

  93مخاطره 

 danger

  92مرتبطباایمنی 

 safety-related

  39مشترک 

 collaborative

  31موقت 

 interim

  39نظارتکردن 

 monitoring
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  33نقطهمرکز ابزار 

 TCP

  32نیرو محرکه 

 drive power

  33واحدکنتر دستی 

 pendant

  36وظیفه 

task
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