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  خدا نامبه

 ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة با آشنايي

 مقررات و قوانين اصالح قانون 3مادة يك بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

 است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي و تحقيقات استاندارد مؤسسة

 .دارد عهده به را ايران) رسمي(استانداردهاي ملي  نشر و تدوين تعيين، وظيفه كه

 *كارشناسـان مؤسسـه   از مركـب  فنـي  هـاي  كميسـيون  در مختلف هاي حوزه در استاندارد تدوين

 شـود  مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، مؤسسات علمي، و مراكز نظران صاحب

 مشاركت از كه است تجاري و يدي، فناوريتول به شرايط توجه با و ملي مصالح با همگام وكوششي

 وارد و كنندگان، صادركنندگانمصرف توليدكنندگان، شامل نفع، و حق صاحبان منصفانة و آگاهانه

 پيش .شود مي حاصل دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز كنندگان،

 فنـي  هـاي  كميسيون اعضاي و نفع ذي عمراج به نظرخواهي براي ايران ملي نويس استانداردهاي

 و طرح رشته آن با مرتبط ملي كميتة در پيشنهادها و نظرها از دريافت پس و شودمي ارسال مربوط

  .شود مي منتشر و ايران چاپ )رسمي( ملي استاندارد عنوان به تصويب صورت در

 ضـوابط  رعايت با نيز ذيصالح و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

 ملي استاندارد عنوان به تصويب، درصورت و بررسي و طرح ملي كنند دركميتة مي تهيه شده تعيين

 مفـاد  اسـاس  بر كه شود مي تلقي ملي بدين ترتيب، استانداردهايي .شود مي منتشر و چاپ ايران

 مؤسسـه  كه مربوط داردملي استان كميتة در و تدوين 5 شمارة ايران ملي استاندارد در شده نوشته

  .باشد رسيده تصويب به دهدمي تشكيل استاندارد

(ISO)اسـتاندارد   المللي بين سازمان اصلي اعضاي از ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة
1 

2المللـي الكتروتكنيـك    بـين  كميسـيون 
(IEC) قـانوني  شناسـي  انـدازه  المللـي  بـين  سـازمان  و 

3
(OIML) 4رابط تنها به عنوان و است

 كدكس غذايي  كميسيون 
5
(CAC) مي فعاليت كشور در 

 كشور، خاص هاي نيازمندي و كلي شرايط به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در .كند

  .شودمي گيريبهره بينالمللي استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي، پيشرفتهاي آخرين از

 قـانون،  در شـده  بيني پيش موازين رعايت با تواند مي اناير صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

 كيفيت از اطمينان حصول عمومي، و فردي ايمني و سالمت كنندگان، حفظ مصرف از حمايت براي

 براي را ايران ملي استانداردهاي از اجراي بعضي اقتصادي، و محيطي زيست مالحظات و محصوالت

 اسـتاندارد، اجبـاري   عـالي  شـوراي  تصويب با وارداتي، اقالم يا / و ر كشو داخل توليدي محصوالت

 اجـراي  كشـور،  محصـوالت  بـراي  المللـي  بـين  بازارهـاي  حفظ منظور به تواند مي مؤسسه . نمايد

 به بخشيدن اطمينان براي همچنين . نمايد اجباري را آن بنديو درجه صادراتي كاالهاي استاندارد

                                         
  ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد موسسة *

1- International organization for Standardization 
2 - International Electro technical Commission 

3- International Organization for Legal Metrology (Organization International de Metrology Legal)  

4 - Contact point 

5 - Codex Alimentarius Commission 



 

 مميزي بازرسي، آموزش، مشاوره، در زمينة فعال ؤسساتم و زمانها سا خدمات از كنندگان استفاده

 و مراكـز  هـا  آزمايشـگاه  محيطـي، زيسـت  مـديريت  و كيفيت مديريت هاي سيستم صدورگواهي و

 بـر  را مؤسسـات  و ها سازمان گونه اين استاندارد مؤسسة ، سنجش وسايل )واسنجي(كاليبراسيون 

 گواهينامة الزم، شرايط احراز صورت در و كند مي ارزيابي ايران تأييد صالحيت نظام ضوابط اساس

 يكاهـا،  المللـي  بين دستگاه ترويج .كند نظارت مي آنها عملكرد بر و اعطا ها آن به صالحيت تأييد

 براي تحقيقات كاربردي انجام و گرانبها فلزات عيار تعيين سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون 

 .است مؤسسه اين وظايف يگرد از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  استاندارد  فني تدوين نويسيمك

  - ايمني - وسايل برقي خانگي و مشابه 

كف جهت مصارف صنعتي ت بر روي الزامات ويژه ماشينهاي نظافت وعمليا : 67- 2قسمت 

  و تجاري

 

  

  :يا نمايندگي/ سمت و   :رئيس

  ذره،مهدي

  )مهندس برق(

  

ــات   كار ــتاندارد و تحقيق ــه اس ــمي موسس ــناس رس ش

  صنعتي 

    :دبير

  حبيب پور،افسانه   

  )  ليسانس فيزيك(

  الهام خالصي

  )مهندس برق(

                                         

  اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي تهران

  

  اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي تهران

  

    )رتيب حروف الفبااسامي به ت( :اعضاء

  اسماعيل دوست ، عباس 

  )مهندس برق(

  

  حق گوي ، اصغر

  )مهندس برق(

  

  شاهنده ، بابك

  )مهندس برق(

  

  ضيايي، زهرا

  )ليسانس فيزيك(

  

  قاسم زاده ، ماريه

  )ليسانس فيزيك(

  شركت پارس خزر

  

  

  شركت آذر جارو

  

  

  شركت سازه البرز

  

  

  شركت پارس خزر

  

  

  و تحقيقات صنعتي تهراناداره كل استاندارد 

  



 

  

  

  

  

  

  

  فهرست مندرجات

  

 صفحه  عنوان

  آشنايي با مؤسسة استاندارد

  كميسيون فني تدوين استاندارد

  گفتارپيش

 مقدمه

  ج

  د

  ز     

  ه     

 1 هدف و دامنه كاربرد 1

 2 مراجع الزامي 2

 2 اصطالحات و تعاريف 3

 3 عمومي الزامات 4

 3 شرايط عمومي براي آزمونها 5

 4 طبقه بندي 6

  4  نشانه گذاري و دستورالعمل 7

  7  در برابر دسترسي به قسمتهاي برقدار حفاظت 8

  7  موتور دار راه اندازي دستگاههاي 9

  7  توان ورودي و جريان 10

  7  گرمايش 11

  7  خالي 12

  8  جريان نشت و استقامت الكتريكي در دماي كار 13

  8  اضافه ولتاژهاي گذرا 14

  8  ومت در برابر رطوبتمقا 15

  10  جريان نشت الكتريكي و استقامت الكتريكي 16

  10  در برابر اضافه بار حفاظت ترانسفورماتورها و مدارهاي مربوط به آن 17

  10  دوام 18

  10  كار غير عادي 19

  11  پايداري و خطرات مكانيكي 20

  12  استقامت مكانيكي 21

  14  ساختمان 22



 

  16  سيم كشي داخلي 23

  16  اجزاء متشكله 24

  16  بيرونياتصاالت تغذيه و بندهاي قابل انعاطف  25

  17  بيرونيترمينالهاي هاديهاي  26

  17  پيش بيني اتصال زمين 27

  17  پيچها و اتصاالت 28

  18  فواصل خزشي ، هوايي و فواصل از ميان عايق 29

  18  و آتش گرمامقاومت در برابر  30

  18  زنگ زدگيمقاومت در برابر  31

  18  ،مسموميت و خطرات مشابهتابش 32

  22  الف - پيوست الف  33
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  گفتارپيش

 

الزامـات ويـژه ماشـينهاي نظافـت      : 67-2قسـمت  -ايمني -وسايل برقي خانگي و مشابه "استاندارد

هاي مربوط يوننويس آن در كميسكه پيش  "وعمليات بر روي كف جهت مصارف صنعتي و تجاري

چهارصـد و بيسـت و   توسط مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران تهيـه و تـدوين شـده و در    

 گرفته اسـت،  تصويب قرار 14/12/86مورخ  برق و الكترونيك كميتة ملي استاندارد يهاجالس دومين

تحقيقات صنعتي  قانون اصالح قوانين و مقررات مؤسسة استاندارد و 3اينك به استناد بند يك مادة 

  .شودمنتشر ميبه عنوان استاندارد ملي ايران  ،1371ايران، مصوب بهمن ماه 

هاي ملي و جهاني در زمينـه صـنايع، علـوم و    براي حفظ همگاني و هماهنگي با تحوالت و پيشرفت

خدمات، استانداردهاي ملي ايران در مواقع لزوم تجديد نظر خواهد شد و هر پيشـنهادي كـه بـراي    

هاي فنـي مربـوط مـورد    استانداردها ارائه شود، هنگام تجديدنظر در كميسيون الح و تكميل ايناص

  .بنابراين، بايد همواره از آخرين تجديدنظر استانداردهاي ملي استفاده كرد. توجه قرار خواهد گرفت

  

  :منابع و مĤخذي كه براي تهيه اين استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زير است

  
IEC 60335-2-67( Edition 3,1:2005-11) 

Household and similar electrical appliances – Safety-Part 2-67 : Particular 

requirements for floor  treatment and floor cleaning machines, for  industrial and 

commercial use 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

  مقدمه 

  

تحت عنوان ايمني وسايل ) تجديد نظر چهارم(  1562-1بايد همراه استانداردملي اين استاندارد 

در اين استاندارد . مقررات ايمني عمومي بكار رود: برقي خانگي و دستگاههاي مشابه ، قسمت اول

طوري تغيير داده شده يا تكميل مي گردند تا بتوان آن را  1562- 1بندهاي نظير در استاندارد ملي 

 بر رويالزامات ويژه ماشينهاي نظافت و عمليات  -ايمني  –وسايل برقي خانگي و مشابه ((بعنوان 

چنانچه در اين استاندارد درباره يك بند از استاندارد .بكار برد)) كف جهت مصارف صنعتي و تجاري

در حد معمول و  آن بند كه از اين پس به آن قسمت اول گفته مي شود اشاره نشود 1562- 1ملي 

 "،يا "تغيير داده شود "،  "اضافه شود "در متن اين استاندارد هرجا كه عبارت . است ي معتبرمنطق

 1562-1در مورد يك بند بيان شده باشد، مقررات مربوطه در استاندارد ملي شماره  "جايگزين شود

  .داده شود وفقبايد به همان ترتيب 

ات اين استاندارد به افراد واجد شرايط و فرض شده كه اجراي الزام چنين اين استاندارد تدويندر 

دربرابر خطراتي مانند خطرات  ملي اين استاندارد سطح ايمني مورد قبول. ار مي شودذكارآزموده واگ

الكتريكي ، مكانيكي، گرمايي، آتش و تشعشع دستگاه را هنگام استفاده عادي مطابق دستورالعمل 

كه در عمل مورد  را همچنين وضعيتهاي غير عادي اين استاندارد .سازنده ، به رسميت مي شناسد

انتظار مي باشند تحت پوشش قرار مي دهد و پديده هاي الكترومغناطيسي كه مي توانند بر عملكرد 

  .ايمن دستگاه تاثير بگذارند را در نظر مي گيرد

  .است 1562ملي شماره  از مجموعه استانداردهاي يك استاندارد اين استاندارد

ي در دامنه كاربرد اين استاندارد باشد و وظايف پوشش داده شده در قسمتهاي ديگر ر دستگاهاگ

 ملي استانداردي مرتبط را نيز انجام دهد،تا جايي كه منطقي باشد قسمتها 1562استاندارد ملي

 ر هر وظيفه روي وظيفه ديگرثاگر مقدور باشد ا. وظيفه جداگانه اعمال مي شوند ، براي هر 1562

  .ر گرفته مي شوددر نظ نيز

و بر استانداردهاي عام  مرتبط با ايمني دستگاه ها مي باشد اين استاندارد از مجموعه استانداردهاي

  .و هم سطح در برگيرنده موضوع اين استاندارد ، تقدم دارد

آزمون ويژگيهاي ديگري امتحان و اين استاندارد پيروي مي كند ، اگر هنگام  متن كه از دستگاهي

ناگزير  اشد كه سطح ايمني پوشش داده شده توسط الزامات اين استاندارد را تضعيف كند، داشته ب

   .مطابق با اصول ايمني اين استاندارد محسوب نمي شود 

شده  تشريحمتفاوت با مواد  به كار گرفته شده در آن يا شكلهاي ساختماني آنمواد كه  دستگاهي

مطابق اهداف الزامات اين استاندارد مورد آزمون قرار گيرد  مجاز است باشد،در الزامات اين استاندارد 

و اگر مشخص شود كه به طور قابل توجهي الزامات اين استاندارد را برآورده مي كند ، مجاز است به 

  .   ، محسوب شود انطباق دارداين استاندارد  باعنوان دستگاهي كه 

 .شروع مي شوند 101آمده اند، با عدد  قسمت اولشماره گذاري وشكلها وبندهايي كه عالوه بر 

  .الف مشخص شده است -همچنين پيوستهايي كه اضافه شده است به شكل الف

 



 

  -ايمني -وسايل برقي خانگي و مشابه

   ١الزامات ويژه ماشينهاي نظافت و عمليات : 67-2قسمت 

  بر روي كف جهت مصارف صنعتي و تجاري 

 

  :هدف و دامنه كاربرد  1

  :سمت اول به شرح زير جايگزين شوداين بند از ق

 مي پردازد تجهيزات جانبي يا بدون موتوردار الكتريكي ، با دستگاههايايمني به  ملياين استاندارد 

 مكش خشك و مرطوب و دستگاههاي طراحي شده اندبراي مصارف صنعتي و تجاري  "كه عمدتا

و ساير  V250تك فاز حداكثر وسايل براي دستگاهها اين ولتاژ اسمي .گنجانده شده است آندر  نيز

و جال  3واكس زدنشامل (  2پوليش كردناين دستگاهها ممكن است براي .  مي باشد V480وسايل

  .فرش استفاده شوند شامپو كردنو كف  7شيار زدن، 6، ساييدن5سابيدن)4 دادن

مراكز خريد و  ها،كارخانه ها،مانند استفاده در هتلها، مدارس، بيمارستان تجاري مصارفزامنظور  – 101يادآوري

  .مي باشد غير از خانه داري معموليادارات براي مقاصدي 

ورده آبـر  هم جاروبرقي هاي صنعتي را الزامات مربوط بهمرطوب بايد  يامكش خشك دستگاه داراي 

  .كنند

 پودرها و خاكه هاي خطرناك مانند پنبه نسـوز 8 ع آوريجمماشينهاي  اين استاندارد همچنين براي

  .به كار مي رود ، نياز است ممكن است يا مايعاتي كه براي آنها مقرارت ملي اضافي

،  كاربرد دارداين استاندارد همچنين براي وسايلي كه موتور آنها از انواع ديگر انرژي تغذيه ميكنند 

  .اما ضروري است كه اثرات اين منابع انژري در نظر گرفته شود

     :بايد دقت شود كه - 102 يادآوري

  .در موارد استفاده خاص در وسايل موتوري يا كشتي ها يا هواپيماها ممكن است مقررات ديگري هم مورد نياز باشد

 :كاربرد نداردين استاندارد در موارد زير ا - 103يادآوري

 .كار مي كنند 1562-2- 10مليدستگاههايي كه براي مصارف خانگي مطابق استاندارد -

 

                                         
١
-Ttreatment  

٢-Polishing  
٣-Waxing  
٤
-Buffing 

٥
-Scrubbing  

٦
-Grinding  

٧
-Scarifying  

٨-Handling  

١ 



 

  ) IEC 60335-2-68(دستگاههاي اسپري  -

 .مي باشند) بخار يا گاز( دستگاههايي كه براي استفاده در محيط هاي حاوي مواد خورنده و قابل انفجار  -

  ) 4582استاندارد ملي  (تجهيزات نوار ويدئويي ، صوتي و الكترونيكي مشابه -

 )   3368استاندارد ملي  (.دستگاههايي كه مصارف پزشكي دارند -

 ) 4549مجموعه استانداردهاي ملي (لكتريكي موتوردار دستيابزارهاي ا -


	ارد ��� (كامپيوترهاي شخصي و دستگاههاي مشابه -��  ) �٢٣٣ا

 ) 5491ملي  هاي استانداردمجموعع  (موتوردار ابزارهاي الكتريكي قابل حمل و نقل -

 مراجع الزامي    2

  :د داردكاربراين بند از قسمت اول با درنظر گرفتن موارد زير 

  :اضافه شود قسمت اولبه مراجع ذكر شده در 

  ويژگيها ، روش هاي آزمون عملكرد -جارو برقي خانگي  ، 5635 شماره ايران استاندارد ملي

قسـمت   -مقررات ايمني لوازم خانگي و دستگاههاي مشـابه ،  1562-69 ايران شماره استاندارد ملي

خيس مجهز به برس قدرت براي مصارف صنعتي و  مقررات ويژه براي جارو برقي هاي خشك و:  69

  تجاري
ISO 6344-2 : Coated abrasives – Grain size analysis – Part 2: Determination of grain 

size distribution of macrogrits P12  to P220 

 تعاريف و اصطالحات    3  

  .اردكاربرد داين بند از قسمت اول با در نظر گرفتن موارد زير 

  :جايگزين شود  1-9- 3

  كار عادي

 گوناگون وظايف براي خاص همه بارهاي بار قابل حصول از بيشترينيا  -به جز مكش -معينبار 

  .عمل مي كنندبه طور همزمان  كتابچه آموزشي سازنده كه، مطابق با  دستگاه

ي بارگذاري مـي  با توجه به عالمت گذار تيبرق براي تجهيزات جانبي با يك بار مقاوم پريزهاي

  .شوند

داده شده 104- 9-1-3تا  101- 9-1-3كار عملي براي انواع مختلف دستگاهها در بندهاي 

   .است

ماشينهاي ساينده ، سابنده و شيار زننده به وسيله برسهاي اختصاصي بر روي  1-9-101- 3

به ( .سطحي از سنگ فرشهاي بتني كه به صورت هيدروليكي فشرده شده اند ، كار مي كنند

  .)الف مراجعه شود -پيوست الف



 

  

  .محسوب مي شود سايش سطوح بتني سنگين ترين بار  - 101يادآوري

استفاده از ناحيه بتني هموار با استحكام سطحي قابل مقايسه با قطعه سنگ  گزينه ديگريك 

  .فشرده شده اند مي باشدفرشهاي بتني كه به صورت هيدروليكي 

-69 ملــي خشــك و مرطــوب بــر اســاس اســتاندارد 1كننــده آوري ماشــينهاي جمــع102 -3-1-9

  .ل مي كنندعم1562

  .به شرح زير عمل مي كنند خشك ماشينهاي پرداخت كننده و جال دهنده  103- 1-9- 3

شده طي  ايجاد حداكثر ورودي. براي كار عادي محسوب مي شود ي، سطوح مناسب pvcسطوح 

نبايد به عنوان كار  كف بر رويعمليات  براي به كار رفته شيمياييمواد  فرآيند خشك كردن

در يك بازه زماني حداقل ده دقيقه اي ،  هابلكه بايد از اندازه گيري. عادي در نظر گرفته شود 

  .ميانگين گيري شود

شامپو كننده ها ي فرش روي يك سطح آزمون كه شامل فرشي مي باشد كه    1-9-104- 3

برس . م شده است ، به كار انداخته مي شوندبه كف زمين محك 5635مطابق استاندارد ملي 

دقيقه روي يك سطح  تميز و  15ماشين شامپو كننده ، قبل از آزمون با كار كردن به مدت 

بعد از كشيدن برس روي سطح بتني ، برس بايد در محلول شامپو . خشك بتني آماده مي شود

                                                                                      .دقيقه فرو برده شود 30كننده به مدت حداقل 

3 -101  

    تميز كننده با سيستم مكش آب دستگاه

     .دستگاهي براي مكش محلول آبي كه ممكن است حاوي ماده پاك كننده كف دار باشد

3 -102  

   سر تميز كننده موتوردار

تگاه تغذيه مي شود و به انتهاي لوله خرطومي از دس كهوسيله جانبي داراي يك موتور است 

  .يا مجرا متصل مي شود ،دستي

كه به طور دائمي به وسيله متصل است به عنوان يك سر تميز كننده موتوري  اصلي سر تميز كننده - يادآوري 

 .نبايد تلقي شود

    :عمومي الزامات   4

    .كاربرد دارد اين بند از قسمت اول  

                                         
١-Pick-up machines  



 

  :اي آزمونهاشرايط عمومي بر    5

  .كاربرد دارداين بند از قسمت اول  

  :طبقه بندي    6

  ..كاربرد دارد اين بند از قسمت اول با درنظر گرفتن موارد زير 

 : جايگزين شود 1 - 6

 3و  2و  1طبقه هاي و ضمائم آنها  دستگاههامجاز در برابر خطر برق گرفتگي براي  طبقه هاي

  .مي باشند

  .مي شودجام آزمونهاي مربوطه بررسي با بازرسي و ان انطباق

 : اضافه شود  2- 6

مـي   تغذيـه  ازبـرق شـبكه  تمييز كردن خشك  به خصوصبراي استفاده داخلي و كه ماشينهاي 

درجـه  داراي ساير دستگاهها بايـد حـداقل   .باشند IPX0درجه حفاظت  داراي بايد حداقل كنند

  .باشند IPX4حفاظت 

  :نشانه گذاري و دستورالعمل    7

  :كاربرد دارداين بند از قسمت اول با در نظر گرفتن موارد زير 

  

  :اضافه شود 6- 7

سر تمييز كننده موتور دار براي براي  IEC 60417-5935 (DB:2002-10 )][نماد 

 آب تمييز كردن با سيستم مكش

 : اضافه شود 7-9  

تور خالء را كنترل مي مو "موتور خالء به عنوان نشانه مناسب از موقعيت كليدي كه منحصرا كاركرد

  .كند ، در نظر گرفته مي شود

 : اضافه شود  12- 7 

  : بايد موارد زير را در بر گيرد روي جلد كتابچه آموزشي

  .را مطالعه كنيد كتابچه آموزشيقبل از استفاده از دستگاه : اخطار

در . دجايگزين شو 4957استاندارد ملي از  1641و  0434اين عبارت مجاز است با نمادهاي 

  .بايد شرح داده شود كتابچه آموزشيصورتيكه از اين نشانه ها استفاده شود معاني آنها در 

  .در برگيرد ،بر حسب كاربرد را بايد محتواي اخطارهاي زير كتابچه آموزشي

  .اين وسيله براي جمع آوري خاكه هاي خطرناك مناسب نيست: اخطار



 

 در محيط هاي باز و يط هاي خشك است و نبايداين دستگاه فقط براي استفاده در مح: اخطار

  .شرايط مرطوب استفاده يا نگهداري شود

 كتابچه آموزشي در فقط از از برسهايي كه دستگاه مجهز به آنهاست و يا برسهايي كه: هشدار

استفاده از ساير برسها ممكن است به ايمني دستگاه آسيب .مشخص شده اند استفاده نماييد

  .برساند

  :برحسب كاربرد موارد زير را ارائه كندبايد  موزشيكتابچه آ

مايعات يا خاكه هاي قابل  كار باهنگام استفاده كردن تحت شرايط ويژه مانند  هايي كه احتياط -

  .رعايت شود ، بايداشتعال يا خطرناك براي سالمتي

ربري از آن يا نگهداري وتعويض قطعات و تغيير كا ذكر اينكه دستگاه بايد موقع تمييز كردن -

  .منبع انرژي جدا باشد

 .براي وسايلي كه از برق شهري استفاده مي كنند دوشاخه از پريز برق در آورده شود •

براي وسايلي كه با باتري كار مي كنند كليد برق قطع شود يا به طريق ديگري جريان برق  •

 .قطع شود

كتابچه آموزشي ه اي كه در بيان اينكه قبل از استفاده از دستگاه درها و روكش ها بايد به گون -

 .آمده است قرار داده شوند

رعايت جوانب احتياط هنگام تعويض برسها و ساير لوازم جانبي كه نياز به اتصال دستگاه به برق  -

  .مي باشد

 .در مواردي كه براي دستگاه مشخص شده اند ، استفاده شوند"برسها صرفا -

جال دادن خشك تهيه شده اند ، براي  كه مخصوص هشدار داده شود كه برسهاي با قطر بزرگ -

 .معمولي در نظر گرفته نشده اند پوليش 

  :قيد شود كتابچه آموزشيدر بايد  موارد زير

اگر تراز فشار صداي .منشره از دستگاه dB(A)برحسب  Aدر مقياس  وزن يافته تراز فشار صداي

 Aدر مقياس  وزن يافتهاي ، بيشتر شود بايد تراز توان صد 85dB(A)از  Aوزن يافته در مقياس 

  .مناسب گوش قيد شود محافظو لزوم استفاده از 

 .، اندازه گيري مي شود 5606- 1 شماره تراز صدا مطابق استاندارد ملي - 101يادآوري

براي بازوهاي كاربر بر حسب متر بر مجـذور ثانيـه ، در صـورت امكـان      وزن يافتهمقدار شتاب موثر 

  .نه در نظر گرفته مي شودبراي هر بازو به طور جداگا

براي لرزشهاي بازو ، اندازه گيري مي  ISO 5349مطابق استاندارد وزن يافتهمقدار شتاب موثر  -101يادآوري 

در اين حالت دستگاه با ولتاژ اسمي و يا براي ماشينهاي داراي گستره ولتاژ اسمي با ماكزيمم مقدار آن . شود

  .تغذيه مي شود

  :وارد زير را در برگيردبايد م كتابچه آموزشي



 

مدارس ،بيمارستانها، كارخانه ها،فروشـگاه   اين دستگاه براي مصارف تجاري مانند استفاده در هتلها،

  .ادارات مي باشد و ها

  :براي دستگاههايي كه با انرژي برق كار مي كنند بايد موارد زير را در برگيرد كتابچه آموزشي

  .برق تماس داشته باشند اجازه ندهيد برسهاي گردان با كابل -

يدگي دسيب آاگر . از نظر آسيب هايي مانند بريدگي و كهنگي  بازرسي شود "برق بايد مرتبا سيم -

  .پيدا شد كابل را قبل از استفاده مجدد تعويض كنيد

 .تعويض گردد كتابچه آموزشيبرق فقط با نمونه مشخص شده در  سيم -

  .استفاده شوند كتابچه آموزشيمشخص شده در  دستگاه فقط براي كاربرد هاي پريزهاي -

استفاده از وسايل مجهز به لوله خرطومي حامل جريان الكتريكي كه در ولتاژ ضعيف ايمن  كتابچه 

 .كار مي كنند ، بايد موارد زير را در بر گيرد

  :مي باشد برقياين لوله خرطومي داراي اتصاالت : اخطار

  .نكنيدبراي جمع كردن آب از آن استفاده  -

  .را در آب فرو نبريد براي تميز كردن آن -

 .لوله خرطومي بايد مرتب بازديد شود و در صورت صدمه ديدن نبايد استفاده شود -

 .استفاده مي شود ، بايد معني آن توضيح داده شود IEC 60417-5935 اگراز نماد 

  :ضافه شودا  7-14  

  .باشد mm 15بايد حداقل  IEC 60417-5935بلندي نماد 

 .با اندازه گيري بررسي مي شود انطباق

  .سرهاي موتور دار تميز كننده بايد نشانه گذاريهاي زير را داشته باشند 101- 7

  ولتاژ اسمي يا گستره ولتاژ اسمي بر حسب ولت -

  توان ورودي اسمي بر حسب وات -

 نام ، عالمت تجاري يا عالمت شناسايي سازنده يا فروشنده مسئول -

 ا نوع مرجعمدل ي -

براي وسايل تمييز كننده با سيستم مكش آب ، به غير از وسايل  موتوردار تميز كننده سرهاي  

 .نشانه گذاري شوند IEC  5935-60417هستند بايد با نماد V 24كه داراي ولتاژ كار تا 3طبقه 

 ISOربوطه، استانداردبراي رنگها كه استاندارد م به جز است و اطالع دهندهاين نماد يك عالمت -يادآوري

  .مي باشد ، كاربرد دارد  3864-1

  .با بازرسي بررسي مي شود انطباق

مي باشند بايد با حداكثر بار برحسب وات  جانبيكه مخصوص نصب لوازم  پريزهاي دستگاه 7-102

  .عالمت گذاري شوند

 .روي وسيله و نزديك خروجي وسيله باشد مجاز استاين نشانه گذاري  - ي يادآور

  .با بازرسي بررسي مي شود نطباقا



 

  فاظت در برابر دسترسي به قسمتهاي برقدارح     8

  .كاربرد دارداين بند از قسمت اول با در نظر گرفتن موارد زير 

  :اضافه شود 8-1

 ،جمع شده توسط دستگاه گل آلود اگر دستگاه به يك سيستم مكش رطوبت مجهز باشد ، مايعات  -  101يادآوري 

  .ب مي شوندرسانا محسو

  :اضافه شود 8-4-1

خانه اي الكتروشيميايي اسيدي يا قليايي شامل باتريهاي  24تا  18شده  ي ايزولهسيستمهاي باتر 

  :مشروط بر اينكه قرار گيرند  3طبقه ژله اي بايد در 

 .كندنتجاوز  V 7/2حداكثر ولتاژ هر سلول هنگام شارژ از -

  .شدهيچ قطه زمين شده اي وجود نداشته با -

اتصال قسمتهاي برق دار با قطبيت  سببچون امكان افتادن قطعات رسانا روي باتري نباشد  - 

 .مخالف مي شوند

 موتوردار دستگاههايراه اندازي      9

 .كاربرد ندارداين بند از قسمت اول 

  توان ورودي و جريان     10 

  .كاربرد دارداين بند از قسمت اول با در نظر گرفتن موارد زير 

  :اضافه شود ١-١٠

 .توان ورودي سرهاي تمييز كننده موتوردار به طور جداگانه اندازه گيري مي شوند

  گرمايش   11 

 .كاربرد دارداين بند از قسمت اول با در نظر گرفتن موارد زير 

  .كاربرد ندارد 11-4

 .كاربرد ندارد 11-6

  :اضافه شود  11-7

 .ار خواهند كرد ك ،تا برقراري شرايط پايدار  دستگاه ها

  1خالي    12  

 .اين بند خالي گذاشته شده است

                                         
١- Void  



 

  جريان نشت و استقامت الكتريكي در دماي كار    13 

 .كاربرد دارداين بند از قسمت اول با در نظرگرفتن موارد زير 

  :فه شودضاا 2- 13 

ند ، حداكثر جريان نشت چندين موتور به طور همزمان كار كن اگر 1طبقه دستگاه هاي براي 

 .است mA5/3  الكتريكي

  اضافه ولتاژهاي گذرا   14

  .كاربرد دارداين بند ازقسمت اول 

  مقاومت در برابر رطوبت   15 

  .كاربرد دارداين بند از قسمت اول با در نظر گرفتن موارد زير 

  :اضافه شود 2- 15-1 

 كف، توسط يك سطح صاف كه به  نندهشامپو ك تمييز كننده مرطوب به جز ماشينهاي دستگاههاي

حركات رفت و برگشت در مسافت يـك متـر و بـا    با دقيقه  10به مدت  بايد مخزن ثابت شده است،

  .به كار انداخته شوند، الف -دور در دقيقه روي سطح سنگفرش شده مطابق پيوست الف 15سرعت 

شخص شـده اسـت تـا    م 15-2قبل از شروع آزمون مخزن مايع با محلول پاك كننده كه در قسمت 

  .باالي سطح پر مي شود mm5   "ارتفاع تقريبا

  :جايگزين شود  15-2 

داراي مخزن مايع بايد طوري ساخته شوند كه سرريز شدن مايع در اثر پر كردن اضافي  دستگاه هاي

  .نها نگذاردآدستي تاثيري بر عايق بندي الكتريكي  دستگاه هايو واژگون شدن وسايل ناپايدار و 

  .با بازررسي بررسي مي شود انطباق

با اتصال دهنده مناسب و كابل يا بند قابل  1شاخ ثابتداراي مخزن مايع و مجهز به  دستگاه هاي

 كمترينبا  xبا روش نصب  دستگاههايداراي مخزن مايع و دستگاههاي. انعطاف مجهز مي شوند

همانگونه كه تحويل شده اند  مجهز مي شوند و ساير وسايل 11سطح مقطع تعيين شده در جدول 

  .مي شوندآزمون 

و پر مي شود كلريد سديم باشد % 1محتوي  "با آبي كه تقزيبابه طور كامل  مخزن مايع دستگاه 

به  )هر كدام كه بيشتر باشد(  l 25/0ظرفيت مخزن يا% 15محلول معادل  همانمقدار اضافي از 

  .مخزن ريخته مي شودبه داخل در مدت يك دقيقه  طور پيوسته و يكنواخت

پـر شـده و درهـا و     "ناپايدار در حاليكه مخزن آنها كـامال  دستگاههايدستي و  دستگاههايمخزن 

از استفاده عادي واژگون مي شوند و در  نامساعدترين وضعيتپوشش ها در جاي خود قرار دارند در 

  .اده عادي خود باز گردددقيقه باقي مي مانند مگر اينكه خود به خود به وضعيت استف 5اين وضعيت 

                                         
١- Appliance inlet  



 

در باالترين نقطه وسيله   N 180يك وسيله وقتي ناپايدار محسوب مي شود كه با اعمال نيروي - 101ياد آوري 

اين آزمون در شرايطي انجام مي شود كه وسيله بر روي يك سطح . در نامساعد ترين وضعيت افقي واژگون شود

 كتابچه آموزشيداده شود و مخزن مايع تا نصف مقدار تعيين شده در درجه نسبت به افق قرار  10شيبدار با زاويه 

  .سازنده براي استفاده پر شود

سرهاي تميز كننده موتوري دستگاههاي تميز كننده با سيستم مكش آب در يك محفظه كـه كـف   

  مخزن با محلول پاك كننـده تـا ارتفـاع   . آن همتراز با سطح نگه دارنده وسيله است قرار مي گيرد

mm 5 محلول شامل . اين سطح مايع در طول آزمون همچنان باقي مي ماند. باالي كف پر مي شود 

gr 20  كلريد سديم وmm 1  جرمي سديم دودسيل سولفات در هر  % 28از محلول  l8  مـي   آباز

  .باشد

  .دقيقه بعد از پر شدن مخزن مايع به طور كامل ، كار انداخته مي شوند 5وسايل تا 

  .روز پس از تهيه آن مصرف شود 7محلول بايد در جاي خنك نگهداري شود و در طي  -102يادآوري

  .است C12H25NaSO4فرمول شيميايي سديم دودسيل سولفات   -103ياد آوري

  .را تحمل نمايد 16-3بايد آزمون استقامت الكتريكي بند  دستگاهپس از هريك از آزمونها 

از  فواصل هوايي يـا خزشـي  از مايع كه سبب كمتر شدن  بازرسي بايد نشان دهد كه هيچگونه اثري

  .، وجود نداردشود 29تعيين شده در بند  رمقادي

  .در دماي اتاق نگه داشت15- 3ساعت قبل از انجام آزمون بند  24مي توان وسايل را براي  -104ياد آوري

 : تغيير داده شود 15- 3 

  .باشد  )93 ± 6( % رطوبت نسبي بايد

وتوردار تمييز كننده با سيستم مكش آب بايد در مقابل مايعاتي كه با آنها تماس سرهاي م 15-101

  .دارند مقاوم باشند

  .مطابقت با آزمونهاي زير بررسي مي شود

شـرح   IEC60068-2-75زمون ضربه ، همانطور كـه در اسـتاندارد   آسر تمييز كننده موتور دار تحت 

روي پايـه صـلب   سر تمييز كننـده موتـوردار   . ، است  J 2 مقدار ضربه اعمالي. داده شده ، قرار گيرد

  .كه ضعيف به نظر مي آيد اعمال مي شود محفظهربه به هر نقطه ضو سه  ثابت مي شود

سـر تميـز   .قرار مي گيرد IEC 60068-2-32زاد از استاندارد آ، از آزمون سقوط  1سپس تحت روش 

 mm 15 ستيل كه ضخامت آن كمتر ازروي سطح ا ،mm 100مرتبه از ارتفاع  4000كننده موتوري

  . نباشد ، به زمين انداخته مي شود

  مرتبه از وجه راست  1000

  مرتبه از وجه چپ 1000

 مرتبه از طرف جلو 1000

 سطح تمييز كننده طرفمرتبه از  1000



 

قرار  IEC 60529از  7-2-14سپس سر تمييز كننده موتوردار تحت آزمون شرح داده شده در بند 

  .كلريد سديم است% 1 "ب شامل تقريباآ .مي گيرد

ولتاژ بين . را تحمل نمايد 16-3سپس سر تمييز كننده موتوردار بايد آزمون استقامت الكتريكي بند 

بازرسي بايد نشان دهد كه اثري از محلول نمكي كه مي . قسمتهاي برقدار و محلول اعمال مي شود

شـود ، روي عـايق    29تعيين شده در بنـد   رديخزشي از مقا فواصل هوايي وتواند سبب كمتر شدن 

  .بندي وجود ندارد

ولت است ، انجام نمي  24كه ولتاژ كار آنها تا  3اين آزمون روي سرهاي موتور دار تمييز كننده طبقه  - ياد آوري

  .شود

  جريان نشت الكتريكي و استقامت الكتريكي   16

  :رد داردكارباين بند از قسمت اول با درنظر گرفتن موارد زير 

 :اضافه شود  16-3

لوله هاي خرطومي حامل جريان الكتريكي به جز اتصاالت الكتريكي آنها ، به مدت يك ساعت در 

درحاليكه لوله خرطومي در . فرو برده مي شوند) C°  )5 ±20 كلريد سديم در دماي% 1آب حاوي 

اديها در حاليكه به يكديگر دقيقه بين هر هادي و ساير ه 5به مدت  V2000 آب قرار دارد، ولتاژ 

به مدت يك دقيقه بين همه هاديها و محلول  V3000 سپس ولتاژ. متصل شده اند اعمال مي شود

  .نمك اعمال مي شود

  در برابر اضافه بار حفاظت ترانسفورماتورها و مدارهاي مربوط به آن   

 .كاربرد دارداين بند از قسمت اول 

  دوام   18

  .اربرد نداردكاين بند از قسمت اول 

  كار غير عادي  19

  :كاربرد دارداين بند از قسمت اول با در نظر گرفتن موارد زير 

 :اضافه شود  2- 19

  .براي انجام اين آزمون مخزن خالي از مايع است  

  .محدود  به معناي خالي بودن مخزن از مايع استگرمايي اتالف عبارت  - 101يادآوري

 : اضافه شود  7- 19

  .محسوب نمي گردند،  شوند 1مسدود دارد حتمالي كه ابه عنوان لوازمبرسها  - 101يادآوري

                                         
١-jammed  



 

ثانيه   30برسهاي گردان يا وسايل مشابه ، براي مدت  در حاليكهسرهاي تمييز كننده موتوردار 

  .شده اند ، آزمون مي شوندقفل 

  .كاربرد ندارد  19-9

 :اضافه شود 19-10

بار به وسيله بلند كردن برسها از كف زمين يا در مورد وسايل مجهز به  براي اين آزمون ، كمترين - 101يادآوري

مكش  تجهيزات جانبيدستگاههايي كه داراي . با گرفتن كالج حاصل مي شود - كه برسها را خالص مي كند – جكال

 .شوددستگاه بسته  شاخ ثابتبايد  هستند

  پايداري و خطرات مكانيكي    20 

  .كاربرد دارد نظر گرفتن موارد زير اين بند از قسمت اول با در

 : اضافه شود  1- 20

  .سرهاي تمييز كننده موتور دار تحت اين آزمون قرار نمي گيرند - 101يادآوري

انتهاي شفت ها و قسمتهاي چرخان مشابه اگر بيرون زدگي بزرگتر از يك چهارم  102- 20

 mm50 ه باشد و طول كمتر ازقطرشان دارند بايد حفاظ داشته باشند مگر آنكه انتها گرد شد

  .داشته باشند

يا بهم كوفتن قسمتهايي مانند پوشش ها و ديوارهاي ناشي از بستن غير عمدي از صدمات 

  .قسمتهاي متحرك بايد جلوگيري شود

وزن دارند بايد به گونه اي قرار داده يا محافظت شوند  kg20چرخهايي دستگاههايي كه بيشتر از

  .جلوگيري شود كاربرپاي كه از آسيب رساندن به 

  .شود انطباق به وسيله بازرسي و اندازه گيري دستي بررسي مي

  :اضافه شود 2- 20

كه امكان تغيير كاربري  ي متحركمشابه و يا قسمتها وسايلبرسهاي گردان و  براياين الزام 

  .،كاربرد ندارد  بي حفاظ مي مانندضمائم طي عمل سوار كردن دستگاه را مي دهند 

دستگاه هاي  ه ييك وسيله بايد براي جلوگيري از عمليات خطرناك و كنترل نشد 101 - 20

  :باشد  زير اين امر مي تواند به يكي از اشكال. عمليات بر روي كف ، سوار شود 

سوييچي داشته باشد كه با دسته قفل شود ، به گونه اي كه اگر دسته به حالت ايستاده  - الف

  .وتور خاموش شودمبرگردد يا بي مراقب باشد 

  .در وضعيت روشن نگه داشته شود كاربريك سوييچ كه بايد توسط  -ب

  .هر روش ديگري كه درجه حفاظت معادلي را بدهد -ج

از كار سهوي دستگاه داراي يك برس دايره اي شكل ، زمانيكه كل وزن دستگاه بوسيله برسها 

  .شودمي شود و برسها در حالت پارك است ، بايد جلوگيري  تحمل

  :بررسي مي شود  ن زيرانطباق بوسيله آزمو



 

از آن را فراهم كند  تريا به ريزكه به وسيله اي كه ايمني معادل  بيابيم دستگاه بايد امتحان شود و

  .، مجهز است

 1)كليد اطمينان(كليدي داشته باشد كه بايد توسط اپراتور در وضعيت روشن نگهداشته شود  - الف

  .فعال گردد 2ك قفل با راه اندازي خودكارو فقط پس از باز شدن ي

با يك  "در وضعيت روشن نگه داشته شود و مضافا كاربركليدي داشته باشد كه بايد توسط  -ب

قفل هم همراه باشد ، به گونه اي كه كليد با دسته قفل شود ، يعني موتور نتواند قبل از برگشتن 

ه وسايل محركه را هنگام قرار داشتن دسته دسته به وضعيت باال روشن شود ، يا يك وسيله اي ك

آنها پس از اين . مرتبه كار كنند  1000اين دستگاهها بايد . در وضعيت باال ، از برس جدا كند

   . بايد كار كنند آزمون جهت استفاده بيشتر

   استقامت مكانيكي    21

  :كاربرد دارد زيربا در نظرگرفتن موارد  قسمت اولاين بند از 

  :داصالح شو

  .افزايش يابد )J )04/0± 1 مقدار ضربه به

آن قسمتهاي دستگاه كه در حالت كار عادي در معرض ضربه قرار مي گيردبه صورت ذيل  101 - 21

  :مورد آزمون قرار مي گيرد

در تامين اين مشخصات  عدم انطباقي قسمتي كه در معرض ضربه قرار مي گيرد،باعث باراگر خ

قرار مي گيرد بايددر معرض  هي عمل تميز كردن عادي در معرض ضربشود،هر نقطه ازدستگاه كه ط

تنش ضربه در ماشينهايي كه بطور آزاد ايستاده قرار  .قرار مي گيرد Nm75/6  يك ضربه با انرژي

اعمال مي شود كه از  Kg 535/0و جرم  mm  8/50 بايد توسط يك گوي فوالدي با قطر مي گيرند

 m 3/1يا توسط آويزان كردن اين وزنه به صورت يك پاندول از ارتفاعمي شود  انداخته m 3/1ارتفاع

  .مي شود رها

  .لوله هاي حامل جريان بايد در مقابل له شدگي مقاوم باشند  102- 21

  .شود انطباق بوسيله آزمون ذيل بررسي مي

 50 وطول  mm 100كه هر كدام از اين صفحه ها لوله ميان دو صفحه فوالدي موازي قرار مي گيرد

mm  پهنا دارد و لبه طولي آن با شعاعmm  1 محور لوله با زاويه قائم نسبت به لبه . گرد شد ه است

ازيك انتهاي لوله قرار مي  mm350  صفحات در فاصله تقريبا. طولي صفحات قرارداده شده است

  .گيرد

                                         
١
- Deadman's switch  

٢-Self resetting interlock  



 

 يروي واردهبه يكديگر فشرده مي شوندتا زمانيكه ن )mm/min  )5±50صفحات فوالدي با سرعت 

kN 5/1 ميان هاديها و محلول  16-3پس از برداشتن نيرو، آزمون استقامت الكتريكي بند . شود

  .شودنمكي انجام مي 

  .لوله هاي حامل جريان بايد در مقابل سائيدگي مقاوم باشند   103- 21

  .شود بررسي مي  زيرق بوسيله آزمون انطبا

آمده  102وصل مي گردد، همانگونه كه در شكل  گمكانيزم ميل لنيك سر لوله به ميله اتصال 

دور بر دقيقه مي چرخد كه باعث مي شود سر لوله به صورت افقي  30باسرعت  ميل لنگاين .است

  .حركت كند mm  300 يك فاصلهدر به سمت جلو و عقب

بر  m/min 1/0لوله خرطومي برروي يك غلتك گردان صاف كه نواري از سنباده پارچه اي با سرعت

  مطابق استاندارد بين المللي (   P100دانه بندي سنباده . ، قرار دارد روي آن حركت مي كند

ISO 6344-4  است( .  

فاصله وزنه  .به انتهاي لوله آويزان شده است تا مانع از چرخش آن شود Kg 1 اي به جرم وزنه

  . باشد mm  600ازمركز غلتك بايد حداكثر 

  .دشو دور انجام مي100اين آزمون 

ميان  16 - 3پس از انجام آزمون، عايق بندي پايه نبايد لخت شود و آزمون استقامت الكتريكي بند 

  .شودهاديها و محلول نمكي انجام مي 

  .لوله هاي حامل جريان بايد درمقابل خمش مقاوم باشند  104- 21

  :شود بررسي مي  زيرانطباق بوسيله آزمون 

نشان داده شده از يك بازوي متحرك تشكيل شده است  102تجهيزات آزمون همانگونه كه درشكل 

فاصله بـين محـور   .كه انتهاي لوله خرطومي متصل به سرتميز كننده موتوردار كه به آن متصل است

 به ميله غير قابل انعطاف وارد مي شود)لوله حامل جريان(چرخش لوال و نقطه اي كه لوله خرطومي 

mm  )5 ±300 (ي مي تواند تا زاويهبازو از وضعيت افق. است  ° )اي به  وزنه. باال برده شود)  40±1

از انتهاي ديگر لوله خرطومي يا از هرنقطه ديگر مناسب آن آويـزان مـي شـود بطوريكـه      kg  5جرم

وقتي بازو در وضعيت افقي است، وزنه طوري نگهداري مي شود كه هيچ تنشي بـر روي لولـه قابـل    

  .انعطاف وارد نشود

  . ن است الزم شود كه در طول آزمون محل قرارگيري وزنه تغيير داده شودممك- 1يادآوري 

 3وزنه بايد در مقابل سطح شيب دار طوري بلغزد كه انحراف از حالت قائم لوله حامل جريان حداكثر

  .درجه باشد

  . است باال و پائين مي رود)  rev/min )1±10  بازو با لواليي كه سرعتش 

 90 °ي شود و سپس قسمت متصل شده لوله حامل جريان به اندازهبار انجام م 2500آزمون 

پس از آن آزمون با دو وضعيت . دور ديگردر اين حالت آزمون انجام مي شود 2500چرخانده شود و 

  .شودنيز تكرار مي  درجه اي ديگر 90



 

  .ش پايان يافته استدوره كامل ميل لنگ پاره شود، خم 10000درصورتيكه لوله حامل جريان قبل از  -2يادآوري 

  . را تحمل كند 16- 3پس از آزمون لوله حامل جريان بايد آزمون استقامت الكتريكي بند 

  .لوله هاي حامل جريان بايد در مقابل پيچش مقاومت داشته باشند  105- 21

  :شودبررسي مي  زيرق بوسيله آزمون انطبا

  .شودصورت آزاد آويزان مي يك سرلوله در حالت افقي نگهداشته مي شود وبقيه لوله به 

پيچش ديگر در جهت  5پيچش آن در يك جهت و 5پيچش در دقيقه كه  10با سرعت  سر آزاد

  .مخالف است وبه سرافقي وصل شده ،چرخانده مي شود

  .شوددور انجام مي  2000آزمون 

يب ببيند را تحمل كند و نبايد به گونه اي آس 16-3پس از آزمون لوله بايد استقامت الكتريكي بند

  . ق با اين استاندارد نقض شودانطباكه 

  .لوله هاي خرطومي حامل جريان بايد در برابر شرايط هواي سرد مقاوم باشد 21-106

  :شودبررسي مي  زيرانطباق بوسيله آزمون 

 شود نشان داده شده است خميده مي 104ميلي متري از لوله به گونه ايكه در شكل  600يك طول

ساعت در اطاقكي  2سپس لوله به مدت . ميلي متر به هم بسته مي شود 25به طول  و دو انتهاي آن

بالفاصله بعد از آنكه لوله از اتاقك خارج مي گردد . است)  -C)2± 15°  قرار مي گيرد كه دماي آن

نشان داده شده است، خم  105به ميزان يك خمش در هر ثانيه ، همانگونه كه در شكل  ، سه مرتبه

  .مي شود

و آزمون استقامت  پس از آزمون ، به مفهوم اين استاندارد لوله نبايد هيچ گونه صدمه اي ببيند

  .بايد تحمل كند را 16 -3الكتريكي بند 

 .هرگونه تغيير رنگي قابل اغماض است-يادآوري

  ساختمان      22

  :زير كاربرد داردبا در نظر گرفتن موارد  قسمت اولاين بند از 

  :اضافه شود 6- 22

مايعات تميز كننده يا كف از قسمت پاك  ،بايد به گونه اي ساخته شودكه از ورود آب دستگاهها

  .جلوگيري كند 2كنترل هايا  1مجموعه وسايل قطع و وصل فرمان ها،كننده ها به موتور

  : اصالح شود 35 - 22

  . يادآوري را حذف كنيد

  :اضافه شود

                                         
١
-Switch gear  

٢ -Controls  



 

را  3-29اگراين عايق بندي الزامات بند . گيردقرارمي  21اين قسمت ها تحت آزمون ضربه بند 

  .قرار مي گيرد زيربرآورده نكند، تحت آزمون ضربه 

. قرار مي گيرد) ساعت 148(روز  7به مدت )  C )2±70°  يك نمونه ازقسمت پوششي در دماي

  .سپس نمونه را مي گذاريم تا به دماي اتاق برسد

ي در قسمت پوششي رخ نداده باشد كه عايق بندي بازرسي نمونه بايد نشان دهد كه چنان انقباض

الزام شده ديگر تامين نباشد يا پوشش چنان پوسته نشده باشد كه بتواند حركت طولي داشته باشد 

  .شودنگهداري مي )  -C )2±10°ساعت در دماي 4بعد از اين نمونه به مدت 

نشان داده  101شكل  در معرض آزمون ضربه به كمك وسايلي كه دردرهمين دما، سپس نمونه 

كه از جنس  "B"به روي اسكنه   mm 350از ارتفاع kg3/0 به جرم "A"وزنه .است قرار مي گيرد

  .برروي نمونه قرار دارد Bنوك اسكنه .فوالد  سخت است سقوط مي كند

. يا ضعيف شوند وارد مي گردد صدمه ديده يك ضربه به نقاطي كه در استفاده عادي احتمال دارد

  .است  mm 10يان نقاطي كه ضربه اعمال مي گردد حداقلفاصله م

بند  همانطور كه در  شود و آزمون استقامت الكتريكيكن  پس از اين آزمون عايق بندي نبايد پوست

فلزي پوشانده شـده دور عـايق بنـدي در نـواحي      فويلميان قسمت هاي فلزي و  تعيين شده،3-16

  . شودبه عايق بندي اعمال مي الزام شده 

وتجهيزات بايد به گونه اي ساخته شوند كه از نفوذ اشيا از روي زمين كه ممكن  دستگاهها 101 - 22

  . شود  ، جلوگيريكنند تضعيف است ايمني دستگاه را 

نبايد قسمت هاي برقداري داشته باشند كـه در فاصـله    ماشين هائيكه در رطوبت استفاده مي شوند

اي كه ممكن است منافذي وجود داشته باشد و مايعات را  ازسطح زمين باشد، فاصله mm30كمتراز 

  .جذب كنند

.شودق بوسيله بازرسي واندازه گيري انجام مي انطبا  

. نبايد ايمني دستگاه را به خطر اندازد پريز برقاضافه نمودن  102 - 22  

ازنده بايد عمل هاي استفاده سال و در دستورشود ق بوسيله آزمونهاي اين استاندارد انجام مي انطبا

.شودلحاظ   

يا  جداساز برق از شبكه به كاربرده شوداز كليدهاي بايد  2و  1طبقه وسايل در   103 - 22 

كامل تحت شرايط  قطعكه جداسازي كنتاكت در همه قطبها انجام ميشودكه  كار رودكليدهايي به 

.باشد قطبتك كليدهاي اضافي مي تواند با ساختمان . را فراهم كند ٣رده   ولتاژ اضافه   

هـاي  نشان دهنده يا برق شبكه ياچراغهاي نشان گر بازدارنده تداخل فركانس راديويياجزايي مانند 

 ا بـي مشروط بـر آنكـه موجـب خـر     وصل شوندجداساز كليد  برقدار چرخش فازمي تواند به قسمت

  . نشوند كه عدم انطباق با اين استاندارد را سبب شود

.شود يم ق بوسيله بازرسي انجامانطبا  

سيم كشي داخلي    23  



 

.كاربرد دارد مقررات اين بند از قسمت اول   

اجزا متشكله   24  

.كاربرد داردزير بادر نظر گرفتن موارد  قسمت اولمقررات اين بند از   

24 -1 -3  

:اضافه شود  

دوره كاري مورد  50000بايد براي ،كليدهائي كه طي كاركرد عادي بطور مكرر استفاده مي شوند 

.زمون قرار گيرندآ  

ـ    وسايل بايد به گونه اي ساخته شوند 101 -24 ي مكـانيكي يـا   كه در حالت عـادي هـيچ گونـه خراب

صـدمه ببينـد و    عايق بندي نبايد. شودق با اين استاندارد باعث عدم انطباالكتريكي اتفاق نيافتد كه 

  .و كنتاكت هابه علت حرارت و لرزش نبايد شل شونداتصاالت 

و جهت وسـايل موتـوردار همـراه بـا قطـع      شود مي  له آزمونهاي اين استاندارد بازرسيبوسي انطباق

  :شود بررسي مي زيركننده حرارتي ازنوع وصل مجدد خودكاربه صورت 

 تغذيه مي شودبه گونه ايكهروتور قفل شده برابرولتاژ اسمي تحت شرايط  1/1وسيله با ولتاژ معادل  

دوره تكـرار   200د دقيقه عمل كند تا زمانيكه اين چرخـه  قطع كننده حرارتي ظرف چن سبب شود

  .شود

.را تحمل كند 16پس از اين آزمون دستگاه بايد آزمونهاي بند  

بيرونياتصاالت تغذيه وبندها يا كابل هاي قابل انعطاف     25  

.كاربرد داردزير با در نظر گرفتن موارد  قسمت اولمقررات اين بند از   

:اضافه شود 25-1  

 . باشند شاخ ثابترده بندي شده اند نبايدداراي   IPX7ل كه در رده  وساي

و ت ثا بـ شاخ هستند نبايد داراي ورودي باشند مگراينكه   IPX4  ،IPX5 ، IPX6وسايل كه در رده 

اتصال دهنده داراي رده بندي يكسان باشند چه هنگاميكه به صورت متصل به هم وچه بـه صـورت   

گر اينكه فقط بوسيله ابزار از يكديگر جدا شوند و زمانيكه به صورت متصـل  مجزا استفاده شوند، يا م

  .به هم استفاده مي شوند داراي رده بندي يكسان باشند

. با يك مجموعه سيم بندي مناسب ساخته شوند ساخته مي شوند بايددستگاه وسايلي كه با ورودي   

25-7  

 ،علت مواد شيميايي خورنده مورد استفاده  روكش الستيكي خشن معمولي بهسيم قابل انعطاف با 

با كد سيم قابل انعطاف با پوشش پلي كلروپرن مانند سيم .مناسب اين نوع دستگاه نمي باشد

  .يا باالتر قابل پذيرش است IEC 57 60245اختصاصي 

ولي اگر از عايق پلي وينيل كلرايد استفاده شود ، سيم قابل انعطاف با پوشش پلي وينيل كلرايد معم

    . قابل قبول مي باشد)   IEC 53 60227با كد اختصاصي ( 

 



 

    .اضافه شود   25-14

.         مي باشد20000خمش ، روش نصب نوع  مجهز به وسايلبراي وسايل   x يا  y  ،تعداد    

.   اصالح شود   25-15  

.را با جدول ذيل جايگزين نمائيد 12جدول   

وگشتاور نيروي كششي - 12جدول   

)كيلوگرم(وسيله جرم )نيوتن(نيروي كششي  )نيوتن متر(گشتاور   

<=1 

> 1يا <=4 

>4 

30 

60 

125 

1/0  

25/0  

40/٠  

 
:ضافه شودا  

داراي  و قرار مي گيرنديا باالتر   IPX4 كالسكه در  دستگاههايي اين آزمون به سيم مجموعه سيم

دستگاه  شاخ ثابتسيم به مجموعه  قبل از انجام آزمون ، .، اعمال مي شود  باشند شاخ ثابتيك 

  . شود ثابت مي

 :اضافه شود 25-23

  .هيچ محدوديتي در ارتباط با طول هادي در لوله هاي خرطومي قابل انعطاف وجود ندارد – 101ياداوري 

  بيروني ترمينالهاي هادي  26

  .كاربرد دارد قسمت اولمقررات اين بند از 

  پيش بيني اتصال زمين   27

  .كاربرد دارد قسمت اولمقررات اين بند از 

  پيچها و اتصاالت  28

  .كاربرد دارد قسمت اولمقررات اين بند از 

  فواصل خزشي، هوايي و فاصله از ميان عايق ها   29

  .كاربرد دارد زيربا در نظر گرفتن موارد  قسمت اولمقررات اين بند از 

  :اضافه شود 2- 29

كه عايق بندي محصور شده باشد يا بـه گونـه   مگراين. مي باشد 3 درجه آلودگي شرايط ريز محيطي

  .در حالت استفاده عادي قرار گرفتن در معرض آلودگي نامحتمل باشداي قرار گرفته باشد كه 

  و آتش  گرمامقاومت در برابر    30

  .كاربرد دارد زيربا در نظر گرفتن موارد  1562- 1مقررات اين بند از استاندارد ملي 



 

  .كاربرد ندارد   3- 30-2

  مقاومت در برابر زنگ زدگي    31

  .كاربرد دارد قسمت اولمقررات اين بند از 

  ، مسموميت و خطرات مشابهتابش   32

  .كاربرد دارد زيربا در نظر گرفتن موارد  قسمت اولمقررات اين بند از 

 

  : اضافه شود

    د ،     جهت ملحقات وسيله كه براي برداشتن گرد و خاك هاي خطرناك مي باش-101آوري  ياد

  .آمده است 1562- 69ملي  استاندارد الف -الف پيوستالزامات اضافي در

  شكل ها

  :را اضافه نمائيد زيرشكل هاي جديد 

  وزنه - الف



 

  اسكنه -ب

  كننده بازوي ثابت -ج

  نمونه - د

  كيلوگرم10پايه به جرم  –ه 

  تجهيزات آزمون ضربه - 101شكل 

  

رابر سائيدگي لوله هاي خرطومي حامل تجهيزات آزمون مقاومت در ب -102شكل 

جريان

  تجهيزات آزمون مقاومت در برابر خمش لوله هاي خرطومي حامل جريان - 103شكل 



 

  
  شكل دهي لوله خرطومي براي عمليات سرمايش  - 104شكل 

  

   

  

  

  

  

 موقعيتهاي خمش لوله خرطومي بعد از بيرون آوردن از اتاقك فريز -105شكل 



 

  : پيوست ها

  .زير معتبر است در نظرگرفتن موارد  با قسمت اولپيوست هاي 

 

  الف - الفالزامي  پيوست 

 پيش ساخته بتوني هايسنگ 

 

  :باشد زير سيمان مورد استفاده در ساختن سنگ فرشها بايد به دو نوع

  )معمولي يا سريعا سخت شده(سيمان پرتلند -

  سرباره اينوع  سيمان پرتلند از -

يـا بـه طـور     ،شن و ماسه دانه ريز و درشت بايد يا شامل مواد طبيعي شكسته يـا نشكسـته باشـد    

  :شن وماسه درشتي باشد كه الزامات زير را برآورده كند جايگزين 

  تن،  10حداقل :  نرميدرصد 10آزمون  -

  . 35%  حداكثر: شاخص پولكي  -

  .بيشتر باشد mm 14حداكثر اندازه معمولي شن و ماسه نبايد از

نسـبت بـه وزن     SO3، همينطـور  تجـاوز كنـد   0/4%  نبايـد از  موجود در مخلوط بـتن  سولفاتكل 

در جائيكـه كـاربرد   (شن و ماسـه در سيمان،  مقدار سولفات معلومسيمان از  سولفاتمقدار . مانسي

  .شود محاسبه مي  تعيين مي شود،و پودر خاكستر سوخت همانگونه كه در آزمون )دارد

 ذرات ريزترمالت در طي مرحله ساخت بايـد  فرار از  . ممكن است با هرفرآيندي ساخته شوند سنگ

شرده شده ناميده مي شود،كه با فشـار وارده اي كـه بـر    ف فقط سنگي. شود لوگيريحتي المقدور ج

MN/m 7 از كل سطح آن
  .نيست ، ساخته مي شودكمتر  2

ه از دسـت رفـتن رطوبـت بـه صـورت      كبايد به گونه اي نگهداري شـود  بعد از قالب گيري سنگ ها

  .جلوگيري شودبه خصوص در مراحل اوليه عمل آوري غيرضروري 

  .mm750 *mm600 *mm 65 :ها بايد در اندازه هاي ذيل ساخته شودسنگ 

  .تجاوز كند mm 2در هر موقعيت از سطح پوششي نبايد از mm 750صافحداكثر انحراف ازلبه 

بايـد تحـت    سـنگ . ح آزمون انجام نمي پذيردهيچ گونه آماده سازي خاصي جهت صاف كردن سط

  . خته شودتجاري سا شرايط توليد عادي در استفاده هاي

 

 

 

 
                      
                      

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ICS: 91.140.65 ; 93.080  

  21:  صفحه 
 

 


