
 
 
 
 

 استاندارد ملی ایران

  

 
 

  جمهوري اسالمی ایران

Islamic Republic of Iran 

  

ISIRI 

 70-2-1562 تحقیقات صنعتی ایران مؤسسه استاندارد و 70-2-1562

 Institute of Standards and Industrial Research of Iran 1st. Revision  اولتجدید نظر 

   

  

  

 

   ایمنی ـ وسایل برقی خانگی و مشابه ـ

الزامات ویژه ماشین هاي  : 70- 2قسمت 

  شیردوش برقی

 
 
 
  

Household and similar electrical appliances 
– Safety – Part 2-70: Particular 

requirements for milking machines 
  

  

  

  

  

  

ICS:65.60.99 
 

 



ب  

 نام خدابه 

  آشنایی با سازمان  استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

 قانون اصالح قوانین و مقررات سازمان  استاندارد و 3سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب بند یک مادۀ 

 تنها مرجع رسمی کشوراست که وظیفه تعیین، تدوین ونشراستانداردهاي 1371ماه تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن

  . عهده دارد به ایران را) رسمی(ملی

نظران مراکز و مؤسسات  صاحب*هاي فنی مرکب از کارشناسان سازمان هاي مختلف در کمیسیونندارد در حوزهتدوین استا

شود وکوششی همگام با مصالح ملی و با توجه به شرایط علمی، پژوهشی، تولیدي و اقتصادي آگاه و مرتبط انجام می

-احبان حق و نفع، شامل تولیدکنندگان، مصرفتولیدي، فناوري و تجاري است که از مشارکت آگاهانه و منصفانۀ ص

. شوددولتی حاصل میهاي دولتی و غیرکنندگان، مراکز علمی و تخصصی، نهادها، سازمانکنندگان، صادرکنندگان و وارد

شود  هاي فنی مربوط ارسال می نفع و اعضاي کمیسیوننویس استانداردهاي ملی ایران  براي نظرخواهی به مراجع ذي پیش

 پس از دریافت نظرها و پیشنهادها در کمیتۀ ملی مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی و

  .شود ایران چاپ و منتشر می) رسمی(

کنند صالح نیز با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه میمند و ذيهاي عالقهنویس استانداردهایی که مؤسسات و سازمان پیش

ترتیب، بدین. شودعنوان استاندارد ملی ایران چاپ و منتشر میلی طرح و بررسی و درصورت تصویب، بهدرکمیتۀ م

 تدوین و در کمیتۀ ملی 5 شده در استاندارد ملی ایران شمارۀ شود که بر اساس مفاد نوشته استانداردهایی ملی تلقی می

  .ویب رسیده باشددهد به تصاستاندارد مربوط که سازمان استاندارد  تشکیل می

المللی   ،کمیسیون بین1(ISO)المللی استاندارد سازمان  استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از اعضاي اصلی سازمان بین

 کمیسیون 4عنوان تنها رابط است و به3 (OIML)شناسی قانونیالمللی اندازه و سازمان بینIEC) (2الکتروتکنیک 

در تدوین استانداردهاي ملی ایران ضمن تـوجه به شرایط کلی و . کندیت می در کشور فعال5(CAC)کدکس غذایی

-گیري میالمللی  بهرههاي علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهاي بینهاي خاص کشور، از آخرین پیشرفتنیازمندي

  .شود

- در قانون، براي حمایت از مصرفبینی شدهتواند با رعایت موازین پیشسازمان  استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می

محیطی و کنندگان، حفظ سالمت و ایمنی فردي و عمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصوالت و مالحظات زیست

یا اقالم وارداتی، با تصویب / اقتصادي، اجراي بعضی از استانداردهاي ملی ایران را براي محصوالت تولیدي داخل کشور و

سازمان می تواند به منظور حفظ بازارهاي بین المللی براي محصوالت کشور، اجراي . جباري نمایدعالی استاندارد، اشوراي

کنندگان از همچنین براي اطمینان بخشیدن به استفاده. بندي آن را اجباري نمایداستاندارد کاالهاي صادراتی و درجه

 ممیزي و صدورگواهی سیستم هاي مدیریت کیفیت ها و مؤسسات فعال در زمینۀ مشاوره، آموزش، بازرسی،خدمات سازمان

گونه وسایل سنجش ، سازمان  استاندارد این) واسنجی(ها و مراکز کالیبراسیون محیطی، آزمایشگاهو مدیریت زیست

کند و در صورت احراز شرایط الزم، ها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأیید صالحیت ایران ارزیابی میسازمان

ترویج دستگاه بین المللی یکاها، کالیبراسیون . ها اعطا و بر عملکرد آنها نظارت می کندۀ تأیید صالحیت به آنگواهینام

وسایل سنجش، تعیین عیار فلزات گرانبها و انجام تحقیقات کاربردي براي ارتقاي سطح استانداردهاي ملی ایران ) واسنجی(

  .از دیگر وظایف این سازمان است

                                     
  ارد و تحقیقات صنعتی ایرانسازمان استاند* 

1 - International Organization for Standardization  
2 - International Electrotechnical Commission  
3 - International Organization for Legal Metrology (Organization International  de Metrologie Legal)  
4 - Contact point 
5 - Codex Alimentarius Commission  



ج  

  دوین استانداردکمیسیون فنی ت

  وسایل برقی خانگی و مشابه ـ ایمنی ـ  " 

  "ماشین هاي شیردوش برقیالزامات ویژه  : 70-2قسمت 

  )اولتجدیدنظر (

  

  یا نمایندگی/ سمت و   :رئیس 

  واحد کرج -عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی   عبدي ، جواد

    ) کنترل–فوق لیسانس مهندسی برق (

    

    :دبیر 

  موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران  اده فعال دقتی ، بهارهیوسف ز

    ) الکترونیک–لیسانس مهندسی برق (

    

    )اسامی به ترتیب حروف الفبا( : اعضاء 

  موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران  حمید بهنام ، غزال

    )لیسانس فیزیک(

    

  )خاصسهامی ( شرکت روند شیردوش   رئوفی ، امیرحسین

    )لیسانس دامپروري ( 

    

  موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران  زمانی امیر ذکریا ، فرشته

    )لیسانس مهندسی برق والکترونیک(

    

  )سهامی خاص(شرکت کیاتل   فامیل خلیلی ، اعظم

    )لیسانس مهندسی کامپیوتر(

    

  آزمایشگاه آروین آزماي سرمد  مداحی، محسن

    ) انرژي  فوف لیسانس( 

    

  )سابا( سازمان بهره وري انرژي ایران -وزارت نیرو   مرادي ، مونا

    )لیسانس مهندسی برق(

    

    

    



د  

  فهرست مندرجات 

  صفحه  عنوان 

  ب  آشنایی با موسسه استاندارد

  ج  کمیسیون فنی تدوین استاندارد

  و  پیش گفتار 

  ح  مقدمه 

  1      هدف و دامنه کاربرد 1

  2  اجع الزامی     مر2

  2      اصطالحات و تعاریف 3

  3       الزامات عمومی 4

  3  ها        شرایط عمومی در مورد آزمون5

  3  بندي       طبقه6

  4  ها  العمل گذاري و دستور       نشانه7

  5  هاي برقدار        حفاظت در برابر دسترسی به قسمت8

  5  دار  اندازي وسایل موتور       راه9

  6       جریان و توان ورودي 10

  6       گرمایش 11

  6       حذف شده است 12

  6       جریان نشت و استقامت الکتریکی در دماي کار 13

  6  هاي گذرا        اضافه ولتاژ14

  6        مقاومت در برابر رطوبت 15

  6        جریان نشت و استقامت الکتریکی 16

  6  ها و مدارهاي مربوط در برابر اضافه بار  تورما       حفاظت ترانسفور17

  6        دوام 18

  6        کار غیرعادي 19

  7         پایداري و خطرات مکانیکی 20

  7         استقامت مکانیکی 21

  7         ساختمان 22

  8  کشی داخلی         سیم23



ه  

 فهرست مندرجاتادامه 

  صفحه  عنوان 

  8         اجزاء متشکله 24

  8  ها و بندهاي قابل انعطاف بیرونی         اتصاالت تغذیه و کابل25

  8  هاي بیرونی  هاي هادي        ترمینال26

  8         پیش بینی اتصال زمین 27

  9  ها و اتصاالت         پیچ28

  9          فواصل خزشی ، هوایی و فواصل از میان عایق 29

  9  ا و آتش        مقاومت در برابر گرم30

  9  زدگی          مقاومت در برابر زنگ31

  9          تابش ، مسمومیت و خطرات مشابه 32

  10  ها  پیوست

  10  کتاب نامه) اطالعاتی(پیوست الف ـ الف 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



و  

  گفتار پیش

ردوش هـاي شـی   الزامـات ویـژه ماشـین    : 70-2وسایل برقی خانگی و مشابه ـ ایمنی ـ قسمت   «استاندارد 

این استاندارد بر اساس پیـشنهادهاي رسـیده و بررسـی و            .  تهیه شد  1383، نخستین بار در سال       » برقی  

ین بار مورد تجدیدنظر قرار گرفت و در پانصد و هفـدهمین اجالسـیه       اولهاي مربوطه براي      تأیید کمیسیون 

 3ارد به اسناد بند یک مـاده  اینک به این استاند  .  تصویب شد    9/12/88کمیته ملی برق و الکترونیک مورخ     

 بـه  1371مـاه   قانون اصالح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صـنعتی ایـران مـصوب بهمـن              

  . شود عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می

هـاي ملـی و جهـانی در زمینـه صـنایع ، علـوم و          براي حفظ همگامی و هماهنگی با تحـوالت و پیـشرفت          

دهاي ملی ایران در مواقع لزوم تجدیدنظرخواهد شد و هرگونه پیشنهادي که براي اصالح              خدمات، استاندار 

بنـابراین بـراي   . نظر بعدي مورد توجه قـرار خواهـد گرفـت      و تکمیل این استانداردها ارائه شود ، در تجدید        

  . مراجعه به استانداردهاي ملی ایران باید همواره از آخرین تجدیدنظرآنها استفاده گردد

  . است1383سال  : 1562-2-70ین استاندارد جایگزین استاندارد ملی ایران شماره ا

  : منبع و مأخذي که براي تهیه این استاندارد به کار رفته به شرح زیر است 

IEC 60335-2-70: 2007, Household and similar electrical appliances – Safety – Part 2-70: 
Particular requirements for milking machines.  

  



ز  

  مقدمه 

تحـت   ) IEC 60335-1 : 2006بـا مرجـع    ( 1562-1این استاندارد باید همراه استاندارد ملـی ایـران   

  . به کار رود» الزامات عمومی : وسایل برقی خانگی و مشابه ـ ایمنی ـ قسمت اول « عنوان 

 باید طـوري تغییـر داده شـده یـا تکمیـل      1562-1در این استاندارد بندهاي نظیر در استاندارد ملی ایران      

  . به کار برد» الزامات ویژه ماشین هاي شیردوش برقی«گردد تا بتوان آن را به صورت، 

 توضـیحی داده نـشده     1562-1چنانچه در این استاندارد در مورد بند نظیر خود در استاندارد ملـی ایـران                

  . ن تغییر به همان صورت کاربرد دارد بدو1562-1باشد، این بند از استاندارد ملی ایران 

در » جـایگزین شـود   « یـا   » تغییـر داده شـود      « ،  » اضافه شود   « در متن این استاندارد، هرجا که عبارت        

هاي ارائه شده در بند نظیـر   هاي آزمون یا یادآوري    مورد یک بند بیان شده باشد ، الزامات مربوطه و ویژگی          

  . اید به همان ترتیب تطبیق داده شوند ب1562-1در استاندارد ملی ایران 

  . شود  شروع می101اند با عدد  هایی که عالوه بر قسمت اول آمده ها و بند گذاري شکل شماره

گـذاري   و ماننـد آن اسـم  ) ب ـ ب  (، ) الـف ـ الـف   (هایی که عالوه بر قسمت اول باشند با حـروف   پیوست

  . شوند می
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   و مشابه ـ ایمنی ـ وسایل برقی خانگی

   هاي شیردوش برقی ماشینالزامات ویژه  : 70-2قسمت 

  

  هدف و دامنه کاربرد  1

  :  با مطالب زیر جایگزین شود 1562ـ1 استاندارد ملی ایران 1بند 

گـاو بـرای   ماشینهای شیردوشی دام هایی ماننـد     هدف از تدوین این استاندارد، تعیین الزامات ایمنی ویژه          

 ولـت و  250فـاز حـداکثر    ولتاژ اسمی این وسایل برای مصارف تـک . اصطبلها و فضای باز است  استفاده در   

  . باشد  ولت می480برای سایر مصارف حداکثر 

  

  :مثال هایی از چنین ماشین هایی عبارتند از  -101یادآوري 

   . 1مخزن دار  ماشین های شیردوش -

   . 2مخزن ماشین های شیردوش ثابت به صورت مستقیم دوش در -

  .3 ماشین های شیردوش ثابت خطی به صورت جمع آوری خودکار در مخزن واحد و مشترک بین واحدهای دوشنده-

  .4 ماشین های شیردوش ثابت با قابلیت انداره گیری شیر در هر واحد دوشنده-

  .5ر از هر واحد دوشنده ماشین های شیردوش ثابت با قابلیت انتقال و ارتباط جریان های شیر و هوا به صورت خودکا-

  

جزئیات تشریحی مربوط به انواع ماشین هـای تحـت پوشـش ایـن اسـتاندارد ، در اسـتاندارد بـین المللـی                      -102یادآوري  

ISO3918   الف شرح داده شده است–و پیوست الف  .   

  

ـ 103یادآوري   6شکـسته فـاز  ورهای با  ولت برای مصارف تکفاز ممکن است در مواردی که موت250حد باالی ولتاژ اسمی   

  .  ولت نیاز باشد ، افزایش یابد480

  

ـ 104یادآوري  این استاندارد در مورد زیر مجموعه های ماشین  های شیردوشی کـه توسـط یـک سـازنده بـرای تکمیـل         

ن هـای  این استاندارد را می توان به عنوان راهنمـایی بـرای ایمنـی ماشـی    . ماشین های شیردوشی  تامین شده ، کاربرد دارد  

  .شیردوشی که از زیر مجموعه های تامین شده توسط سازندگان مختلف تشکیل شده اند ، به کار برد

  

   :نکات زیر باید توجه داشت به  ـ105یادآوري 

اند، ممکن اسـت بـه الزامـات     ـ در مورد وسایلی که برای استفاده در وسایل نقلیه زمینی، دریایی یا هوایی درنظر گرفته شده      

  . م نیاز باشددیگری ه

کـار، تـأمین آب و مـشابه آن را بـه     نیروی  که مسئولیت سالمت، بهداشت جامعه، حفاظت       مراجع قانونی و ذیصالح کشور      ـ  

  . عهده دارند، در این رابطه ممکن است الزامات دیگری نیز داشته باشند

                                     
1- Bucket milking machines. 
2- Direct-to-can milking machines. 
3- Milking pipeline machines.  
4- Recorder milking machines. 
5- Independent air and milk transport milking machines. 
6- Split-phase 
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  مراجع الزامی  2

  :  کاربرد دارد  با درنظرگرفتن مطالب زیر1562-1 استاندارد ملی ایران 2بند 

ISO 3864-1, Graphical symbols – Safety colures and safety signs-part 1: Design principles 
for safety signs in workplaces and public areas. 

  

  الحات و تعاریفطاص  3

  :  با درنظرگرفتن مطالب زیر کاربرد دارد 1562-1 استاندارد ملی ایران 3بند 

  : جایگزین شود    3-1-9

  : کارعادی 

  : به کار انداخته می شود زیر تحت شرایطوسیله 

  . پمپ های خالء و ضربان ساز تحت خالء اسمی به طور مداوم به کار انداخته می شوند-

 پمپ های تخلیه شیر در حالی به کار انداخته می شوند که سیستم خالء تحت خالء اسمی پمـپ خـالء                -

  .کار می کند

 دوشیدن شیر ، پمپ خالء ، ضربان ساز و پمپ تخلیه شیر به طور مداوم بر اساس دسـتورالعمل    در حین  -

  .سازنده به کار انداخته می شوند

 در دوره شستشو  ، پمپ خالء ، ضربان ساز ، پمپ تخلیه شیر و سیستم پاک کننده بـه طـور مـداوم بـر        -

  .اساس دستورالعمل سازنده به کار انداخته می شوند

3-101      

  زیر مجموعه

یک ماشین شیردوش کامل   که با سایر قسمت های وسیله در ارتباط بوده و مجموعا         است بخشی از وسیله  

  .را تشکیل می دهند

3-102      

  ماشین شیردوش

هـای خـالء،     یک دستگاه ماشین کامل که به منظور دوشیدن شیر دام راه اندازی شده و معموالً از سیستم   

  . و سایر اجزاء تشکیل شده است) سرپستانک ها (د خوشه شیر دوشی ضربان ساز ، یک یا چن

3-103      

  واحد دوشنده 

 که جهت دوشیدن شیر بیش از یک دام به طـور همزمـان بـه      است مجموعه ای از اجزاء ماشین شیردوش     

  .کار گرفته می شود

3-104      

  پمپ خالء

  .پمپ هوایی است که باعث ایجاد خالء در سیستم می شود
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3-105      

  سیستم ضربان دهنده

در محفظـه هـای واحـدهای    ) به طـور بـادی یـا الکتریکـی     (سیستمی که در آن تغییرات چرخه ای فشار  

  .شیردوشی ایجاد می شود

3-106      

  پمپ تخلیه شیر

  .وسیله ای است که شیر را به بیرون سیستم خالء تخلیه می نماید

3-107      

  خالء اسمی

  .پمپ خالء یا ضربان ساز در نظر گرفته استمیزان خالءای که سازنده برای 

  

  الزامات عمومی  4

  .  کاربرد دارد1562-1 استاندارد ملی ایران 4بند 

  

  ها شرایط عمومی در مورد آزمون  5

  .  بادرنظرگرفتن مطالب زیر کاربرد دارد1562ـ1 از استاندارد ملی ایران 5بند 

  :  اضافه شود   5-2

ـ       ه منظـور آزمـون ماشـین شـیردوش یـا زیـر مجموعـه هـای آن و نیـز                  سازنده باید دستورالعمل هـایی ب

  . تهیه نماید رادستورالعمل نصب و راه اندازی زیر مجموعه ها

در هر جایی از این استاندارد که جهت انجام آزمون مشخص شده باشد تا ماشین شیردوشی بایـد                 5-101

تحت کار عادی به کار انداخته شود، آزمون ها باید برای هریک ازشـرایط کـار عـادی تعیـین شـده بـرای                     

  .عملیات شیردوشی ودوره شستشو انجام شود

  

  بندي طبقه  6

  :  با درنظرگرفتن مطالب زیر کاربرد دارد 1562ـ1 از استاندارد ملی ایران 6بند 

   : شودجایگزین   6-1

 باید از طبقـه  خطر برق گرفتگیهای شیردوشی یا زیر مجموعه های آنها از لحاظ حفاظت در برابر     ماشین

  . باشند3 یا 2، 1

  .شد ولت بیشتر با24 یا زیر مجموعه های آن ها نباید از 3ولتاژ اسمی ماشینهای شیردوشی از طبقه 

  .مطابقت با بازرسی و انجام آزمون های مربوطه بررسی می شود

   : شوداضافه   6-2
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قسمتهایی از ماشین شیردوش یا زیر مجموعه آن که دارای اجزای الکتریکی هستند و ایـن اجـزاء ممکـن       

سـایر  .  باشـند IPX6است طبق دستورالعمل با فوران آب تمیز شوند، باید دست کم دارای درجه حفاظتی               

   .  باشندIPX4الکتریکی باید دست کم از درجه حفاظتی سمتهای ق

  

  ها العمل گذاري و دستور نشانه  7

   :   با درنظرگرفتن مطالب زیر کاربرد دارد1562ـ1 از استاندارد ملی ایران 7بند 

   : اضافه شود  7-1

ه انـد و طبـق    نـشانه گـذاری نـشد   IPX6 شیردوشی یا زیر مجموعه های آن ها که با عالمت           ماشین های 

دستورالعمل سازنده درمحلی نصب می شوند که هنگام تمیز کردن احتمال فوران آب وجود داشـته باشـد،     

 عالمـت   ترکیـب شـده بـا   ISO 7000-0073 یا با نمـاد  " بر روی ماشین آب پاشیده نشود "باید باعبارت 

  .شانه گذاری شوند نهای خاص  به جز برای رنگ  ISO 3864-1استاندارد بین المللی ممنوع از 

  . پمپ های خالء و ضربان ساز باید با خالء اسمی بر حسب کیلو پاسکال نشانه گذاری شوند

   : اضافه شود 7-6

  .                                       روی ماشین آب  پاشیده نشود

                                                                  

  

  

  ISO 3864-1استاندارد بین المللی   ترکیب شده با عالمت ممنوع ازISO7000-0073 نماد این نماد شامل –ي یادآور

  . ، می باشدهای خاص  به جز برای رنگ

  

  :  اضافه شود 7-12

دستورالعمل ماشین شیر دوش باید دارای جزئیات الزم جهت تعمیـر و نگهـداری و راه انـدازی ماشـین و                     

  : به ویژه این جزئیات باید حاوی مطالب زیر باشد. زم یدکی آن باشدهمچنین تعویض لوا

  . چگونگی تمیز کردن مجموعه ماشین شیردوش در حالی که به طور کامل نصب شده است-

و همچنین جزئیات مربوط به قسمت هایی که قابل         ) سرویس کردن ( دوره های زمانی تعمیر و نگهداری        -

  . دارندتعویض بوده و یا نیاز به تنظیم

 تعداد مرجع تمام قسمت ها ودر صورت کاربرد زیر مجموعه هـای بـه کـار رفتـه در تاسیـسات ماشـین                     -

  .شیردوشی

سازندگان زیر مجموعه ها باید دستورالعمل مناسبی مخصوص تعمیر و نگهداری این زیر مجموعه ها برای                

  .کاربر تهیه کنند

مفهـوم   بر روی وسیله نشانه گذاری شده باشـد ،           "د بر روی ماشین آب پاشیده نشو      "اگر عبارت هشداری    

  .آن باید در دستورالعمل شرح داده شود

  :تغییر داده شود
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که دارای معلولیت های فیزیکی، حسی یـا ذهنـی بـوده یـا فاقـد         ) شامل کودکان (اشخاص   این استاندارد، 

  .یرد تجربه ودانش الزم می باشندو بازی کردن کودکان با این وسایل را دربر نمی گ

  

  : اضافه شود      7-12-1

  :سازنده ماشین شیر دوشی باید دستورالعملی تهیه کند که مطالب زیر در آن بیان شده باشد

  . نقشه سیم کشیـ 

  . تاسیسات ماشین شیردوش باید به یک سیستم اتصال هم پتانسیل موثر یکپارچه شود ـ 

گذاری نشده اند ، بایـد در محلـی کـه احتمـال      نشانه IPX6قسمتهایی ازماشین شیردوشی که باعالمت   ـ  

  . تمیز کردن آنها به کمک فشار باالی فوران آب وجود ندارد ، نصب شوند

   .تاسیسات ماشین شیردوش باید بر اساس مقررات سیم کشی مربوطه نصب شودـ 

  

  .  مراجعه شودIEC 60364-7-705به استاندارد بین المللی  :یادآوري 

  

  .د دارای دستورالعمل جداگانه برای نصب باشندزیر مجموعه ها بای

  :  اضافه شود 7-14

  : و نگارش حروف باید دست کم دارای ارتفاع زیر باشد 1-7نشانه گذاری های مربوط به بند 

-  mm5برای عناوین ، .  

- mm 3برای سایر نگارش حروف ، .  

  .باشد mm 25  باید حداقل" بر روی ماشین آب پاشیده نشود"ارتفاع نماد عبارت هشداری

  :  اضافه شود 7-15

  .هرکدام از زیر مجموعه ها باید جداگانه بانشانه های مربوط نشانه گذاری شوند

  . باید بعد از نصب وسیله قابل مشاهده باشد" بر روی ماشین آب پاشیده نشود"نماد عبارت هشداری  

  

دوام بـر روی   ها به صورت برچـسبی بـا   گذاری آن   در نشانه  باشند،  می) 1( در مورد وسایلی که دارای طبقه حفاظتی          :توجه

هایی که سیستم اتصال زمین وجود ندارد، به کار گرفتـه   ای قید گردد که نشان دهد، وسیله نباید در محل         وسیله باید جمله  

  . شود

  

  هاي برقدار  حفاظت در برابر دسترسی به قسمت  8

  . دارد  کاربرد 1562ـ1 از استاندارد ملی ایران 8بند 

  

  دار  اندازي وسایل موتور راه 9

  .  کاربرد ندارد1562ـ1 از استاندارد ملی ایران 9بند 
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  جریان و توان ورودي 10

  .  کاربرد دارد1562-1 از استاندارد ملی ایران 10بند 

  

  گرمایش 11

  :  با درنظرگرفتن مطالب زیر کاربرد دارد 1562-1 از استاندارد ملی ایران 11بند 

   : جایگزین شود    11-7

  :کار انداخته می شوند ماشین هاي شیردوشی به صورت زیر به

  . در حین شیردوشی ، تا برقراري شرایط پایدار-

  .  در حین دوره شستشو ، تا بیشینه زمان تعیین شده در دستورالعمل -

  

   خالی  12

  

  جریان نشت و استقامت الکتریکی در دماي کار  13

  .  کاربرد دارد1562ـ1ی ایران  از استاندارد مل13بند 

  

  هاي گذرا   ولتاژ اضافه  14

  .  کاربرد دارد1562-1 از استاندارد ملی ایران 14بند 

  

  مقاومت در برابر رطوبت  15

  .  کاربرد دارد1562-1 از استاندارد ملی ایران 15بند 

  

  جریان نشت و استقامت الکتریکی  16

  . ربرد دارد کا1562-1 از استاندارد ملی ایران 16بند 

  

  بار ها و مدارهاي مربوط در برابر اضافه ماتور حفاظت ترانسفور  17

  .  کاربرد دارد1562-1 از استاندارد ملی ایران 17بند 

  

  دوام  18

  .  کاربرد ندارد1562-1 از استاندارد ملی ایران 18بند 

  

  کار غیرعادي  19

  : الب زیر کاربرد دارد  با درنظرگرفتن مط1562-1 از استاندارد ملی ایران 19بند 

  : اضافه شود   19-1
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  . می شود3-19 و 2-19 جایگزین آزمون هاي 101-19آزمون 

  : شود   اضافه   19-7

  .قسمت هاي متحرک پمپ هاي خالء تا برقراري شرایط پایدار قفل شوند

  .انداخته می شودماشین هاي شیردوشی تحت کار عادي و با ولتاژ اسمی به کار     19-101

 که احتمال وقوع آن در هنگام استفاده عادي وجود دارد ، بر روي ماشـین اعمـال               گونه عمل یا نقصی   هر  

. آزمون ها به طور متوالی انجام مـی شـود   . فقط یکی از شرایط اشکال درهر نوبت ایجاد می شود. می شود 

  .بیشتر شود 8در حین آزمون ها ، دماي سیم پیچ ها نباید از مقادیر نشان داده شده در جدول 

  

  :مثال هایی از شرایط اشکال عبارتند از  -١یادآوري 

  . متوقف کردن کنترل کننده برنامه در هر وضعیت-

  . قطع و وصل مجدد یک یا چند فاز از تغذیه در حین هر قسمت از برنامه-

  .ظایر آن ها مدار باز یا اتصال کوتاه کردن اجزاي الکتریکی مانند مقاومت ها ، خازن ها ، سلف ها و ن-

  . خرابی شیرهاي مغناطیسی-

  .قطع تغذیه آب -

  .  قطع تغذیه آب شوینده-

  

ترین نتیجـه را دربـر داشـته     ها به مواردي محدود می شود که احتمال می رود، نامناسب به طور کلی، آزمون    -٢یادآوري  

  .باشد

  

  .ی شونددر این آزمون ها، کنترل کننده هاي حرارتی اتصال کوتاه نم -٣یادآوري 

  

  پایداري و خطرات مکانیکی  20

  .  کاربرد دارد1562-1 از استاندارد ملی ایران 20بند 

  

  استقامت مکانیکی   21

  :  با درنظرگرفتن مطالب زیر کاربرد دارد 1562-1 از استاندارد ملی ایران 21بند 

  :  شود تغییر داده  21-1

  . افزایش پیدا می کندJ1انرژي ضربه به مقدار 

  

  ختمان سا  22

  :  با درنظرگرفتن مطالب زیر کاربرد دارد 1562-1 از استاندارد ملی ایران 22بند 

  :  شود اضافه  22-1

محفظه هاي موتور هایی که جهت نصب در محلی غیر از مکان شیردوشی با محیطـی غبـار آلـود در نظـر         

قـسمت هـاي الکتریکـی    محفظه هاي سایر .  باشندIP4Xگرفته شده اند، باید دست کم از درجه حفاظتی    

  . باشندIP5Xکه جهت نصب در چنین محلی در نظر گرفته شده اند ، باید دست کم از درجه حفاظتی 
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  :  شود اضافه 22-23

  

  .مایعات موجود در ماشین هاي شیردوشی به عنوان مایعات هادي قابل دسترس محسوب می شوند -١٠١یادآوري

  

  کشی داخلی سیم   23

  .  کاربرد دارد1562-1 ملی ایران  از استاندارد23بند 

  

  اجزاء متشکله  24

  .  کاربرد دارد1562-1 از استاندارد ملی ایران 24بند 

  

   بیرونی ها و بندهاي قابل انعطاف اتصاالت تغذیه و کابل  25

  :  با درنظرگرفتن مطالب زیر کاربرد دارد 1562-1 از استاندارد ملی ایران 25بند 

  :  شود جایگزین  25-7

 از اسـتاندارد ملـی   57کـد مشخـصه   (  هاي تغذیه نباید سبکتر از بند با غالف پلی کلروپـرن معمـولی      بند

  .باشند) 1926ایران به شماره 

  .مطابقت بابازرسی بررسی می شود

  

  هاي بیرونی هاي هادي ترمینال  26

  .  کاربرد دارد1562-1 از استاندارد ملی ایران 26بند 

  

  بینی اتصال زمین پیش  27

  :  با درنظرگرفتن مطالب زیر کاربرد دارد 1562-1 از استاندارد ملی ایران 27 بند

  :  اضافه شود   27-2

ماشین هاي شیردوشی و زیر مجموعه هاي آن ها باید مجهـز بـه ترمینـالی بـراي اتـصال بـه هـادي هـم             

ر معـرض ماشـین   با تمام قسمتهاي فلـزي ثابـت د  این ترمینال باید به طور مؤثري . پتانسیل بیرونی باشند 

 بـه آن  mm10 2شیردوشی یا زیر مجموعه آن ارتباط داشته باشد و باید اتصال هادي با سـطح مقطـع تـا            

پس از نصب ماشین شیردوشی یا زیر مجموعه آن ، این ترمینال باید در مکـان مناسـبی    . امکان پذیر باشد  

    . براي اتصال به هادي هم پتانسیل قرار گیرد

  

) نظـایر آن  پـالک مشخـصات و    : به عنـوان مثـال   (هاي ثابت کوچک فلزي بدون پوشش        قسمترد  در مو  -١٠١یادآوري

  ..الزامی نیست از نظر الکتریکی ارتباط داشته باشند
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  ها و اتصاالت پیچ  28

  .  کاربرد دارد1562-1 از استاندارد ملی ایران 28بند 

  

  فواصل خزشی، هوایی و فواصل از میان عایق  29

  .  کاربرد دارد1562-1اندارد ملی ایران  از است29بند 

  

  مقاومت در برابر گرما و آتش   30

  :  با درنظرگرفتن مطالب زیر کاربرد دارد 1562-1 از استاندارد ملی ایران 30بند 

   .کاربرد ندارد   30-2-2

  

  زدگی مقاومت در برابر زنگ  31

  .  کاربرد دارد1562-1 از استاندارد ملی ایران 31بند 

  

  ش ، مسمومیت و خطرات مشابهتاب  32

  .  کاربرد دارد1562-1 از استاندارد ملی ایران 32بند 
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  ها پیوست

  : با در نظر گرفتن مطالب زیر کاربرد دارد1562-1  شمارههاي استاندارد ملی ایران پیوست

  

  الف-پیوست الف

  مثال هایی از ماشین هاي شیردوشی

  )الزامی (

  .   استخراج شده استISO 3918 المللی این پیوست از استاندارد بین

   

  
  

  راهنما 

   انتقالمخزن جمع آوري شیر جهت  8  خط هوا  1

  لوله ضربان دار طویل  9  مخزن ذخیره خالء  2

  لوله شیر طویل  10  رگالتور خالء  3

  کاسه پستانک  11  نشانگر میزان خالء در سیستم  4

  خرچنگی شیر دوشی  12  شیر خالء  5

  پ خالءپم  13  لوله مکش  6

      ضربان ساز  7

A1محل اتصال سیستم به واحد سنجش جریان هوا              

Vr ,Vpمحل اتصال به واحد سنجش مکش         

Pe                     محل اتصال به واحد سنجش فشار خروجی  

  

   مخزن دارالی از ماشین شیردوشیثم-1-شکل الف الف
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  راهنما 

  لوله شیر اصلیخط   10  لوله اصلی هوا  1

  لوله شیر طویل  11  مخزن ذخیره خالء  2

  ضربان ساز  12  )اختیاري(مخزن توزیع   3

  لوله ضربان ساز طویل  13  رگالتور خالء  4

  کاسه پستانک  14  لوله هواي ضربان ساز  5

  خرچنگی شیر دوشی  15  نشانگر میزان خالء در سیستم  6

  پمپ تخلیه شیر  16  تله ایمنی  7

  خط شیر  17  وري خط هوامخزن جمع آ  8

  پمپ خالء  18  مخزن جمع آوري شیر جهت انتقال  9

A1,A2محل اتصال به واحد سنجش جریان هوا              

Vr ,Vp,Vm      خالء  محل اتصال به واحد سنجش  

Pe                              محل اتصال به واحد سنجش فشار خروجی  

  

  ثابت به صورت مستقیم دوش در مخزنشیردوشی مثالی از ماشین -2-شکل الف الف
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  راهنما 

  لوله مکش شیر  11  لوله اصلی هوا  1

  محل اندازه گیري شیر هر واحد دوشنده   12  مخزن ذخیره خالء  2

  لوله شیر طویل  13  )اختیاري(مخزن توزیع   3

  ضربان ساز  14  رگالتور خالء  4

  ربان ساز طویللوله ض  15  نشانگر میزان خالء در سیستم  5

  کاسه پستانک  16  تله ایمنی  6

  خرچنگی شیر دوشی  17  لوله مکش شیر  7

  پمپ تخلیه شیر  18  مخزن جمع آوري خط هوا  8

  خط شیر  19  مخزن جمع آوري شیر جهت انتقال  9

  پمپ خالء  20  خط لوله شیر اصلی  10

A1, A2محل اتصال به واحد سنجش جریان هوا              

Vr ,Vp,Vm  محل اتصال به واحد سنجش خالء        

Pe                               محل اتصال به واحد سنجش فشار خروجی  

  

  با قابلیت اندازه گیري شیردرهر واحد دوشندهمثالی از ماشین شیردوشی ثابت -3-شکل الف الف
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  راهنما 

      خط ضربان ساز هوا  1

      خط خالء شیر  2

      رخط انتقال شی  3

      لوله شیر طویل  4

      لوله خالء شیر  5

      ضربان ساز   6

      لوله ضربان دار طویل  7

      کاسه پستانک  8

      خرچنگی شیر دوشی  9

        

  

  

  مثالی از ماشین شیردوشی ثابت با قابلیت انتقال و-4-شکل الف الف

   به صورت خودکار از هر واحد دوشنده  ارتباط جریان هاي شیر و هوا
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   الف-ست الفپیو

  )اطالعاتی(

  نامه  کتاب

  :  با درنظرگرفتن مطالب زیر کاربرد دارد 1562-1کتابنامه استاندارد ملی ایران 

  : اضافه شود 

1- IEC 60364-2-705, Low- voltage electrical installations – part 7 – 705: Requirements for 
installations or locations – Agricultural and horticultural premises. 
2- ISO 3918: 1996, Milking machine installation- Vocabulary. 
3- ISO 13732-1, Ergonomics of the thermal environment – Methods for the assessment of 
human responses to contact with surfaces-part 1: Hot surfaces. 
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