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ج   

  خدا نام به

 ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة با آشنايي

 و اسـتاندارد  مؤسسـة  مقـررات  و قـوانين  اصـالح  قـانون  3مـادة  يك بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

 اسـتانداردهاي  نشر و تدوين تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات

  .دارد عهده به را ايران) رسمي( ملي

 مؤسسات و مراكز نظران صاحب *مؤسسه كارشناسان از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در استاندارد تدوين

 شـرايط  بـه  توجـه  بـا  و ملـي  مصـالح  بـا  همگـام  وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، علمي،

 كننـدگان،  مصـرف  توليدكنندگان، شامل نفع، و حق صاحبان منصفانة و آگاهانه مشاركت از كه است تجاري و فناوري يدي،تول

 نـويس  پـيش . شود مي حاصل دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز كنندگان، وارد و صادركنندگان

 از پـس  و شـود  مـي  ارسـال  مربـوط  فني هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي عمراج به نظرخواهي براي ايران ملي استانداردهاي

 )رسـمي ( ملـي  اسـتاندارد  عنـوان  به تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي كميتة در پيشنهادها و نظرها دريافت

  .شود مي منتشر و چاپ ايران

 كننـد  مـي  تهيـه  شده تعيين ضوابط رعايت با نيز صالح ذي و مند عالقه يها سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

 ترتيـب،  بـدين  .شـود  مـي  منتشـر  و چـاپ  ايـران  ملـي  اسـتاندارد  عنوان به تصويب، درصورت و بررسي و طرح ملي دركميتة

 ملـي  كميتـة  در و تـدوين  5 شـمارة  ايـران  ملي استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه شود مي تلقي ملي استانداردهايي

  .باشد رسيده تصويب به دهد مي تشكيل استاندارد مؤسسه كه مربوط ندارداستا

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

2الكتروتكنيك 
(IEC) 3 قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان و

(OIML) كـدكس  كميسـيون  4رابـط  اتنه عنوان به و است 

 هـاي  نيازمندي و كلي شرايط به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در .كند مي فعاليت كشور در (CAC)5 غذايي 

 .شود مي گيري بهره المللي بين استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي، پيشرفتهاي آخرين از كشور، خاص

 از حمايـت  بـراي  قـانون،  در شـده  بينـي  پـيش  مـوازين  رعايـت  بـا  توانـد  مـي  يـران ا صـنعتي  تحقيقات و استاندارد مؤسسة

 و محيطـي  زيست مالحظات و محصوالت كيفيت از اطمينان حصول عمومي، و فردي ايمني و سالمت حفظ كنندگان، مصرف

ـ  وارداتـي،  ماقـال  يا / و كشور داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي استانداردهاي از بعضي اجراي اقتصادي،  تصـويب  اب

 اجـراي  كشـور،  محصوالت براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي مؤسسه .نمايد اجباري استاندارد، عالي شوراي

 از كننـدگان  اسـتفاده  بـه  بخشـيدن  اطمينـان  بـراي  همچنين. نمايد اجباري را آن بندي درجه و صادراتي كاالهاي استاندارد

 و كيفيت مديريت هاي سيستم صدورگواهي و مميزي بازرسي، آموزش، مشاوره، زمينة در فعال سساتمؤ و ها سازمان خدمات

 هـا  سازمان گونه اين استاندارد مؤسسة ، سنجش وسايل )واسنجي( كاليبراسيون مراكز و ها آزمايشگاه محيطي، زيست مديريت

 تأييـد  گواهينامـة  الزم، شـرايط  احراز صورت در و ندك مي ارزيابي ايران صالحيت تأييد نظام ضوابط اساس بر را مؤسسات و

 وسـايل  )واسـنجي ( كاليبراسـيون  يكاها، المللي بين دستگاه ترويج .كند مي نظارتها  آن عملكرد بر و اعطا ها آن به صالحيت

 اين وظايف يگرد از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي كاربردي تحقيقات انجام و گرانبها فلزات عيار تعيين سنجش،

  .است مؤسسه

  

                                                
  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 
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  استانداردتدوين كميسيون فني 

  - ايمني  -  و مشابه وسايل برقي خانگي

  كند هاي كنترل شونده توسط فرد پياده كه با برق شهر كار مي زن الزامات ويژة چمن: 77- 2قسمت 
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  مسلمي، نادر

 )ليسانس مهندسي برق، قدرت(

 )سهامي خاص(انيوا شركت لوازم خانگي ن
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  عبدي، جواد

 )مهندسي برق، كنترلفوق ليسانس (

 كارشناس استاندارد
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  احمدي، سعيد

 )ليسانس فيزيك كاربردي(

 كارشناس آزاد

  

  فر، حسين برهاني

 )فوق ليسانس مهندسي برق، الكترونيك(

 واحد كرج -آزاد اسالمي عضو هيئت علمي دانشگاه 

 

  

  صبور گيلوان، عباس

 )ليسانس مهندسي مكانيك، ساخت و توليد(

 مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

  

  عرفاني، علي

 )برق، مهندسي پزشكيمهندسي  فوق ليسانس(

 واحد كرج -عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي 

 

  

  فاميل خليلي، اعظم

 )افزار ي كامپيوتر، نرمليسانس مهندس(

 )سهامي خاص(شركت كياتل 

  

  علي بيگي، جمال فتح

 )ليسانس مهندسي برق، الكترونيك(

 )سهامي خاص(شركت توليدي گرماي جنوب 

  

  علي كلهر، بهرام

 )ليسانس مهندسي برق، الكترونيك(

 كارشناس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران

  



ه   

  نجدي، اردشير

 )يسانس مهندسي مكانيكفوق ل(

 )سهامي خاص(شركت توليدي پارس خزر 

  

  بهاره، دقتي فعال يوسف زاده

 )ليسانس مهندسي برق، الكترونيك(

 مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران



و   

 هرست مندرجاتف

  صفحه  عنوان
 

  ج  استاندارد مؤسسة با آشنايي

  د  استاندارد تدوين فني كميسيون

  ح  گفتار پيش

  ط  مقدمه

  1  كاربرد دامنهو  هدف  1

  2  الزامي مراجع  2

  2  اصطالحات و تعاريف  3

  8  الزامات عمومي  4

  8  ها آزمون در موردعمومي  نكات  5

  9  بندي طبقه  6

  9  ها گذاري و دستورالعمل نشانه  7

  13  دار برقهاي  برابر دسترسي به قسمتحفاظت در   8

 13  وسايل موتورداراندازي  راه  9

 14  توان ورودي و جريان  10

 14  گرمايش  11

 14  خالي  12

 14  جريان نشت و استقامت الكتريكي در دماي كار  13

 14  اضافه ولتاژهاي گذرا  14

 14  مقاومت در برابر رطوبت  15

 15  جريان نشت و استقامت الكتريكي  16

 15  طه در برابر اضافه بارحفاظت ترانسفورماتورها و مدارهاي مربو  17

 15  دوام  18

 16  كار غير عادي  19

 16  پايداري و خطرات مكانيكي  20

  26  استقامت مكانيكي  21

  29  ساختمان  22

  32  سيم كشي داخلي  23

  32  اجزاء متشكله  24

  32  اتصاالت تغذيه و بندهاي قابل انعطاف بيروني  25

  33  هاي بيروني هاي هادي ترمينال  26

  33  بيني اتصال زمين پيش  27

  33  ها و اتصاالت يچپ  28



ز   

 هرست مندرجاتفادامة 

  صفحه  عنوان
  

  34  فواصل خزشي، هوايي و فواصل از ميان عايق  29

 34  مقاومت در برابر گرما و آتش  30

 34  مقاومت در برابر زنگ زدگي  31

 34  تابش، مسموميت و خطرات مشابه  32

 44  ها پيوست

 44  اصول حفاظت )الزامي( الف  الفپيوست 

 47  ساختمان محفظه آزمون) الزامي( ب  ست بپيو

 54  پايه محفظة آزمون شي پرتاب شده )الزامي( پ پپيوست 

هاي باال آمدن تابلوي هدف و گزارش آزمون پيشنهاد شده براي آزمون  محدوده )الزامي( ت تپيوست 

  شي پرتاب شده

57 

 ISO 5395  59المللي  ارتباط با استاندارد بين )اطالعاتي( ث ثپيوست 

  61  نامه كتاب



ح   

  پيش گفتار
  

هـاي كنتـرل شـونده     زن الزامات ويژة چمن: 77-2قسمت  -ايمني  - و مشابه وسايل برقي خانگي" استاندارد

 و استانداردتوسط  مربوط هاي دركميسيون آن نويس پيش كه "كند توسط فرد پياده كه با برق شهر كار مي

� در و شده تدوين و تهيه ايران تحقيقات صنعتي��� 	 ����� 	 ���استاندارد برق  ملي كميتة اجالس  ��

 اصـالح  قانون 3 مادة يك بند استناد به اينك است، گرفته قرار تصويب مورد 13/12/87 و الكترونيك مورخ

 اسـتاندارد  عنـوان  به ،1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات و استاندارد مقررات مؤسسة و قوانين

  .شود منتشر مي ايران ملي

خدمات،  و علوم صنايع، زمينة در جهاني و ملي هاي پيشرفت و تحوالت با هماهنگي و همگامي حفظ براي

 تكميـل  و اصـالح  براي كه پيشنهادي هر و شد خواهد نظر تجديد لزوم مواقع در ايران ملي استانداردهاي

 . گرفـت  خواهـد  قـرار  توجه مورد مربوط فني كميسيون در نظر تجديد هنگام شود، ارائه اين استانداردها

  .كرد استفاده ملي استانداردهاي تجديدنظر آخرين از همواره بنابراين، بايد
 

  :است زير شرح به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد اين تهية براي كه بع و ماخذيمن
IEC 60335-2-77: 2002, Household and similar electrical appliances - Safety- Part 2-77: 

Particular requirements for pedestrain controlled mains-operated lawnmowers 



ط   

  مقدمه

تحت عنوان ) IEC 60335-1: 2006ا مرجع ب( 1562-1 استاندارد ملي ايران شمارةاين استاندارد بايد همراه 

  .رود به كار» وميمقررات عم: قسمت اول -ايمني  -وسايل برقي خانگي و مشابه «

بايد طوري تغيير داده شده يا تكميل  1562-1 استاندارد ملي ايران شمارةدر اين استاندارد بندهاي نظير در 

هاي كنترل شونده توسط فرد پياده كه با برق شهر كار  زن الزامات ويژة چمن« گردد تا بتوان آن را به عنوان 

  .كار برد به »كند مي

توضيحي داده نشده  1562-1 استاندارد ملي ايران شمارةارد در مورد بند نظير خود در چنانچه در اين استاند

  .بدون تغيير به همان صورت كاربرد دارد 1562-1 استاندارد ملي ايران شمارةباشد، اين بند از 

يك  در مورد» دجايگزين شو«يا » تغيير داده شود«، »اضافه شود«در متن اين استاندارد، هر جا كه عبارت 

استاندارد هاي ارائه شده در بند نظير در  هاي آزمون يا يادآوري الزامات مربوطه و ويژگي بند بيان شده باشد،

  .بايد به همان ترتيب تطبيق داده شوند 1562- 1 ملي ايران شمارة

داده  هاي شرح يا ساختمان آن به شكلي است كه با مواد يا ساختمان كند اي كه از موادي استفاده مي وسيله

تواند مطابق الزامات اين استاندارد آزمون يا امتحان شود، و  شده در الزامات اين استاندارد متفاوت است، مي

  .در صورتي كه كامالً معادل باشند، با الزامات اين استاندارد مطابقت دارد

  .ودش شروع مي 101اند با عدد  ها و بندهايي كه عالوه بر قسمت اول آمده گذاري شكل شماره

  .شود شروع مي 201اند با عدد  گذاري بندهاي پيوست كه عالوه بر پيوست قسمت اول آمده شماره

 .شوند گذاري مي و مانند آن اسم) ب- ب(، )الف الف(هايي كه عالوه بر قسمت اول باشند با حروف  پيوست

  



  1

  :77- 2ايمني قسمت  - مشابه و وسايل برقي خانگي 

  كند ل شونده توسط فرد پياده كه با برق شهر كار ميهاي كنتر زن الزامات ويژة چمن

  

  كاربرد ةهدف و دامن  1

  :شود جايگزين ميبا در نظر گرفتن موارد زير  1562-1استاندارد ملي ايران شمارة از  1الزامات بند 

شونده  كنترل اي برقي هاي گردان يا استوانه زن هدف از تدوين اين استاندارد، تعيين الزامات ايمني ويژه چمن

اصوالً براي استفاده در پيرامون خانه ها  زن اين چمن. باشد ، مي1كنند توسط فرد پياده كه با برق شهر كار مي

 Vحداكثر تك فاز استاندارد، براي استفاده اين وسايل تحت ولتاژ اسمي . اند يا مصارف مشابه طراحي شده

  .باشد ميولت  250

، يا يك يا بيش از يك 2ار برنده، يك يا بيش از يك ميله غيرفلزيابز هاي گرداني كه داراي زن براي چمن

شود، الزامات اين استاندارد  د كه به طور محوري روي يك واحد محرك مركزي دوار نصب مينالمان برنده باش

. دكنن اين ابزارهاي برنده از نيروي گريز از مركز براي برش استفاده مي. هاي گردان كاربرد ندارد زن براي چمن

شود، در حالي كه ابزار برنده با مواد فلزي يا ديگر مواد  بيشتر نمي J 10يك ابزار برنده تكي از انرژي جنبشي 

  .باشد سخت معادل كه توسط سازنده تجهيز شده، قابل تعويض نمي

  

  :گيرد زير را در بر نمي طالباين استاندارد به طور كلي م

 ناتوان بدون حضور سرپرست؛ا افراد توسط كودكان ي وسايلاستفاده از  -

  .زي كردن كودكان با اين وسايلبا -

  

  :داشت توجهنكات زير بايد به  -  101يادآوري 

عهده دارند، در  و مشابه آن را بر بهداشت جامعه، حفاظت كار و مسئوليت سالمت صالح كشور كه مراجع قانوني و ذي -

 .ممكن است الزامات ديگري نيز داشته باشند رابطهاين 

  

  :كاربرد ندارد زير رابطه با وسايل در اين استاندارد - 102 آوريياد

-هاي داس زن چمنكوبي،  خرمن هاي زن چمنهاي لبه چمن،   دهننك هاي لبه چمن، خم كننده ، صافچمنهاي  كننده صاف -

  .هاي كشاورزي زن چمناي يا  ميله

                                                
1- Pedestrain controlled mains-operated electrical, cylinder or rotary lawn mowers 
2- Filament 
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  مراجع الزامي  2

  :با در نظر گرفتن مطالب زير كاربرد دارد 1562-1استاندارد ملي ايران شمارة از  2الزامات بند 

  :اضافه شود

2-1 ISO 2758: 2001, Paper-Determination of bursting strength 

2-2 ISO 3411: 1995, Earth-moving machinery-Human physical dimensions of 

operators and minimum operator space envelope 

2-3 ISO 3767-1: 1998, Tractors, machinery for agriculture and forestry, powered lawn 

and garden equipment – Symbols for operator controls and other displays – Part 1: 

Common symbols 

2-4 ISO 3767-3: 1995, Tractors, machinery for agriculture and forestry, powered lawn 

and garden equipment – Symbols for operator controls and other displays – Part 3 : 

Symbols for powered lawn and garden equipment 

2-5 ISO 3864, Safety colours and safety signs 

2-6 ISO 5395: 1990, Power lawn-mowers, lawn tractors, lawn and garden tractors, 

professional mowers and lawn and garden tractors with mowing attachments – 

Definitions, safety requirements and test procedures 

  

  تعاريفاصطالحات و   3

  :با در نظر گرفتن مطالب زير كاربرد دارد 1562-1استاندارد ملي ايران شمارة از  3الزامات بند 

  :ين شودجايگز  1-9- 3

  كار عادي

  عملكرد وسليه تحت شرايط زير

  .شود لتاژ اسمي با بار الزم براي رسيدن به توان ورودي اسمي به كار انداخته ميوسيله تحت و

3 -101  

  تيغه

 104-3به بند (شود  ها براي نشان دادن ابزار برنده به كار برده مي اصطالحي كه در هشدارها و دستورالعمل

  ).رجوع شود
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3 -102  

  سيستم ترمز

  .استتركيبي از يك يا بيش از يك ترمز و وسايل مربوط به عملكرد و كنترل 

3 -103  

  كنترل كننده

  .كند كه عملكرد وسيله يا هر كاركرد عملياتي ويژه متعلق به آن را كنترل مياست يا تجهيزاتي ابزار 

3 -104  

  ابزار برنده

  .شود كار برده ميزن به  كه براي عمل بريدن در يك چمن است مكانيزمي

3 -105  

  )پوشش(محفظه ابزار برنده 

  .دهد كه وسايل حفاظتي پيرامون ابزار برنده را تشكيل مي است قسمتي از مونتاژ

3 -106  

  1دايره نوك ابزار برنده

  .باشد ميچرخد،  مسير مشخص شده توسط دورترين نقطه ابزار برنده، هنگامي كه حول محور خود مي

3 -107  

  وضعيت برش

  .شود ميكه توسط سازنده براي برش چمن اختصاص داده است نه تنظيم ارتفاع ابزار برنده هرگو

3 -108  

  پهناي برش

گيري شده و از ابعاد  كت اندازههاي قائم نسبت به راستاي حر پهناي بريدن كه از عرض ابزار برنده تحت زاويه

  .شود نوك ابزار برنده محاسبه مي) هاي(دايره) هاي(ابزار برنده يا قطر

3 -109  

  اي زن استوانه چمن

چرخد و عمل قيچي كردن را با يك  زني با يك يا بيش از يك ابزار برنده كه حول يك محور افقي مي چمن

                                                
1- Cutting means tip circle 
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  .دهد ميله برنده ثابت انجام مي ياچاقو 

3 -110  

  1ناودان تخليه

واد از ابزار برنده به كار كه به طور كلي براي كنترل تخليه م است امتداد محفظه ابزار برنده از دريچه تخليه

  .شود برده مي

3 -111  

  دريچه تخليه

  .تواند تخليه شود كه از طريق آن چمن مي است اي در محفظه ابزار برنده شكاف يا دهانه

3 -112  

  2كوبي زن خرمن چمن

كنند و حول يك محور موازي با صفحه برنده  با چند المان برنده كه آزادانه نوسان مي چمنوسيله برش 

  .شود چرخند و عمل برش با ضربه انجام مي مي

3 -113  

  3گيرنده چمن

  .دهد يا خار و خاشاك را تشكيل مي چمنهاي  آوري تكه كه وسيله جمع است ها يا تركيبي از قسمتقسمت 

3 -114  

  حفاظ

  .يا ناظر تشكيل شده است/ متصدي و  تكه براي حفاظاست قسمتي از وسيله يا جزئي 

3 -115  

  دسته

  .شود براي هدايت وسيله حين كار عادي در دست گرفته مياحتمال دارد  قسمتي است كه

3 -116  

  4ضربه

  .كند هاي ماده هدف عبور مي كه به طور كامل از تمام اليهاست پرتابه آزموني 

                                                
1- Discharge chute 
2- Flail mower 
3- Grass catcher 
4- Hit 
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3 -117  

  1زن شناور چمن

  .كند گاه زميني استفاده مي ها از يك بالتشك هوا به عنوان تكيه كه به جاي چرخ است زني چمن

3 -118  

  مورد نظر ةاستفاد

هاي كاربر شرح داده شده، و هر نوع  دستورالعملبيني از وسيله، همان گونه كه در  قابل پيش ةهر نوع استفاد

منبع تغذيه ) يا قطع از(اندازي، توقف يا اتصال به  هايي مانند بريدن چمن، راه استفاده سازگار با فعاليت

  .باشد مي

3 -119  

  2چمنكننده لبة  خم

  .معمول در يك صفحة عمودي قرار دارد به طور است كه براي بريدن چمن و خاك يه برقي مناسبوسيل

3 -120  

  3صاف كننده لبه چمن

  .قرار دارد است كه، به طور معمول در يك صفحة عمودي هاي چمن برش چمن براي صاف كردن لبه برقي وسيله

3 -121  

  4 )تيغ زن(زن  چمن

كند و از  ر آن ابزار برنده در يك صفحه تقريباً موازي با زمين عمل ميكه داست برش چمن  براي اي وسيله

كند و يك موتور  ها و غيره استفاده مي هوا يا پايه  ها، بالشتك زمين براي تعيين ارتفاع برش به وسيلة چرخ

  .شود برده ميمنبع تغذيه به كار  در آن به عنوانبرقي 

3 -122  

  5صاف كننده چمن

در آن متصدي، صفحة عملكرد ابزار برنده و ارتفاع است كه احتمال دارد برش چمن  اي برقي براي وسيله

  .برش را به كمك يك چرخ يا پايه و غيره تعيين كند

                                                
1- Hover mower 
2- Lawn edger 
3- Lawn edge trimmer 
4- Lawnmover (mover) 
5- Lawn trimmer 
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3 -123  

  بيشينه سرعت عملياتي موتور

ها تنظيم  يا دستورالعمل/ باالترين سرعت قابل دستيابي موتور هنگامي كه موتور مطابق مشخصات سازنده و 

  .باشد ر حالي كه ابزار برنده وصل شده است، ميشده و د

3 -124  

  1زني ات چمنمتعلق

و به طور كلي امكان استفاده از وسيله  ، شدن آسان از وسيله طراحي شده كه براي جدا است اي ابزار برنده

  .سازد براي ساير مصارف را مسير مي

3 -125  

  2زن كود دهي چمن

  .اي در محفظه ابزار برنده ندارد خليهدريچه ت گونه كه هيچ ي استزن گردان چمن

3 -126  

  3باري بي

اي براي  استوانه گونه اي، هيچ هاي استوانه زن براي چمن(باشد  كمينه بار قابل دستيابي تحت ولتاژ اسمي مي

  ).تماس چاقو يا ميله برنده ثابت وجود ندارد

3 -127  

  كنترل كننده متصدي

  .دارداندازي توسط متصدي  راه به كاركردهاي خاص، نياز كه براي انجام است اي هر نوع كنترل كننده

3 -128  

  كنترل كننده حضور متصدي

به طور  اندازي متصدي، اي طراحي شده كه هنگام برداشته شدن نيروي راه كه به گونه است اي كنترل كننده

  .كندخودكار برق محرك را قطع 

                                                
1- Moving attachment 

2- Mulching mower 
3- No-load 
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3 -129  

  متصدي محدوده

  .اندازند به كار مي 101زن را مانند شكل  چمنكه است محدوده متصدي براي افرادي 

3 -130  

  ترمز توقف

كه هنگام به كار انداخته شدن، از جا به جا شدن وسيله از وضعيت ساكن  است تجهيزاتي درون وسيله

  .ماند باقي مي ه،شد اعمالنمايد و بدون حضور متصدي در وضعيت  جلوگيري مي

3 -131  

  زن كنترل شده توسط فرد پياده چمن

متصدي كه در پشت به طور عادي توسط  شود و ميجلو رانده يا خود  شود ميهل داده  كه سيله برش چمنو

  .شود رود، كنترل مي واحد راه مي

3 -132  

  منبع توان

  .كند و يا خطي را تأمين مي يتوري كه انرژي مكانيكي حركت چرخشوم

3 -133  

  زن گردان چمن

عمود بر صفحه ) محورها(دهد و حول يك محور  ش را انجام ميزني كه در آن ابزار برنده با ضربه بر چمن

  .چرخد برش مي

3 -134  

  1تخدم در حال ترمز

  .باشد ميآن بر روي زمين،  تاي براي كم كردن سرعت و متوقف كردن ماشين از سرعت حرك اوليه هسيلو

3 -135  

  2اي زن داس ميله چمن

را به وسيله قيچي كردن كند و عمل  استفاده مي وهاچاقو يا چاق نوسانزني كه از يك منبع توان براي  چمن

  .دهد انجام مي ميله برنده ساكن يا چاقوي متحرك

                                                
1- Service brake 
2- Sickle bar mover 
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3 -136  

  زمان توقف

اي كه در آن وسيله يا جزء آن متوقف  شود و لحظه انداز رها مي كه راه است اي زمان صرف شده بين لحظه

  .شود مي

3 -137  

  )اي هاي استوانه زن چمن(خط پرتاب 

استوانه برش در راستاي چرخش است كه حفاظ  اطرافترين خط در يك صفحة عمودي، مماس بر دار شيب

  ).رجوع شود 110به شكل (كند  يا بخشي از وسيله را قطع نمي

3 -138  

  1خطر شي پرتابي

  .شود مي جا به جاكه توسط ابزار برنده متحرك است ) اشيايي(عامل بالقوه جراحت ناشي از شي 

3 -139  

  2محرك كشش

  .شود كه براي انتقال توان از منبع توان به ابزار محرك زميني به كار برده مي است )سيستمي(وسيله 

  

  مقررات عمومي  4

  :با در نظر گرفتن موارد زير كاربرد دارد 1562-1استاندارد ملي ايران شمارة از  4الزامات بند 

زن را   باشد كه استفاده از چمن س ميزن از سازنده اصلي در دستر چمن ي ازدر صورتي كه متعلقات  4-101

  .وسيله كامل بايد همچنان با الزامات ايمني برقي اين استاندارد مطابقت داشته باشد  دهند، تغيير مي

  .شود مربوطه، در صورت عملي بودن، بررسي ميهاي  مطابقت با بازرسي و با آزمون

  

  ها نكات عمومي در مورد آزمون  5

  :با در نظر گرفتن موارد زير كاربرد دارد 1562-1ارد ملي ايران شمارة استانداز  5الزامات بند 

  :اضافه شود  5- 5

هاي سازنده در رابطه با آزمون، تنظيم و روغن كاري  ها، ابزارهاي برنده مطابق دستورالعمل حين آزمون

                                                
1- Throw object hazard 
2- Traction drive 
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  .شود مي

  

هاي طوالني تحت تنظيم عادي به  براي دوره اي زن استوانه براي مثال، ممكن است كار كردن ابزار برنده چمن -  101يادآوري 

  .پذير نباشد شود، امكان كاري و غيره، كه به طور عادي به وسيله چمن ايجاد مي دليل نبود روغن

  

  :اضافه شود  5-6

  .دشو ، روي باالترين سرعت تنظيم ميتجهيزات الكترونيكي كنترل كننده سرعت

  

  بندي طبقه  6

  :با در نظر گرفتن موارد زير كاربرد دارد 1562-1ايران شمارة  استاندارد ملياز  6الزامات بند 

  :جايگزين شود  1- 6

  .باشند 3يا  2گرفتگي از طبقه حفاظتي  وسايل بايد از نظر حفاظت در برابر خطر برق

  .شود هاي مربوطه بررسي مي مطابقت با بازرسي و آزمون

  :اضافه شود  2- 6

  .باشند IPX4وسايل بايد دست كم از درجه حفاظتي 

  

  ها گذاري و دستورالعمل نشانه  7

  :با در نظر گرفتن موارد زير كاربرد دارد 1562-1استاندارد ملي ايران شمارة از  7الزامات بند 

  :اضافه شود  7-1

  .گذاري شوند وسايل بايد با توان ورودي اسمي خود نشانه

متر  حداقل سه ميليحروف بايد . شوداي روي وسيله قرار داده  زير بايد در موقعيت برجسته يهشدارعبارت 

 1يا تصاوير نگاشت ISO/IECدر صورتي كه نمادهاي . ارتفاع داشته و به رنگ مشكي روي زمينه زرد باشند

گذاري يا نمادهايي كه  نشانه. باشند، بايد اين نمادها يا تصاوير نگاشت به كار برده شوندترس مناسب در دس

 .بايد نزديك محل خطر قرار داده شوندباشند،  حاوي اطالعات احتياطي مي

، تميز كردن يا در صورتي كه بند گير كرده يا آسيب ديده باشد، وسيله خاموش شده قبل از تنظيم   :هشدار

  .شود و دو شاخه از برق جدا مي

                                                
1- Pictograms 
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  .ها مطالعه شود برگه دستورالعمل  

  .هاي برنده دور نگه داشته شود بند قابل انعطاف تغذيه از تيغه

  .دهند ا حتي پس از خاموش شدن ماشين، به چرخش خود ادامه ميه تيغه

  هاي گردان زن براي چمن

 گذاري شود؛ ابزار برنده بايد براي شناسايي نشانه - 

زن  چمنكه  اين هايي مبني بر شود، دستورالعمل در صورتي كه از آداپتور گيرنده چمن استفاده مي - 

ه چمن نبايد به كار انداخته شود، بايد نزديك حفاظ يا كل گيرند قرار گرفتنبدون در جاي خود 

  .دريچه تخليه و آداپتور گيرنده چمن نصب شود

  :اضافه شود  7-6

  

و اطالعات  ISO 3767-3و  ISO 3767-1المللي  استانداردهاي بينمتصدي در نمادهاي اطالعات مربوط به  - 101 يادآوري

  .باشند موجود مي ISO 3864المللي  بيناستاندارد در ها  رنگمربوط به 

  

  :شود تغيير داده  7-9

  :اولين پاراگراف با پاراگراف زير جايگزين شود

كه  هايي آن غير ازشرح داده شده، به  1- 101-20اي كه در بند  هاي متصدي، به گونه كنترل كننده

يا روش عملكردي داشته باشند كه به طور واضح به / هدفشان مشخص است، بايد كاركرد، جهت و 

  .تشخيص داده شود ،گذاري با دوام ه يك برچسب يا نشانهوسيل

  :شود جايگزين  7-12

  .ستورالعمل باشدبرگة د داراي وسيله بايد

  :ها بايد حاوي مطالب زير باشند دستورالعمل

  گذاري شوند؛ است همراه توضيحات ديگري در محل مناسب روي وسيله نشانه الزم ي كههشدارهاي - الف

شده نمونتاژ  كامل به شكل وسيلهبراي استفاده، در صورتي كه  وسيلهونتاژ مناسب مهاي  دستورالعمل -ب

  است؛

 ه عنوانب ؛گردان )هاي(تيغه، شامل هشداري مبني بر وجود خطر وسيلههايي تنظيم مناسب  دستورالعمل -پ

  ؛"تيغه گردان لمس نشود :اخطار": مثال

جريان مجهز به قطعة وسيله بايد كه  ايناي مبني بر  ، شامل توصيهوسيلههاي عملكرد ايمن  دستورالعمل -ت
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(RCD) ماند جريان پس
  باشد؛ mA 30 حداكثرلغزشي با جريان قطع  1

  ها؛ كننده دربارة عملكرد تمام كنترلهايي  دستورالعمل -ث

كه در تر از آنچه  سبك هن( و بيشينه طول بند الحاقي كه بايد استفاده شودنوع  ،استفاده بارةاي در توصيه -ج

  ؛)الزم است 7-25بند 

  هاي نصب و استفاده از متعلقات، در صورت وجود؛ دستورالعمل -چ

  :محل مناسبدر  ،عبارات زير -ح

  :آموزش - 1

آشنايي حاصل  وسيلهها و استفاده مناسب از  با كنترل كننده. كنيددقت مطالعه  اب را ها دستورالعمل -

  .نماييد

 در خصوص .داده نشود وسيلهاستفاده از  ه اجاز ،ها ا اين دستورالعملب شناآ هرگز به كودكان يا افراد نا -

  .بايد به قوانين كار مراجعه شودسن متصدي 

 استفادهنزديكي آن هستند، در يا حيوانات اهلي  ،خصوصاً كودكان ،كه افراد هنگامي هرگز از وسيله -

 .شودن

  .دهد رخ ميها  آن افراد يا مايملك متصدي يا كاربر، مسئول حوادث يا خطراتي هستند كه براي ساير -

  آماده سازي - 2

 .زني، پاپوش محكم و شلوار بند پوشيده شود هميشه هنگام چمن -

 .هاي باز، استفاده نشود از وسيله در صورت پابرهنه بودن يا پوشيدن صندل -

ها،  مها، سي ها، چوب سنگ كليهاي كه وسيله بايد آنجا استفاده شود كامالً بازرسي گردد و  ناحيه -

 .ها و ساير اجسام خارجي برداشته شوند استخوان

ديدگي  هاي فرسودگي و آسيب هميشه قبل از استفاده، بازرسي چشمي انجام شود و وجود نشانه -

 ةي فرسوده و آسيب ديد ها ها و پيچ تيغه. هاي تيغه و مجموعه برنده بررسي شود ها، پيچ تيغه

 .شوند، براي حفظ تعادل تعويض ها مجموعه

هاي  چرخش تيغهموجب تواند  اي، بايد مراقب بود كه چرخش يك تيغه مي در رابطه با وسايل چند تيغه -

  .ديگر شود

                                                
1- Residual Current Device 
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  عملكرد - 3

 .نور مصنوعي مناسب استفاده شوددر در نور روز يا  فقطن دز چمن -

 .از به كار بردن وسيله در چمن مرطوب، در جاي ممكن، اجتناب شود -

 .پاي خود مطمئن شويد ها از جاي هميشه در سرازيري -

 .قدم بزنيد، هرگز ندويد -

، انجام آن زني در عرض سطح سرازيري، نه هرگز باال و پايين دار، چمن هاي گردان چرخ زن براي چمن -

 .شود

 .ها، احتياط بسياري به كار برده شود هنگام تغيير جهت روي سرازيري -

 .انجام نشود ،هاي بيش از حد زني روي سرازيري چمن -

 .اژگون كردن يا كشيدن وسيله به سوي خود، احتياط بسياري به كار برده شودو هنگام -

در صورتي كه وسيله براي حمل و نقل بايد كج شود، هنگام عبور از سطوحي غير از چمن و هنگام  -

 .متوقف شوند) ها(زني و از آن، تيغه حمل وسيله به محوطة چمن

بدون وسايل ايمني، به عنوان مثال يا  باشد، يوب ميمعهاي آن  ها و پوشش كه محافظ اي وسيلههرگز از  -

  .جاي خود، استفاده نشوددر  1ها  ه يا منحرف كنند/ هاي چمن و  قرار نداشتن گيرنده

  .نگه داشته شونددور ) ها(تيغهپاها از مطابق دستورالعمل روشن شود و موتور  -

در اين . اندازي بايد كج شود راهوسيله هنگام روشن كردن موتور كج نشود، مگر اين كه وسيله براي  -

هميشه . كج نشود و فقط قسمتي كه از متصدي دور است، باال برده شود ،حالت، وسيله بيش از حد نياز

قرار داشته اطمينان حاصل شود كه قبل از برگردان وسيله به زمين، هر دو دست در وضعيت كاري 

 .باشند

تمام در هاي گردان،  زن براي چمن. رار داده نشوندهاي گردان ق ها و پاها نزديك يا زير قسمت دست -

 .مدت دريچه تخليه پاك نگه داشته شود

 .هرگز وسيله هنگام كار كردن موتور، برداشته يا حمل نشود -

 :هاي زير دو شاخه از پريز كشيده شود در حالت -

 شود؛ هر زمان كه وسيله به حال خود رها مي •

 قبل از پاك كردن انسداد؛ •

                                                
1- Deflectors 
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 تميز كردن يا كار كردن روي وسيله؛ قبل از بررسي، •

وسيله از نظر آسيب ديدگي بازرسي شود و در صورت  .پس از برخورد با يك شيء خارجي •

 نياز تعمير شود؛

 ).فوراً بررسي شود(كند  در صورتي كه وسيله به طور غير عادي شروع به لرزيدن مي •

  و انبارش حفظ و نگهداري - 4

ها سفت نگه  ها و پيچ ها، زبانه باشد، كليه مهره ر شرايط كاري ايمن ميوسيله دكه  اينبراي اطمينان از  -

 .داشته شوند

 .مرتباً گيرنده چمن از نظر فرسودگي يا خرابي بررسي شود -

 .دنهاي آسيب ديده يا فرسوده تعويض شو براي ايمني، قسمت -

افتادن انگشتان بين  اي، حين تنظيم وسيله بايد مراقب بود تا از به دام هاي استوانه براي چمن زن -

 .هاي ثابت وسيله اجتناب شود زني و قسمت هاي چمن تيغه

  .تعويض شود يهاي گردان بايد اطمينان حاصل شود كه ابزار برنده فقط با نوع واقع زن براي چمن -

  

  دار هاي برق حفاظت در برابر دسترسي به قسمت  8

  :در نظر گرفتن مطالب زير كاربرد داردبا  1562-1استاندارد ملي ايران شمارة از  8الزامات بند 

  :اضافه شود  8-2

هاي فلزي كه با عايق  دسترسي به سطح عايق پايه يا قسمت  ،2هاي گردان از طبقه حفاظتي  زن براي چمن

اند، بايد هنگامي مجاز شود كه ابزار برنده در صورتي كه برداشتن آن نياز  دار جدا شده هاي برق پايه از قسمت

  .اشته باشد، برداشته شودبه ابزار د

  

  راه اندازي وسايل موتوردار  9

  :با در نظر گرفتن مطالب زير كاربرد دارد 1562-1استاندارد ملي ايران شمارة از  9الزامات بند 

  .اندازي شوند هاي ولتاژ معمول كه ممكن است حين استفاده رخ دهند، راه موتورها بايد تحت تمام حالت

اندازي خودكار بايد به طور قابل اطمينان و بدون برخورد تماسي  و ساير كليدهاي راهكليدهاي گريز از مركز 

  .عمل كنند

تر  برابر ولتاژ اسمي يا حد پايين 85/0باري، تحت ولتاژي  اندازي وسيله، در حالت بي مطابقت با سه بار راه
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، بررسي ستا  عت تنظيم شدهگستره ولتاژ اسمي، در حالي كه هر گونه وسيله كنترل كننده روي بيشينه سر

  .شود مي

  .شوند هاي سازنده دربارة اين آزمون، تنظيم مي براي آزمون، ابزارهاي برنده مطابق دستورالعمل

  .وسيله بايد به روشي كار كند كه ايمني تحت تأثير قرار نگيرد

  

  جريان و توان ورودي  10

  :در نظر گرفتن مطالب زير كاربرد داردبا  1562-1استاندارد ملي ايران شمارة از  10الزامات بند 

  .كاربرد ندارد  1- 10

  

  گرمايش  11

 .كاربرد دارد 1562-1استاندارد ملي ايران شمارة از  11الزامات بند 

  

  .خالي  12

  

  جريان نشت الكتريكي و استقامت الكتريكي در دماي كار  13

  .كاربرد دارد 1562-1استاندارد ملي ايران شمارة از  13الزامات بند 

  

  اضافه ولتاژهاي گذرا  14

  .كاربرد دارد 1562-1استاندارد ملي ايران شمارة از  14الزامات بند 

  

  مقاومت در برابر رطوبت  15

  :با در نظر گرفتن مطالب زير كاربرد دارد 1562-1استاندارد ملي ايران شمارة از  15الزامات بند 

  :اضافه شود  2- 15-1

مناسب در جاي  1گيري گر كابل بايد در حالي كه اتصال دهندة جفتوسايل مجهز به ورودي وسيله يا جفت

  .باشد، آزمون شوند خود مي

  .شوند فيلترهاي هوا برداشته نمي

                                                
1- Mating connector 
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  جريان نشت الكتريكي و استقامت الكتريكي  16

  :با در نظر گرفتن مطالب زير كاربرد دارد 1562-1استاندارد ملي ايران شمارة از  16الزامات بند 

  :شود اضافه  16-3

  .، بايد مطابق الزامات عايق تكميلي آزمون شود35- 22عايق معادل عايق تكميلي مشروط بر مطابقت با بند 

  

  حفاظت ترانسفورماتورها و مدارهاي مربوطه در برابر اضافه بار  17

  .كاربرد دارد 1562-1استاندارد ملي ايران شمارة از  17الزامات بند 

  

  دوام  18

مورد نظر، هيچ خرابي مكانيكي يا الكتريكي  ةاي ساخته شوند كه در استفاد گونه وسايل بايد به  18-101

عايق نبايد آسيب ديده باشد و . وجود نداشته باشد كه بتواند مطابقت با اين استاندارد را مختل نمايد

  .ها و اتصاالت نبايد در نتيجة گرمايش، لرزش و غيره، شل كار كنند كنتاكت

  .حفاظت در برابر اضافه بار نبايد تحت شرايط استفادة مورد نظر عمل كنند عالوه بر اين، وسايل

  .شود بررسي مي 102-18هاي بند  مطابقت با آزمون

ت ولتاژي تغذيه شود كه موتورهاي سري تح ه ميباري، در حالي به كار انداخت وسيله در حالت بي  18-102

وسيله . باشد ژ اسمي و تحت كار عادي برابر مياند كه سرعت چرخش با سرعت به دست آمده تحت ولتا شده

از آن كم  ،13و  11هاي بندهاي  شود، كه زمان كار كردن مورد نياز آزمون به كار انداخته مي h 48به مدت 

  .شده است

باشد، به كار  ها، كه هر دوره حداقل هشت ساعت مي وسايل به طور پيوسته، يا براي تعداد متناظر از دوره

  .شوند انداخته مي

  .شود باشد و وسيله مانند استفادة مورد نظر روغن كاري مي هاي كربني مجاز مي حين آزمون، تعويض زغال

  .، وسايل حفاظت در برابر اضافه بار نبايد عمل كنند102-18هاي بند  حين آزمون  18-103

ها،  ها، حفاظ ، دستهتاتصاال. را تحمل كند 16هاي بند  ، وسيله بايد آزمون102- 18هاي بند  پس از آزمون

، و ساير ملحقات و اجزاء نبايد شل كار كرده باشند و نبايد هيچ خرابي كه ايمني را در 1برس هاي كالهك

  .مورد نظر مختل نمايد، وجود داشته باشد ةاستفاد

                                                
1- Brush-caps 
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  كار غير عادي  19

  :ربرد داردبا در نظر گرفتن موارد زير كا 1562-1استاندارد ملي ايران شمارة از  19الزامات بند 

  :اضافه شود  7- 19

چرخند و معموالً  اي كه آزادانه مي اين آزمون روي وسايل داراي ابزارهاي برنده قابل انعطاف يا ابزارهاي برنده

  .شود شوند، انجام نمي  روي يك واحد محرك دوار نصب مي

  

  پايداري و خطرات مكانيكي  20

  :با در نظر گرفتن موارد زير كاربرد دارد 1562-1استاندارد ملي ايران شمارة از  20الزامات بند 

  :جايگزين شود  2- 20

اندازي  هاي راه اي كه ممكن است منجر به خطر شود، فقط قطع كننده براي جلوگيري از عملكرد غير منتظره

  .باشند كه نياز به رها شدن كنترل كننده عملياتي دارند، مجاز مي هايي آنمجدد دستي و 

هاي  هاي بادبزن و ساير قسمت ها، چرخ هاي اصطكاك، قرقره ها، محرك ها، تسمه دنده چرخها، زنجيرها،  دنده

آورند كه ممكن است حين استفاده مورد نظر  بوجود مي 2هر زمان كه نقطة نيشگوني ،1برقيمحرك متحرك 

ه از تماس ها و متعلقات مشابه محافظت شوند ك اي حفاظت شده يا با حفاظ شود، بايد به گونهموجب جراحت 

  .ها جلوگيري گردد اتفاقي با اين قسمت

بروز جراحت حين موجب كه ممكن است  هاي داراي اتصال دهنده و تسمه زنجيرهابايد در تمام طول 

هاي زنجير يا تسمه كه امكان ايجاد  ساير محرك. معمول از وسيله شوند، محافظ وجود داشته باشد ةاستفاد

. محافظ داشته باشند ،وسيله را ندارند، بايد دست كم در نقاط بدون وقفه مورد نظر از ةجراحت حين استفاد

  .ها بايد به طور كامل حفاظ داشته باشند ميل لنگ

  .الف پيروي شود بايد هنگام ايجاد سيستم محافظ، از اصول ارائه شده در پيوست الف

  .اشته باشندبايد يك سطح هموار يا شكسته نشده پيوسته د گردان هاي ها يا پوشش ديسك

شود و به وسيلة آن در معرض خطر  يا برداشته مي گرفتهدر صورتي كه حفاظي طراحي شده باشد كه به كار 

  .شود، بايد يك هشدار عالمت ايمني خطر روي حفاظ يا در مجاورت حفاظ قرار داده شود قرار گرفته مي

باز . استفاده از ابزار، قابل جدا شدن باشند ها بايد به طور دائم به وسيله وصل شوند و نبايد بدون تمام حفاظ

هاي قفل شدة داخلي كه  باز كردن يا برداشتن حفاظ. ها بايد نياز به استفاده از ابزار داشته باشد كردن حفاظ

                                                
1- Power-driven 

2- Pinch point 
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هاي تخليه  هاي لوالدار ناودان كنند، يا باز كردن حفاظ هاي متحرك حفاظت شده را غير فعال مي قسمت

  .باشد ء آن ميچمن، از موارد استثنا

  اين الزامات براي

 ابزارهاي برنده، يا - 

 كند، هر قسمت جزء كه در تماس با خاك كار مي - 

  .كاربرد ندارد

  .شود گيري بررسي مي مطابقت با بازرسي و اندازه

  كنترل كننده    101- 20

  كليات  1- 101- 20

مشخص شده، با پنجمين  ISO 3411المللي  گونه كه در استاندارد بين هاي متصدي بايد همان كنترل كننده

  .ن صدك متصدي بزرگسال مطابقت داشته باشندنود و پنجميتا 

  :باشند هاي متصدي نمي مطالب زير، كنترل كننده

  ارتفاع تنظيم برش؛ - 

  اي؛ زن استوانه يا تنظيمات روي چمن چاقو يا ميله برنده ثابتتنظيم  - 

  ؛چمنچيدمان تخليه گيرنده  - 

  .محدوديت كابل/راهنماها - 

هاي متصدي بايد براي متصدي بايد براي متصدي راحت باشد و بايد در  گسترة حركت كنترل كننده محل و

هاي متصدي  گسترة عملياتي كنترل كننده. نشان داده شده، حفظ شود 101سنجي كه در شكل  ابعاد اندام

گامي كه متصدي با دو توانند به وسيلة بند بند شدن باال تنه متصدي، هن شوند، مي كه اغلب كمتر استفاده مي

مثالً كج شدن به سمت آن تا تماس دسته در هر وضعيت (پا روي زمين ايستاده، در حدود محدودة متصدي 

  .توسعه داده شود) عملياتي

  كنترل كننده حضور متصدي  2- 101- 20

ها  يهاي متصد اي روي دستة كنترل كننده باشند كه هنگام برداشته شدن دست وسايل بايد مجهز به وسيله

تواند با متوقف كردن موتور  اين كار مي. ، به طور خودكار چرخش ابزار برنده را متوقف نمايداز روي دسته

براي شروع چرخش ابزارهاي برنده، كنترل . ترمز ابزار برنده مياني انجام شود/ كالجمحرك يا با يك مكانيزم 

ها بايد با استفاده از همان دست انجام  اين كنش اگر. كننده بايد دو كنش مجزا و غير مشابه نياز داشته باشد
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  .ها بايد براي جلوگيري از روشن شدن اتقافي، كامالً متمايز باشند گاه اين كنش شوند، آن

اندازي ندارند، روشن كردن تيغه  هاي شناور كه هيچ دستورالعملي براي كج كردن هنگام راه  زن براي چمن

  .ها از خط مركزي محدوده متصدي داشته باشد به عبور هر يك از دستنياز نبايد 

  محرك كشش  3- 101- 20

  براي وسايل با محرك كشش

كند،  كنترل كننده محرك كشش بايد هنگامي كه متصدي وضعيت عملياتي عادي را ترك مي -

  محرك كشش را به طور خودكار متوقف يا قطع نمايند؛

سازي پيوسته در جهت حركت محرك  كاركرد معكوس كنترل كننده محرك كشش بايد نياز به فعال -

  داشته باشد؛

  .بايد امكان به كار انداختن يا قطع محرك كشش هنگام عمل كردن ابزار برنده، وجود داشته باشد -

  الزامات ترمز كردن  102- 20

  كليات  102-1- 20

  .وسايل نبايد براي ساكن نگه داشتن وسيله روي يك سراريزي، نيروي بيش از حد نياز داشته باشند

وسايلي كه ابزارهاي ديگري، يعني سيستم ترمز توقف يا سيستم ترمز خدمت نياز دارند، با الزامات بندهاي 

  .داشته باشندمطابقت  3-102-20و  20-102-2

ي كه توسط سازنده عرضه شده و كمترين ناحيه عاج در تماس با سطح آزمون را دارد، يوسيله بايد با تايرها

  .تجهيز شود

به ها  آن شود، بايد امكان متصل شدن هاي خدمت استفاده مي نيز براي ترمز 1ي كمك فرماناگر از ترمزها

  .، وجود داشته باشدروشي كه هر دو ترمز را با نيروي مساوي به كار برند

  .شود براي وسايل بدون ابزار ترمز، مطابقت به صورت زير بررسي مي

طور مستقيم رو به باال و به طور مستقيم رو به پايين يك  شوند كه نماي وسيله به ها در حالي انجام مي آزمون

 N 220براي ساكن نگه داشتن وسيله بايد يك نيروي حداكثر . قرار دارد) درجه 7/16معادل ( 30٪ يريسراز

  .شود، نياز باشد كه به مركز گرانش يا زير مركز گرانش و به طور مستقيم باال و پايين سرازيري اعمال مي

                                                
1- Steering-assist brakes 
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  رمز خدمتت  102-2- 20

يا سطح (، هموار و سخت بتوني )شيب حداكثر يك درصد(خشك تراز  كامالًهاي آزمون روي يك مسير  توقف

  .شوند اجرا مي) آزمون معادل

مجزا دارد، كالج بايد به طور همزمان با  كالجاي كه ابزار كنترل كنندة ترمز و  هنگام آزمون كردن وسيله

شوند كه وسيله در هر دو جهت رو به جلو و معكوس  در حالي انجام مي ها آزمون. درگير شدن ترمز رها شود

  .باشد قابل دستيابي روي زمين مي با بيشينه سرعت

 m 19/0با استفاده از سيستم ترمز عرضه شده، وسيله بايد به ازاي هر يك كيلوگرم در ساعت در فاصلة 

  .توقف كند

  ترمز توقف  102-3- 20

  .كه نياز به ترمز خدمت دارند، عرضه شودترمز توقف بايد روي وسايلي 

  .ترمز توقف ممكن است در تركيب با ترمز خدمت باشد

  .ترمز توقف خودكار، در صورت عرضه شدن، بايد هنگام رها شدن كنترل كننده حضور متصدي، فعال شود

د، انجام درصدي با ضريب اصطكاكي كه وسيله به پايين سراريزي سر نخور 30ها روي يك سراريزي  آزمون

شود كه ترمز توقف آن درگير و قفل شده است، انتقال  وسيله روي سراريزي در حالي قرار داده مي. شوند مي

وسيله هم با سر پاييني جلويي آن و هم با سر پاييني عقبي آن آزمون . باشد و موتور خاموش مياست خنثي 

  .شود مي

مورد نياز براي درگير شدن و باز كردن قفل ترمز  وسيله نبايد رو به پايين سراريزي حركت كند و نيروي

  .بيشتر شود N 220نبايد از توقف 

  هاي گردان زن الزامات چمن  103- 20

  ابزار برنده ةمحفظ  1- 103- 20

  كليات  1- 1- 103- 20

كه  اينمتر زير صفحة دايرة نوك ابزار برنده امتداد يافته باشد، مگر  دست كم سه ميليبايد ابزار برنده  ةمحفظ

ها را  سرهاي زبانه ابزار برنده كه پيچ. مجاز شود ،چمنو در دريچه تخليه  2-1-103-20در الزامات بند 

داخلي قطر  50 ٪در كه  اينبند، مشروط برة ابزار برنده امتداد ياتواند تا زير محفظ مي ،دارند محفوظ نگه مي

  .نوك ابزار برنده قرار گرفته باشند ةداير

ليه، شامل ديوارهاي ناودان تخليه، كه با اين مجاور دريچه تخ ةابزار برند ةمحفظ) هاي(هرگونه امتداد ديوار
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 1بايد با پروب پا) ها(ديوار. الزامات مطابقت ندارند بايد به عنوان قسمتي از دريچه تخليه در نظر گرفته شوند

  .اندارد مطابقت داشته باشندو بايد با تمام الزامات ديگر اين است) رجوع شود 4- 103-20به بند (آزمون شوند 

  دريچه جلويي  2- 1- 103- 20

  .باشد يا بزرگتر مي mm 600هاي جلويي كه ممكن است روي وسيله عرضه شوند،  پهناي برش دريچه

ها، در صورت عرضه شدن، نبايد از پهناي برش يا دريچه ايجاد شده توسط دو خط شعاعي امتداد  اين دريچه

درجه تا راستاي حركت كه اين خطوط به محفظه  50ابزار برنده در زاويه ) هاي(محور) هاي(يافته از مركز

  ).رجوع شود 103و  102هاي  به شكل(هركدام كه كوچكتر است، بيشتر شود   رسند، مي

هاي تخليه، بايد با زاوية عمودي  ابزار برنده در جلو، به غير از دريچه ةها در محفظ باالترين نقطه كليه دريچه

ترين وضعيت ابزار برنده،  باالي صفحة افقي ابزار برنده در پايين mm 30 ةيچه و بيشينه فاصلدرجه در 15

اي روي لبه  بايد به عنوان نقطه 2كش هاي شانه جلويي يا چيدمان شن باالترين نقطه در دريچه. محدود شود

رجوع  103و  102اي ه ماهاي الف و ب از شكلبه ش(زار برنده در نظر گرفته شود محفظة ابپاييني جلوي 

  ).شود

  )ها ناودان(هاي تخليه  دريچه  3- 1- 103- 20

نوك ابزار برنده درون صفحه يا  ةهاي تخليه باز عرضه شده باشند، هيچ خط مماسي از داير هنگامي كه ناودان

س باالي صفحه دايره نوك ابزار برنده و در راستاي چرخش ابزار برنده نبايد منطقة هدف متصدي را بدون تما

  .قطع نمايد ،اوليه با محفظه ابزار برنده يا حفاظ

  چمنهاي  ها و گيرنده حفاظ  4- 1- 103- 20

هنگام شوند، بايد  تعويض چمنهايي كه بايد به منظور مناسب بودن گيرنده  يا حفاظ 3هاي نوساني حفاظ

ه عنوان قسمتي ها بايد ب حفاظ. به طور خودكار به وضعيت كامل حفاظ برگردند چمنبرداشته شدن گيرنده 

  .دهد شوند كه محفظة ابزار برنده را تشكيل مي لحاظ

  توقف ابزار برنده  2- 103- 20

  زمان توقف ابزار برنده  1- 2- 103- 20

س از شد، ابزار برنده بايد سه ثانيه پبا و شامل آن مي mm 600حداكثر ها  آن در وسايلي كه پهناي برش

  .سرعت چرخشي خود متوقف شود ةز بيشينكند، ا متصدي كنترل كننده را رها ميكه  اين

                                                
1- Foot probe 

2- Rake arrangement 

3- Swinging guards 
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  .بيشتر است، زمان توقف بايد پنج ثانيه باشد mm 600از ها  آن در وسايلي كه پهناي برش

  عمر متوسط مكانيزم توقف ابزار برنده  2- 2- 103- 20

ي ها متوسط وسيله بين اوراق شدن مكانيزم توقف ابزار برنده بايد مطابق با زمان توقف مورد نياز در عمر

چرخة روشن و  5000ها بايد شامل دست كم  آزمون. گونه كه توسط سازنده توصيه شده، باشد اصلي، همان

  .توسط سازنده باشدمشخص شده  خاموش، با نرخ

  خطر شي پرتابي  3- 103- 20

حفاظت كافي افراد را در برابر خطر جراحت  ،اي ساخته شوند كه در استفادة مورد نظر وسايل بايد به گونه

  .ممكن است توسط ابزار برنده گردان به بيرون پرتاب شوند، تأمين نمايند كه ي از اشياء خارجيناش

  :شود مطابقت با آزمون زير بررسي مي

پ شرح داده  اي كه در پيوست پ ب با پايه محفظه آزمون شرح داده شده در پيوست ب وسيله در محفظة

بالفاصله قبل  2-ب هاي بند ب ساختمان تابلوي هدف به كار برده شده بايد با آزمون .شود ميشده، قرار داده 

نشان داده شده و  1-ب هاي افقي كه در شكل ب تابلوهاي هدف بايد با خط. و بعد از اين آزمون بررسي شود

  .دهاي ارتفاع تقسيم شو ه به محدودهت شرح داده شد در پيوست ت

باشند  مي mm 35/6به قطر  HRC 45هايي از فوالد محكم كمينه  در آزمون، توپ هاي به كار برده شده پرتابه

  ).باشد مانند بلبرينگ مي ،هاي به كار برده شده توپ به عنوان مثال(

نشان داده شده،  3-ب و ب 2- ب اي كه در شكل ب ، به گونه12ها بايد در وضعيت ساعت  نقاط تزريق پرتابه

بايد به ازاي هر . درون دايرة نوك ابزار برنده قرار داده شوند) mm )5±25ها،  ابهآماده شوند و براي تزريق پرت

  .يك وسيله چند محوري، يك نقطة تزريق آماده شود ةابزار برند

رجوع  1-پ به پيوست پ(د سطح بااليي حصير نارگيلي تراز شوتزريق بايد محكم شده و با  1ةهاي لول خروجي

  .ي چيده شود كه توپ بتواند با سرعت متغير خارج شودا و سيستم بايد به گونه) شود

  .كش از دسته مهار شود تواند براي جلوگيري از حركت افقي، با در صورت نياز، وسيله مي

توضيح داده  123- 3اي كه در بند  به گونه(سرعت عملياتي موتور  ها، وسيله بايد تحت بيشينة آزمون حين

  .به كار انداخته شود) شده

  .شوند ، براي هر مجموعه ابزار برنده انجام ميها آزمون

هاي عملياتي، به عنوان مثال هم با و هم بدون متعلقات و لوازم جانبي مانند  وسيله بايد در كليه پيكربندي

                                                
1- Tube 
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  .دهي، آزمون شود  هاي كود هاي چمن يا قسمت جمع كننده
  

صورت در برابر خطر اشياء پرتاب  يا در غير ايناشته شود فرد آزمون كننده بايد يا از محدودة آزمون دور نگه د - 1يادآوري 

  .شده، حفاظت شود

  

يا وضعيت برش باالتر بعدي زماني كه روي يك سطح تراز سخت قرار  mm 30ابزار برنده بايد با ارتفاع برش 

 ،اع خودتنظيم ارتف يا كمتر بايد تحت بيشينة mm 30وسايل با بيشينه تنظيم ارتفاع . داده شده، تنظيم شود

  .قرار داده شوند

 mm 30د كه توپ حداقل تا گرد اي تنظيم مي شود به گونه قبل از آزمون، سرعتي كه با آن توپ خارج مي

سپس در حالي كه وسيله در جاي . درجه از محور عمودي باال برود 10باالي سطح حصير نارگيلي و تا زاويه 

ها كم كم  سرعت توپ. توپ به طرف وسيله پرتاب شود يك شود تا هر بار خود قرار دارد، اجاره داده مي

آزمون هنگام رسيدن به اين سرعت . تا هر توپ با ابزار برنده وسيله برخورد نمايد ،شود افزايش داده مي

  .هاي لب پريده و آسيب ديده بايد تعويض شوند توپ. شود كيمنه، شروع مي

در وسايل چند محوري، آزمون بايد براي . شود زده ميپرتابه به هر نقطة تزريق ضربه  500براي هر آزمون، 

  .هر محور با نتايج ارزيابي شده براي هر آزمون، اجرا شود

است تعمير تا تعويض  هاي بيش از حد به يك ناحيه محلي، ممكن ها، در صورت اصابت حين هر يك از آزمون

 هايي به جا گذاشته سوراخ ،هاي قبلي  آزمونهاي  در صورتي كه اصابت. ضروري باشد ،ها بل از ادامة آزمونهدف ق

نبايد روي . شوند پوشانده شود، تابلوهاي هدف تعويض مي mm 40تواند با برچسب صمغي مربعي  كه نمي است

  .قرار داده شود) وصله(هاي صمغي  هر ناحيه بيش از يك ضخامت از برچسب

توانند بنا به انتخاب فرد  مانند، مي باقي مي) يا روي سطح آزمون(هايي كه در تجهيزات آزمون  توپ

  .ها برداشته شوند كاهش كمانه كردن اصابت ، به منظوركننده آزمون

ابزار برنده جديدي به كار برده شود، مگر ) پرتابه 500(در صورتي كه آزمون مجدد نياز باشد، بايد براي هر آزمون 

  .اشدها آسيب نديده ب ابزار برنده در اثر برخورد پرتابهكه  اين

  

  .مناسب باشد ،الزم نيست كه وسيله براي استفادة بعد از آزمون -  2يادآوري 

  

هايي كه برخورد  پرتابه. شود ت نشان داده شده، ثبت مي ها شمارش شده و روي برگة داده كه در پيوست ت اصابت

آن خط، امتياز دهي  بايد با ناحية هدف زير ،رسانند كنند و به خط مركزي خط ارتفاع ناحيه هدف آسيب مي مي

  .شوند
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پرتابه بايد به هدف  40، حداكثر )پرتابه 500(، براي هر آزمون mm 600براي پهناي برش مساوي و كمتر از 

برخورد نمايد كه حداكثر شش پرتابه به هدف، ) تر و مياني محدودة ارتفاع پايين( mm 450بين پايه و خط 

محدودة ( mm 450نبايد هيچ اصابتي باالي خط . خورد نمايدبر) محدودة ارتفاع مياني( mm 300باالي خط 

  وجود داشته باشد و بايد حداكثر دو اصابت در محدودة هدف متصدي بين پايه و خط) ارتفاع بااليي

mm 450 برخورد نمايد.  

پايه پرتابه بايد به هدف بين  50، حداكثر )پرتابه 500(، براي هر آزمون mm 600براي پهناي برش بزرگتر از 

تواند به هدف  برخورد نمايد كه حداكثر شش پرتابه مي) تر و مياني محدودة ارتفاع پايين( mm 450و خط 

محدودة ( mm 450نبايد هيچ اصابتي باالي خط . برخورد نمايد) محدودة ارتفاع مياني( mm 300باالي خط 

  هدف متصدي بين پايه و خطوجود داشته باشد و بايد حداكثر دو اصابت در محدودة ) ارتفاع بااليي

mm 450 برخورد نمايد.  

  .گاه هر دو بايد آزمون را پشت سر بگذارند كه آن ،تواند آزمون شود در صورت شكست آزمون، دو وسيلة ديگر مي

  دسترسي به ابزار برنده  4- 103- 20

  .دجلوگيري به عمل آي ،از دسترسي غير عمدي پا با ابزار برنده بايد حين كار تا حد امكان

نشان داده شده شده، بررسي  104اي كه در شكل  بازرسي با آزمون زير، با استفاده از پروب پا به گونه

ها، يا هر  كننده ها يا منحرف شود كه حفاظ وسيله روي يك سطح سخت هموار در حالي قرار داده مي. شود مي

گاه تماس  گاه وسيله با سطح تكيه هباشند و اجزاء تكي دو، در وضعيت كار عادي روي محفظه ابزار برنده مي

نگه  ،توانند تحت شرايط كار عادي خود به آن برسند هاي شناور در باالترين وضعيتي كه مي زن چمن. دارند

  .شوند داشته مي

ها، در صورت مربوط بودن، به عنوان قسمتي از  ها و قاب ، اجزاء متشكله وسيله، نظير چرخ در اين آزمون

  .شوند در نظر گرفته مي محفظه ابزار برنده

در . شوند هاي برش قرار دارد، انجام مي ترين وضعيت ها در حالي كه ابزار برنده در باالترين و پايين آزمون

باشد، آزمون براي در  هاي مختلف ابزار برنده، متفاوت مي صورتي كه ارتفاع مسير ابزار برنده تحت سرعت

  .شود جام ميان ،برگرفتن دو كران ارتفاع ابزار برنده

درجه از افق به سمت جلو يا عقب  15شود و سپس تا  نگه داشته ميپايه پروب به طور افقي در هر ارتفاعي 

يا تا باال بردن  N 20پروب در هر نقطه از دريچه تخليه با نيروي ). رجوع شود 104به شكل (شود  كج مي

  .شود اعمال مي ابزار برنده از وضعيت اصلي، هر كدام كه اول رخ دهد، محفظه
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  .شود توضيح داده شده، اعمال مي 104گونه كه در شكل  پروب به پشت تمام وسايل، همان

  .پروب آزمون نبايد وارد مسير مجموعه ابزار برنده شود

  1ساختمان دسته  5- 103- 20

كنترل از در هنگام كار، ها  آن دسته وسيله بايد به طور محكم به وسيله متصل شود تا با رها شدن غير عمدي

  .دست داده نشود

عرضه شده باشد كه نتواند حين استفادة مورد نظر از وسيله، به طور ) ضامن يا توقف باالتري(اي  بايد ابزار ساده

به طور افقي پشت  mm 450غيرعمدي رها شود، و نبايد اجازه دهد كه انتهاي دستة مجاور متصدي بيش از 

  ).رجوع شود 105به شكل (ن استفادة مورد نظر از آن نزديك شود ترين مسير ابزار برندة وسيله حي نزديك

قرار داده ) ها(اگر وضعيتي براي توقف دسته وجود داشته باشد، دسته بايد هنگامي كه در اين وضعيت

  .عملياتي قفل شود) هاي(شود، به طور خودكار در وضعيت مي

  .شود ميبررسي  گيري و اندازه مطابقت با بازرسي

  اي هاي استوانه زن امات چمنالز  104- 20

  محافظ و روكش - ساختمان عمومي   104-1- 20

اي حفاظت شوند كه اين  ي برش بايد در هر دو طرف و از جلو و عقب، به گونهها استوانه  104-1-1- 20

طول، در حالي كه انتهاي پاييني آن با  mm 500قطر و  mm 50با امكان وجود نداشته باشد ميلة عمودي 

برداشته شده  چمنگيرنده  هر بخشي از استوانه هنگامي كه هرگونهتماس دارد، به ) گاه تكيه سطح(زمين 

  .نزديك شود mm 10، در )شروع شود 106به شكل (

امتداد  107هايي كه دست كم مانند شكل  ي برش بايد در طرفين با حفاظها استوانه  104-1-2- 20

  .اند، پوشيده شوند يافته

شوند بايد از باال با حفاظي  اي برش وسايل تخليه آزاد و وسايلي كه از پشت تخليه ميه استوانه  104-1-3- 20

كم برآمدگي ابزار برنده را روي  اي امتداد يافته كه برآمدگي آن روي صفحه افقي دست پوشيده شوند كه به گونه

  .بپوشاند) رجوع شود 108به شكل (برداشته شده  چمنهمان صفحه افقي، هنگامي كه هر نوع گيرنده 

شوند، بايد از پشت با حفاظي پوشيده شوند  ي برش وسايلي كه از جلو تخليه ميها استوانه  104-1-4- 20

كم برآمدگي استوانه روي همان صفحة  اي امتداد يافته كه برآمدگي آن روي صفحة عمودي دست كه به گونه

  .بپوشاند) رجوع شود 109به شكل ( mm 25عمودي را كمتر از تا 

                                                
1- Handle construction 



  25

  .گيري و بازرسي بررسي شود بايد با اندازه 1-104-20بقت با الزامات بند مطا
  

  .باشد آوري مي تخليه آزاد به معني بيرون ريختن چمن كوتاه شده بدون هدايت كردن يا جمع -  1يادآوري 

  

استوانه  در پشت چمناي كه در يك گيرنده  تخليه پشتي يعني بيرون ريختن چمن كوتاه شده، به گونه - 2يادآوري 

  .آوري خواهد شد جمع

  

در جلوي استوانه  چمناي كه در يك گيرنده  تخليه جلويي يعني بيرون ريختن چمن كوتاه شده، به گونه -  3يادآوري 

  .آوري خواهد شد جمع

  

  پرتاب شده، اشياء پرتاب شده، ايمني متصدي چمن  104-2- 20

بايد مجهز به ) شوند نه وسايلي كه از جلو تخليه مي(شوند  وسايل تخليه آزاد و وسايلي كه از پشت تخليه مي

يك حفاظ غير قابل جدا شدن باشند كه خط پرتاب عمودي را تا بيشينه ارتفاع يك متر در صفحة عمودي 

  .هاي دسته محدود كند دستگيره

  .شود ميبررسي  ،110هايي مطابق شكل  گيري مطابقت با اندازه

  ساختار دسته  104-3- 20

نتهاي دستة مجاور متصدي به طور افقي نسبت به خط مماس عمودي پشتي استوانه برش در صورتي كه ا

اي ساخته شود كه احتمال تماس پاي متصدي با استوانه برش  باشد، وسيله بايد به گونه mm 450كمتر از 

  .وجود نداشته باشد

  .شود گيري و در صورت عملي بودن با آزمون زير بررسي مي مطابقت با اندازه

فقط از طرف موقعيت  104پروب پا شكل  نامساعدترين ارتفاع برش تنظيم شده،حالي كه وسيله در  در

شود و سپس رو به  شود كه ته پروب به طور افقي در هر ارتفاعي نگه داشته مي متصدي در حالي اعمال مي

  .شود درجه از افق كج مي 15جلو و رو به عقب تا زاويه 

  .تماس پيدا كندپروب نبايد با استوانه برش 

  

  استقامت مكانيكي  21

  :با در نظر گرفتن موارد زير كاربرد دارد 1562-1استاندارد ملي ايران شمارة از  21الزامات بند 

  :تغيير داده شود

  .باشد )J )05/0 ± 0/1انرژي ضربه بايد 
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  هاي گردان زن الزامات چمن  101- 21

جا تواند براي جلوگيري از  شود و مي به كار انداخته ميهاي اين بند، وسيله تحت بيشينه سرعت  براي آزمون

  .از دسته مهار شودبا كش يي افقي، به جا

  هاي ابزار برنده استقامت ابزار برنده و پايه  1- 101- 21

هاي آن بايد استقامت كافي براي تحمل برخورد با اشياء جامد را داشته  ابزار برنده و پايه  1-1- 101- 21

  .باشند

  .شود مون زير بررسي ميمطابقت با آز

ب شرح داده شده و از تجهيزات آزمون ضربه  كه در پيوست بشود  قرار داده ميآزموني  وسيله درون محفظة

  .كند استفاده مي 111در شكل  نشان داده شده

كه در تجهيزات ) نامي) (mm )3×30وسيله روي يك لوله فوالدي جوشكاري شده يا بدون درز به ابعاد 

ترين  ابزار برنده وسيلة آزمون در نزديك. شود قرار داده شده، مستقر مي) رجوع شود 111شكل به (آزمون 

شود كه هنگام وارد شدن لوله در مسير  اي قرار داده مي شود و به گونه تنظيم مي mm 50ارتفاع برش  به 

به (برنده برخورد نمايد  ابزار mm 15تا  mm 10ابزار برنده گردان، ابزار برنده با بخش بدون پوشش لوله در 

براي هر آزمون، از يك . شود برنده وارد مي ربار در مسير هر مجموعه ابزا لوله يك). رجوع شود 111شكل 

  .شود جديد استفاده مي ةتكه لول

  .، يا تا توقف برنده يا بريده شدن لوله، كار كندs 15وسيله بايد براي 

الزم براي  ةوسيله امكان پذير نباشد، وسيله تا كمينه فاصل در صورتي كه وارد كردن لوله به دليل طراحي

  .شود مي جا به جااجازه به وارد شدن لوله 

  

  .مناسب باشد ،در آزمون نياز نيست كه وسيله براي استفادة بعد از آزمون - يادآوري 

  

شود، يا هيچ  نبايد جداشود،  نصب ميآن اي كه روي  حين آزمون، هيچ ابزار برنده كامل، باز و يا صفحه

همچنين، هرگونه شكستگي ابزار . فيبري عبور كند ةهاي ديوار محفظ قسمتي از وسيله نبايد از تمام اليه

شكستگي تجهيزات برش . برنده يا تجهيزات نگهدارنده ابزار برنده بايد به عنوان شكست آزمون لحاظ شود

  .شود ظر گرفته نمي، يا لب پر شدن لبة برش ابزار برنده، شكست آزمون در ن1محرك

ي برهم زننده تعادل را كه ممكن است به دليل فرسودگي و خوردگي ابزار  وسيله بايد نيروها  1-2- 101- 21

                                                
1- Drive shearing device 
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  .برنده يا مجموعة آن رخ دهد، تحمل كند

  .شود مطابقت با آزمون زير بررسي مي

ون روي يك سطح سخت آزم. شود ب شرح داده شده، قرار داده مي وسيله در محفظة آزموني كه در پيوست ب

  .شوند هاي شناور روي چمن يا مواد مصنوعي معادل چمن آزمون مي زن چمن. شود هموار و تراز انجام مي

Lسب كيلوگرم متر، ابتدا با فرمول عدم تعادل ابزار برنده، برح
قطر دايره  Lشود، كه  محاسبه مي 024/0 3

  .باشد نوك ابزار برنده، برحسب متر، مي

سبه شده با برداشتن مواد از، يا اضافه كردن آن به، ابزار برنده تا بدست آمدن عدم تعادل عدم تعادل محا

  .شود دلخواه، ايجاد مي

  .شود براي هر مجموعه ابزار برنده انجام مي ،آزمون ةآزمون براي يك ساعت در محفظ

هاي  مون كليه مجموعهآز. شوند هاي ابزار برنده يك وسيلة چند محوري، يك به يك آزمون مي كليه مجموعه

توان  آزمون ميبراي هر . ابزار برندة يك وسيله چند محوري به طور همزمان با صالحديد سازنده، مجاز است

  .از يك وسيلة جديد استفاده كرد

  

  .مناسب باشد ،در آزمون نياز نيست كه وسيله براي استفادة پس از آزمون - يادآوري 

  

جزاء الزم براي مطابقت با الزامات اين استاندارد را از دست دهد يا نبايد حين آزمون، وسيله نبايد هر گونه ا

  .هاي ديوار محفظة آزمون عبور كند هيچ جزء يا قسمتي از وسيله از تمام اليه

  چمنهاي  ها و گيرنده هاي تخليه، حفاظ ابزار برنده، ناودان هاي يكپارچگي ساختاري محفظه  2- 101- 21

بايد استحكام كافي براي تحمل ضربه  چمنهاي  ها و گيرنده هاي تخليه، حفاظ ناودانهاي ابزار برنده،  محفظه

  .از اشياء خارجي كه ممكن است از ابزار برنده به بيرون پرتاب شوند، را داشته باشد

  :شود مطابقت با آزمون زير بررسي مي

يه تجهيزات آزمون از صفحة پا .شود ب، قرار داده مي وسيله در محفظة آزمون شرح داده شده در پيوست ب

. آن تشكيل شده است در پشت mm 19با يك صفحة تخته چند ال  mm 5/1فوالدي با ضخامت دست كم 

فراتر از محفظة ابزار برنده وسيله امتداد  mm 25صفحة فوالدي بايد به اندازة كافي بزرگ باشد كه تا دست كم 

  .يابد

وراخ ورودي هوا هم مركز ايجاد شود، كه بيشينه قطر تقريبي آن يك سبراي هر دايره نوك ابزار برنده، بايد 

  .است 1به صورت جدول 
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  قطر تقريبي ةبيشين -  1جدول 

  دايره نوك ابزار برنده  زن نوع چمن

BTC
1

 

  قطر ورودي هوا

  دهي غير كود

  دهي كود

  دهي كود

  BTCتمام 

BTC  حداكثر تاmm 635  

BTC  بزرگتر ازmm 635  

×BTC 3/0  

BTC-127mm  

×BTC 8/0  

  .د، تا در برابر اشيايي كه ممكن است پرتاب شوند حفاظت شوندنها، پرسنل بايد پشت يك سپر بايست حين آزمون -  1يادآوري 

  

اي كه جزئيات آن در  به گونه ،12دهي در موقعيت ساعت  هاي كود زن بايد براي چمن Bمحل نقطة تزريق 

 BCنوك ابزار برنده روي خط  ةداخل داير mm 25ددهي، زن غير كو ارائه شده، براي چمن 3-103-20بند 

مركز  Aدر جهت مخالف جهت چرخش ابزار برنده است،  ACدرجه از خط  45 زاويه با باشد، كه اين خط

  .مركز محور ابزار برنده است Cخروجي ناودان تخليه و 

، از يكديگر فاصله دارند، براي mm 15، به قطر تقريباً Cو مركز  Bده نقطه تزريق، كه به طور مساوي از نقطه 

هاي  تواند با گام شوند، يا ترجيحاً به جاي استفاده از ده نقطه تزريق، وسيله مي ها استفاده مي  تعريف پرتابه

  .، چرخانده شود"B"درجه از نقطه تزريق  36افزايشي 

  .ده باشندمهاي تزريق نبايد باالي صفحة فوالدي برآ لوله

0هايي از فوالد محكم به قطر  رده شده در آزمون، توپهاي به كار ب پرتابه

5.0−
مثالً مانند ( HRC 45، حداقل 13

  .باشند مي) بلبرينگ

سرعتي كه با آن بايد توپ تزريق شود به . هاي توپي با سرعت متغير آماده شوند وسايل بايد براي تزريق پرتابه

  .باالي صفحة برش ابزار برنده باال برود mm 300و بيشينه  mm 30ا شود كه توپ كمينه ت اي تنظيم مي گونه

روي مركز تابلوي آزمون  C ةشود كه محور ابزار برند وسيله روي يك صفحة فوالدي در حالي قرار داده مي

 در صورتي. شود ، قرار داده ميmm 30ابزار برنده روي كمترين ارتفاع برش قابل تنظيم، اما نه كمتر از  .باشد

ارتفاع خود تنظيم شده،  ةاست، ماشين هنگامي كه روي بيشين mm 30كه بيشينه ارتفاع برش كمتر از 

  .شود آزمون مي

  .شود تزريق مي ،)پرتابه 100در مجموع (تزريق  ةده پرتابه از هر يك از ده نقط

  .شود بار براي هر مجموعه ابزار برنده انجام مي آزمون يك

                                                
1 Blade tip circle 
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  .توان يك محفظة وسيله جديد به كار برد اي، مي يلة چند ابزار برندهبراي هر ابزار برنده از وس

در آزمون شكست خورده در صورتي كه يكي از موارد زير رخ دهد،  چمنابزار برنده، حفاظ يا گيرنده  ةمحفظ

  :شود لحاظ مي

 از آن كه امكان عبور توپ چمن) هاي( يا گيرنده) ها(سوراخ در محفظه ابزار برنده، حفاظ وجود - الف

تيغه داخلي، نبايد به عنوان شكست در  سوراخ در محفظة فرعي، مانند صفحة. وجود داشته باشد

  آزمون در نظر گرفته شود؛

  در مسير تيغه؛ چمنيا گيرنده ) ها(ابزار برنده، حفاظ تغيير شكل هر قسمتي از محفظة -ب

  يا حفاظ از آداپتور خود؛ چمناز جا بيرون آمدن گيرنده  -پ

  .عادي خود يوط گيرنده يا حفاظ از وضعيت عملياتسق -ت

در صورتي كه يكي از دو وسيله . د آزمون شودتوان ون، دو وسيله مشابه ديگر ميدر صورت بروز شكست در آزم

  .آزمون را پشت سر نگذارند، مدل در آزمون شكست خورده است

  

  .مناسب باشد ،از آزمون در آزمون الزم نيست كه وسيله براي استفادة بعدي پس -  2يادآوري 

  

  ساختمان  22

  :با در نظر گرفتن موارد زير كاربرد دارد 1562-1استاندارد ملي ايران شمارة از  22الزامات بند 

  :اضافه شود  6- 22

قطر يا  mm 5كم  اند، بايد دست هايي كه براي جلوگيري از انباشت آب در محفظه تجهيز شده كليه سوراخ

mm
  .متر داشته باشند دست كم سه ميليمساحت با پهناي  20 2

  .شود گيري بررسي مي مطابقت با بازرسي و اندازه

  :شود جايگزين  35- 22

  :2براي وسايل از طبقه حفاظتي 

شوند، بايد يا از مواد  كه هنگام كار كردن وسيله در دست نگه داشته مي هاي متصدي ها و كنترل كننده دسته

متر پوشيده شده باشند، يا به وسيله عايقي معادل  امت دست كم يك ميليعايقي بوده يا با مواد عايقي به ضخ

  .هاي فلزي در دسترس جدا شده باشند عايق تكميلي از ساير قسمت

  :محورهاي دسته بايد

  يا، ،از مواد عايقي باشند - الف
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ا متر پوشيده شده باشند و ت در صورت فلزي بودن، با مواد عايقي به ضخامت دست كم يك ميلي -ب

شده روي دسته، امتداد يافته باشند،  بهاي متصدي نص ها و كنترل كننده از دسته mm 150فاصلة 

  يا،

ها و  دسته mm 150در فاصلة  ،هاي فلزي در دسترس اي عايق شده باشند كه قسمت به گونه -پ

شده روي دسته، به وسيلة عايقي معادل عايق تكميلي از ساير  بهاي متصدي نص كنترل كننده

گيري  باشند و به عنوان فاصلة هوايي اندازه زمين مي mm 75هاي فلزي در دسترس كه در  سمتق

  .جدا شوند ،ها هاي فلزي در دسترس متصل به اين قسمت اند، يا از قسمت شده

  .شوند هاي متصدي در نظر گرفته نمي هاي كابل، به عنوان كنترل كننده محدوديت/ راهنماها

هاي فلزي كه  ابزار برنده بايد با مواد عايقي معادل عايق تكميلي از ساير قسمت هاي گردان، زن براي چمن

  .در دسترس هستند، جدا شوند ه از وسيلههنگام وضعيت عادي استفاد

هاي متصدي و  ها، كنترل كننده گيري و براي پوشش مواد عايقي روي دسته مطابقت با بازرسي، اندازه

  .شود بررسي ميهاي زير  محورهاي دسته، با آزمون

Cدر شرايط دماي ) h 168(قسمت پوشيده شده براي هفت روز  اي از نمونه
o )2±70 (شود قرار داده مي .

  .شود كه نمونه تقريباً به دماي اتاق برسد پس از تحت شرايط قرار گرفتن، اجازه داده مي

يا عايق مورد نياز  mm 150شده كه طول مورد نياز اي كوچك ن بازرسي بايد نشان دهد كه پوشش به اندازه

بتواند به طور طولي جا به  اي كه به گونهديگر وجود نداشته باشد، يا اين كه پوشش نبايد پوسته شده باشد، 

  .جا شود

Cپس از اين، نمونه براي چهار ساعت در دماي 
o )2±10- (شود قرار داده مي.  

نشان داده شده، در  113باشد، سپس به وسيلة دستگاهي كه در شكل  كه هنوز در اين دما مي نمونه در حالي

كه از  B 1روي اسكنه mm 350، از ارتفاع gr 300با جرمي برابر  Aوزنة . شود معرض ضربه قرار داده مي

  .شود فوالد سخت است و لبة آن روي نمونه قرار داده شده، انداخته مي

شود، فاصلة  اي اعمال مي مال دارد ضعيف باشد يا در استفادة معمول آسيب ببيند، ضربهبه هر محلي كه احت

  .باشد مي mm 10بين نقاط ضربه دست كم 

پس از اين آزمون، بازرسي بايد نشان دهد كه پوشش پوسته نشده است و آزمون استقامت الكتريكي بين 

  .شود ه بايد عايق شود پيچيده شده، انجام مياي ك هاي فلزي و فويل فلزي كه دور پوشش در ناحيه قسمت

                                                
1- Chisel 
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  .شود به مدت يك دقيقه اعمال مي V 2750ولتاژ آزموني برابر 

  .حين اين آزمون، هيچ تخليه الكتريكي يا خرابي نبايد رخ دهد

  ).باشد مي 35-22تحت پوشش بند ( كاربرد ندارد  36- 22

جايي وسيله،  ن از آسيب كابل تغذيه به دليل جابهوسايل بايد مجهز به ابزاري باشند كه تا حد امكا  101- 22

  .ابزار تجهيز شده بايد قابل استفاده مجدد باشد. جلوگيري نمايد

  مطابقت با اين الزامات، به عنوان مثال به وسيلة

 تواند به آن بسته شود، يا، كه كابل مي ،تجهيزات دور نگه داشتن كابل از مجاورت ابزار برنده - 

 باشد، ترين نقطة ابزار برنده مي از نزديك m 6/0بل تغذيه كه دست كم در فاصلة ضميمه يا ورودي كا - 

  .شود انجام مي

  .شود ، بررسي ميخودكارمطابقت با بازرسي و مطابق روند آزمون زير، به جز براي تجهيزات داراي قرقرة كابل 

. شود مل به تجهيزات متصل ميمطابق با راهنماي دستورالع ،گونه كه با وسيله تحويل شده كابل تغذيه همان

شود، كشش براي يك ثانيه در  قرار داده مي N 100بار در معرض يك نيروي كشش  10بند تغذيه سپس 

  .شود ها، اعمال مي  هنامساعدترين راستا، بدون تكان

و از نظر اين استاندارد هيچ آسيبي در بند كابل تغذيه ديده شود و نبايد بيش از د نبايد پس از آزمون،

  .شده باشد جا به جامتر به طور طولي در تجهيزات،  ميلي

اي طراحي شوند كه  توانند براي تميز كردن برداشته شوند، بايد به گونه هاي هوا كه مي فيلتر  102- 22

  .در استفادة معمول وجود نداشته باشدها  آن احتمال بيرون آمدن

بتواند تنها به كمك ابزار برداشته  كه فيلتر هوا شود مي برآورده در صورتي ،براي مثال ،مطابقت با اين الزامات

  شود، يا

جلوگيري به عمل  ،مورد نظرنوسان در استفادة  ر اثرمجهز به فنري باشد كه از بيرون افتادن آن ب -

  آورد، يا

  .كاربر باشدنياز به اقدام عمدي  آن، براي برداشته شدن -

  .شود مطابقت با بازرسي بررسي مي

  

  اخليسيم كشي د  23

  .كاربرد دارد 1562-1استاندارد ملي ايران شمارة از  23الزامات بند 
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  اجزاء متشكله  24

  :با در نظر گرفتن موارد زير كاربرد دارد 1562-1استاندارد ملي ايران شمارة از  24الزامات بند 

  :اضافه شود  3- 1- 24

طع كامل را در شرايط طبقة حفاظتي ها، جدايي اتصالي داشته باشند كه ق كليدهاي اصلي بايد در تمام قطب

  .فراهم آورد ،اضافه ولتاژ 3

بايد  IEC 61058-1المللي شماره  از استاندارد بين 4-1- 7هاي عملكرد اعالم شده براي بند  تعداد چرخه

  .باشد 50.000دست كم 

  

  ها و بندهاي قابل انعطاف بيروني اتصاالت تغذيه و كابل  25

  :با در نظر گرفتن موارد زير كاربرد دارد 1562-1ملي ايران شمارة  استاندارداز  25الزامات بند 

  :شود جايگزين  25-1

  .باشنداتصال دهنده ي بايد مجهز به يك بند تغذيه يا ورودوسايل 

را مجاز  IEC 60320-1المللي  هاي استاندارد بين اي مطابق با برگه  اتصال دهنده به كارگيريوسايل نبايد 

  .نمايند

  .شود بازرسي بررسي مي مطابقت با

  :شود جايگزين  25-5

  :بايد با يكي از موارد زير تجهيز شده باشندوسايل 

  ، ياXطول با نصب نوع  m 10اي با حداقل  بند تغذيه -

اين كل (گر كابل  و منتهي به يك جفت Yيا  Xبا نصب نوع  m 5/0اي با طول حداكثر  بند تغذيه -

  يا،) باشد گيري مناسب مي شامل اتصال دهندة جفت

  .گيري مناسب اي مجهز به اتصال دهندة جفت ورودي وسيله -

  .شود مطابقت با بازرسي بررسي مي

  :تغيير داده شود  25-7

  :اولين پاراگراف به صورت زير جايگزين شود

  :بندهاي تغذيه نبايد

كد (در صورتي كه عايق الستيكي است، از بند قابل انعطاف با غالف الستيكي سخت معمولي  -
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 تر باشند؛ سبك) 1926 استاندارد ملي ايران شمارةاز  53صه مشخ

وينيل كلرايد معمولي  وينيل كلرايد است، از بند قابل انعطاف با غالف پلي در صورتي كه عايق پلي -

 .تر باشد سبك) 607 استاندارد ملي ايران شمارةاز  53كد مشخصه (

كلروپرن  غذيه بايد بند قابل انعطاف با غالف پليبند ت ،باشند بندهاي تغذيه مناسب نميصورتي كه اين در 

  .باشد) 1926 استاندارد ملي ايران شمارةاز  57كد مشخصه (معمولي 

  :شود اضافه  25-14

درجه از  45جايي نسبي بيش از  هكه به دليل طراحي وسيله، جاب ،هاي بيروني اين الزامات براي بندها يا كابل

  .حفظه وجود دارد، نيز كاربرد داردبند يا كابل در نقطة ورود آن به م

  :شود اضافه  25-15

  .هاي در دسترس كاربرد دارد اين الزامات براي تمام بندها يا كابل

  :تغيير داده شود

  .باشد N 150نيروي كشش روي بند تغذيه بايد 

 

  هاي بيروني هاي هادي ترمينال  26

  .رد داردكارب 1562-1استاندارد ملي ايران شمارة از  26الزامات بند 

  

  بيني اتصال زمين پيش  27

  .كاربرد دارد 1562-1استاندارد ملي ايران شمارة از  27الزامات بند 

  

  ها و اتصاالت پيچ  28

  :با در نظر گرفتن مطالب زير كاربرد دارد 1562-1 استاندارد ملي ايران شمارةاز  28الزامات بند 

  :شود اضافه  1- 28

توانند از مواد عايقي يا پوشيده شده با مواد  هاي گردان مي زن ر برنده چمنهاي محكم كردن ابزا ها و مهره پيچ

باشند،  هاي فلزي كه به راحتي در دسترس مي ها يا مهره نتوانند با پيچكه  اينعايقي باشند، مشروط بر 

  .جايگزين شوند
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  فواصل خزشي، هوايي و فواصل از ميان عايق  29

  .كاربرد دارد 1562-1يران شمارة استاندارد ملي ااز  29الزامات بند 

  

  مقاومت در برابر گرما و آتش  30

  :كاربرد داردبا در نظر گرفتن موارد زير  1562-1استاندارد ملي ايران شمارة از  30الزامات بند 

  .كاربرد ندارد  3- 30-2

  

  زدگي قاومت در برابر زنگم  31

  .برد داردكار 1562-1استاندارد ملي ايران شمارة از  31الزامات بند 

  

  تابش، مسموميت و خطرات مشابه  32

  .كاربرد دارد 1562-1استاندارد ملي ايران شمارة از  32الزامات بند 
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 .متر است ابعاد برحسب ميلي

  
ن صدك يك مرد از وضعيت عادي نود و پنجميتوان به حد انتهايي  اي است كه در آن مي ناحيه ،محدودة متصدي - 1يادآوري 

  .تمتصدي دست ياف
  

يا پنجاهمين صدك يك زن يك مرد صدك  به پنجمينتوان  اي است كه در آن مي پاييني، ناحيه يجلويمحدودة  -  2يادآوري 

صدك مردي كه مقابل نردة دسته تكيه داده، نيز ن نود و پنجميبا توان  مي. باشد، دست يافت هنگامي كه مقابل نردة دسته مي

  .به اين محدوده دست يافت
  

هاي درون محدودة متصدي، محدوده را به وسيلة فضاي اشغال شده و حفاظت شده توسط نرده كاهش  تمام نرده - 3يادآوري 

  .خواهند داد
  

هاي كنترل كنندة متصدي است كه اغلب اعمال  ييجا به جامتصدي شامل بيشينة گسترة تمام محدودة  -  4يادآوري 

  .اند ه متصدي در نظر گرفته نشدهشوند، ولي براي ارائه وضعيت ترجيحي كنترل كنند مي

  محدودة متصدي ايي ازشم - 101شكل 
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 .متر است ابعاد برحسب ميلي

  
  

 -هاي دريچه جلويي  محدوديتشمايي از  – 103شكل 

  هاي چند محوري زن چمن

-هاي دريچه جلويي  محدوديتشمايي از  – 102شكل 

  هاي تك محوري زن چمن
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  .متر است ابعاد برحسب ميلي

  
  

  آزمون پروب پاشمايي از  – 104كل ش
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  .متر است ابعاد برحسب ميلي

  

  
  

  طول دستهشمايي از  – 105شكل 
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  .متر است ابعاد برحسب ميلي

  

    
  

  ها در كنار شمايي از كمينه حفاظ استوانه – 107شكل   ها شمايي از حفاظ استوانه – 106شكل 

  

  

  

  .متر است ابعاد برحسب ميلي

    

ها از باال در وسايل تخليه  حفاظ استوانهايي از مش – 108شكل 

  شوند آزاد و وسايلي كه از پشت تخليه مي

 ها از پشت حفاظ استوانهمايي از ش – 109شكل 

  شوند وسايلي كه از جلو تخليه مي
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  .متر است ابعاد برحسب ميلي

  

  
  

  خط پرتاب -اي  زن استوانه چمن شمايي از – 110شكل 
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  .متر است ابعاد برحسب ميلي

  

  :ابعاد

  mm 2/3    :قطر سيم. mm 165  4      :طول آزاد. 1

  mm 36    :متوسط قطر. 5    75/11    :ها پيچ تعداد كل سيم. 2

  دهيا شانتها به زمين متصل شده و گون  N/mm 27/2      :نرخ فنر. 3

  

  تجهيزات آزمون ضربهشمايي از – 111شكل 
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  .متر است ابعاد برحسب ميلي

 

  

  آزمون يكپارچگي ساختاري ازشمايي  – 112 شكل
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  .متر است ابعاد برحسب ميلي

  
  

  شمايي از تجهيزات آزمون ضربه براي عايق دسته – 113 شكل
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  ها پيوست

  :با در نظر گرفتن موارد زير كاربرد دارد 1562- 1استاندارد ملي ايران شمارة هاي  پيوست

  

  الف پيوست الف

  )الزامي(

  اصول حفاظ

  

  هاي خطرناك ي از قسمتفواصل ايمن  1- الف الف

، نصب يا كار با وسيله اندازي راهتواند هنگام  ها از موقعيتي كه يك فرد مي گيري اندازه مبنايفاصلة ايمني بر

  .شود داشته باشد، تعيين مي

كار ه و فواصل ايمني براي ايجاد حفاظت شخصي ب داردن بردكارالزامات حفاظت  سايرهايي كه  نمونهدر آن 

  .، بايد از بندهاي اين پيوست پيروي شودشود برده مي

  محدودة قابل دسترس  2- الف الف

داده  1-الف  ها در هر موقعيتي، در جدول الف هنگام دسترسي به لبه ،متحرك بدنهاي  قسمتفاصلة ايمني 

  .شده است

ني فواصل ايم. دشو بدن تعيين ميين هاي مع قسمتوسيلة دسترسي ه ثابت ب ة، حول يك لبrشعاع حركت، 

  .دكمينه لحاظ شوتعيين شده، در صورتي كه عضو مربوطة بدن مجاز به دسترسي به نقطة خطر نباشد، بايد 

ها در دسترس قرار گيرد،  شكافاز ميان بدن هاي  اين قسمتتواند هنگام داخل شدن  خطري كه مي ةمحدود

  .اي برخوردار است اهميت ويژه از

با لبه ثابت در تماس  ،بدن مفصل عضو مربوطهاصلي ء كه جز فواصل ايمني، بايد فرض شوداعمال هنگام 

روند كه اطمينان حاصل شود از پيشروي يا نفوذ بيشتر  كار ميه در صورتي بفقط فواصل ايمني . باشد مي

  .شود مانعت ميم ،خطر طرف نقطه بهعضو بدن 
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  گسترة دسترسي - 1- الف الفجدول 

  عضو بدن
  rفاصلة ايمني،

  متر برحسب ميلي
  صويرت

از بند اول انگشت تا نوك (دست 

  )انگشت

ا مساوي بزرگتر ي

120  

  

  )از مچ تا نوك انگشت(دست 
ا مساوي بزرگتر ي

230  

  

  )از آرنج تا نوك انگشت(ساعد 
ا مساوي بزرگتر ي

550  

  

  )تا نوك انگشت زير بغلاز (بازو 
ا مساوي بزرگتر ي

850  

  

  موازي هاي امتداد يافته با ضلع يها و از طريق دريچه دسترسي به  3- الف الف

  :كه در آن، داده شده است 2-الف الففواصل ايمني در جدول 

! aروزنه است؛ تر كوچك ، بعد  

! b، ا نقطة خطر استتايمني  هفاصل. 

  bو  aمقادير  - 2- الف الفجدول 

  بازو تا زير بغل  دست تا گردي شست  انگشت  سر انگشت

        

84 ≤< a  128 ≤< a
  

2012 ≤< a  3020 ≤< a  max15030 << a
  

15≥b  80≥b  120≥b  200≥b  850≥b  
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  اي شكل مربعي يا دايره هاي روزنه و از طريق دسترسي به  4- الف الف

  :داده شده است، كه در آن 3-الف الففواصل ايمني در جدول 

- a، قطر روزنه يا طول ضلع است؛  

- b، فاصلة ايمني از نقطة خطر است. 

  اي شكل هاي دايره براي روزنه – 3- الف الفجدول 

  بازو تا زير بغل  دست تا گردي شست  انگشت  سر انگشت

        

84 ≤< a  128 ≤< a 2512 ≤< a  4025 ≤< a  max15040 << a
  

15≥b  80≥b  120≥b  200≥b  850≥b  

  ال نامنظمبا اشك هاي دريچه  5- الف الف

. رجوع شود 3-الف الفو  2- الف الف هاي لوبا شكل نامنظم، به جداي  دريچهايمني براي  براي انتخاب فاصلة

ترين  كند، يا تنگ را توصيف مي دريچهكه  ،d، اي شكل دايره ةترين روزن كوچكا استفاده از اين انتخاب ب

). رجوع شود 1-الف الفبه شكل ( شود نجام ميگيرد،  ا را در بر مي دريچهكه  ،e، شكاف با اضالع موازي

  .كار گرفته شوده ترين فاصلة ايمني بدست آمده از اين روش بهتر است ب بزرگ

  
  تعيين روزنه استاندارد -  1-الف الفشكل 
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  ب بپيوست 

  )الزامي(

  آزمون ساختمان محفظة

  ساختمان عمومي  1- ب ب

 تغييرات جا ؛نشان داده شده، ساخته شود 1-الف شكل الف اي كه در محفظة آزمون بايد به طور كلي به گونه

  .شود نشان داده مي 3- ب و ب 2-ب ب هاي  دادن انواع وسيله مختلف در شكل

ارتفاع داشته و عمود بر پاية تجهيزات  mm 900ها بايد شامل هشت تابلوي هدف باشد كه هر يك  ديواره

تركيب تابلوي هدف بايد . هشت وجهي را تشكيل دهد، تا يك )رجوع شود 4-ب به شكل ب(باشد  آزمون مي

بايد شامل يك  mm 900متصدي باالي  ناحيههدف در . مطابقت داشته باشد 2-ب ببا مشخصات مواد بند 

تابلو  ه گا ها، تكيه براي تسهيل در شمارش اصابت. باال برود دو متر باشد كه تا ارتفاع 1تك ورق از كاغذ كرافت

  .د كه اجازة لغزيدن درون و بيرون دست كم يك تابلوي هدف را بدهدواحي شاي طر بايد به گونه

از دايرة نوك ابزار قرار داده شوند كه ) mm )50±750ها بايد به طور كلي عمود بر يك خط شعاعي كه  هدف

به ( اند امتداد يافته ترين دايرة نوك ابزار برنده وسايل چند محور برنده يك وسيلة تك محور، يا تا نزديك

دسته، در صورتي كه يك هدف با قسمتي از وسيله مانند جعبه چمن، . )شود رجوع 3-ب و ب 2-ب بشكل 

  .جا شوده ب به عقب جا ،يا چرخ، تداخل پيدا كند، هدف بايد براي ممانعت از چنين تداخلي

ك ابزار دايرة نو) 2-ب شكل ب( Aكه از مركز شود  تعيين ميهدف متصدي به وسيلة فصل مشترك خطوطي 

تر  هاي نوك ابزار برنده بيروني هاي دايره يك خط از مركز) 3-ب شكل ب( Bاز مركز  تك تيغه يابرنده وسايل 

پشت  mm 330متصدي در ه مركز ناحي. اند امتداد يافته ،يك متر وسايل با چند ابزار برنده و مماس بر قطر

 هاي شكل(كند  عبور ميمت دستگيرة دسته از وسط مركز قس ،Bيا  Aهاي  ها روي خطي كه از مركز دسته

  .باشد ناحية هدف متصدي، سطح هدف بين فصل مشترك دو مماس و هدف مي .)3-ب و ب 2-ب ب

متحرك، دسته بايد براي تعيين حد چپ ناحية هدف متصدي در سمت  2هاي انحراف براي وسايل با دسته

  .اده شودچپ و سپس براي تعيين حد راست متناظر در سمت راست قرار د

                                                
1- Kraft paper 
2- Offset handles 
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  ساختمان تابلوي هدف  2-ب ب

هاي كاغذ كرافت  دار همراه با ورق تابلوهاي هدف بايد شامل يك يا بيش از يك ورق از تخته فيبري موج

  .كه براي مطابقت با معيارهاي آزمون نياز هستندباشند 

  .داشته باشد 2و يك يا دو شيار 1كش تواند دو يا سه خط ساختمان تخته فيبري مي

gr/mكرافت بايد از ساختمان نامي  كاغذ
مطابقت  ISO 2758المللي  بوده و با شرايط استاندارد بين 225 2

 )mm )150×150هاي  هاي ساختمان تابلوي هدف به كار برده شده بايد به صورت مربع نمونه. داشته باشد

  .ودشان داده شده به صورت زير آزمون شن 5-ب ببريده شود و در تجهيزاتي كه در شكل 

توانند به وسيلة  مي يهاي مربع هاي نمونه شوند، لبه پاييني قرار داده مي ها به طور مركزي روي صفحة نمونه

هاي  د كه سوراخگرد شود و اطمينان حاصل مي شانده ميبا صفحة بااليي پو. چسب يا نوار چسب ايمن شوند

تخته فيبري به وسيلة صفحة فوالدي كه  اينباشند و  هاي بااليي و پاييني در يك رديف مي مركزي در صفحه

  .مسطح شده است

 mm 400و سپس روي پنج نمونة ديگر در ارتفاع  mm 300روي پنج نمونه در ارتفاع  3نفوذ كننده آزمون

  .شود انجام مي

شود، نفوذ كننده نبايد به طور كامل از درون تابلو هدف در بيش از دو  انداخته مي mm 300هنگامي كه از 

  .از پنج نمونه نفوذ كند نمونه

شود، نفوذ كننده بايد به طور كامل از درون تابلو هدف در دست كم  انداخته مي mm 400هنگامي كه از 

  .چهار نمونه از پنج نمونه عبور كند

                                                
1- Liner 

2- Flutes 

3- Penetrator test 
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  .متر است ابعاد برحسب ميلي

  
  

  تجهيزات آزمون شي پرتاب شدهشمايي از طرح كلي  -  1-ب بشكل 
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  .ر استمت ابعاد برحسب ميلي

  
 

 

a( BTC  =هدايرة نوك تيغ  

 

  تك محور زن چمنشمايي از محفظة آزمون  -  2-ب بشكل 
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  .متر است ابعاد برحسب ميلي

  
 

 

a( BTC  =دايرة نوك تيغه  

 

  زن تك محوري شمايي از محفظة آزمون چمن - 3-ب بشكل 
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  .متر است ابعاد برحسب ميلي

  

  
 

 

  هاي محفظة آزمونيه و ديوارشمايي از پا – 4-ب بشكل 
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  .متر است ابعاد برحسب ميلي

  
 

 

 

  دار تجهيزات آزمون براي آزمون نفوذ تخته فيبري موج شمايي از -  5-ب بشكل 
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  پ پيوست پ

  )الزامي(

  پايه محفظة آزمون شي پرتاب شده

  ساختمان  1-پ پ

  به ابعاد ارگيلينهاي حصير  كه با مربع mm 19پاية تجهيزات آزمون بايد شامل تخته چندال 

mm )500×500 (نشان داده شده با  1-پ پوشانده شده و همان گونه كه در شكل پ 3-پ مطابق با بند پ

  .شود كوبيده مي چندالبه تخته  نشان داده شده 2- پ هايي به فواصلي كه در شكل پ ميخ

  

تواند بدون  شود، قسمت فرسوده مي شوند، در صورتي كه فرسودگي ايجاد هايي كه اين گونه به كار برده مي مربع -يادآوري 

  .جايگزيني كل صفحة آزمون، تعويض شود

  

  كمينة اندازه  2-پ پ

ساخته شده، تابلوهاي  ب بآزموني كه مطابق پيوست  ةاي باشد كه با محفظ كمينة اندازة پايه بايد به گونه

  .هدف به طور كامل روي پاية حصيري نارگيل تكيه كند

  حصير نارگيل  3-پ پ

و وزن آن  اند تعبيه شده PVCكه در پاية  داشته باشد mm 20ارگيل بايد فيبرهايي به ارتفاع تقريباً حصير ن

gr/mبايد تقريباً 
  .باشد 7000 2
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  .متر است ابعاد برحسب ميلي

  

 

 

 

 

 

  شي پرتاب شدهآزمون  تجهيزاتشمايي از جزئيات پايه  -  1-پ پشكل 
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  .متر است ابعاد برحسب ميلي

  

 

 

 

  تجهيزات آزمون ةطرح ميخ پاي شمايي از -  2-پ پشكل 
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  ت تپيوست 

  )الزامي(

  هاي باال آمدن تابلوي هدف و گزارش آزمون پيشنهاد شده براي آزمون شي پرتاب شده محدوده

  

  هاي باال آمدن هدف محدوده  1-ت ت

ن داده شده، نشا 1-ب باي كه در شكل  به طور افقي به سه محدودة باال آمدن به گونه ،هاي هدف تابلو

  .شوند تقسيم مي

  محدودة باال آمدن پاييني  1-1-ت ت

  .است mm 300اي بين پايه و خط  ناحيه

  محدودة باال آمدن مياني  2-1- ت ت

  .است mm 450و خط  mm 300اي بين خط  ناحيه

  محدودة باال آمدن بااليي  3-1-ت ت

  .است mm 900و باالي تابلوي هدف  mm 450اي بين خط  ناحيه

  هدف متصديناحية   2-ت ت

كاغذ كرافت امتداد  دو متر شود و از پايه تا باالي ارتفاع تعيين مي 1-ب بمحدودة هدف متصدي مطابق بند 

  .يابد مي

  برگة آزمون پيشنهاد شده  3-ت ت

پرتابه، و خالصه كردن نتايج در پايين برگه را  100اقالم  تاها  اجازة شمارش اصابت ،قالب پيشنهاد شده

  .)شود رجوع 1-ت تبه جدول ( دهد مي
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  براي آزمون شي پرتاب شده برگة آزمون پيشنهاد شده - 1- ت تجدول 

  

  ...............................................: اندازه ...........................................: مدل ..............................................: سازنده

  ........................................................................................................................................................: همحل تخلي

  ......................................................................: دور در دقيقه..............................................  )تعداد(: شمارة تيغه

  

  محدودة باال آمدن  اقالم
  بخش

  ها كل اصابت
  )كنارها/جلو(ساير   )پشت(متصدي 

1  

        الفبااليي

        مياني

        پاييني

2  

        الفبااليي

        مياني

        پاييني

3  

        الفبااليي

        مياني

        پاييني

4  

        الفبااليي

        مياني

        پاييني

5  

        الفبااليي

        مياني

        پاييني

  خالصة آزمون

        الفبااليي

        مياني

        پاييني

        ها تمام محدوده

  .هدف متصدي است ناحيةتابلوي كاغذ كرافت  mm 2000تا  mm 900بااليي شامل ارتفاع  -الف 
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  ث پيوست ث

  )اطالعاتي(

 ISO 5395المللي  دارد بينارتباط با استان

  

بسياري از الزامات اين استاندارد  در رابطه با استقامت مكانيكي و ايمني مكانيكي همراه با ساير اطالعات 

  .استخراج شده است ISO 5395المللي  پشتيباني از استاندارد بين

را  ISO 5395 المللي ارد بينهر چند، از آنجايي كه اين استاندارد فقط قسمت كوچكي از دامنة كاربرد استاند

دهد، تكرار محتواي فني مربوطه در اين استاندارد براي ايجاد تك سند عملي منسجم ضروري  پوشش مي

  .شود فرض مي

  .هاي زير داده شده است در جدول ISO 5395المللي  هاي اين استاندارد و استاندارد بين پيوند بين آزمون
  

  ISO 5395المللي  و استاندارد بيناين استاندارد اي ارتباط بين زيربنده - 1- ث جدول ث

 ISO 5395المللي  مرجع استاندارد بين اين استاندارد بندهاي شماره

  114- 3تا  3-101

  125-3تا  3-116

  129- 3تا  3-127

  3- 1بند از 

  از پيوست ث  12-7قسمت 

  1-2- 2بند از   20-2

  1- 9-2- 2بند از   101-20قسمت 

  3-4- 3بند از   20-102

  2- 3بند از   20-103-1

  2- 4-2- 3بند از   20-103-2

  و پيوست ث 2-3-3و  2- 14- 3-3از زير بندهاي   20-103-3

  5- 3-3بند   20-103-4

  2- 4-3بند   20-103-5

  2-4بند   20-104-1

  3-4بند   20-104-2

  4-4بند   20-104-3

  4- 3-3و  3-3- 3زير بندهاي   21-101-1

  6- 3-3بند   21-101-2
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  ISO 5395المللي  و استاندارد بيناين استاندارد هاي  شكلارتباط بين  - 2- ث جدول ث

 ISOهاي  شماره شكل  اين استاندارد هاي شماره شكل

101  2  

  3  103و  102

104  11  

105  13  

  18تا  14  110تا  106

111  10  

112  12  

  

  

  ISO 5395المللي  و استاندارد بيناين استاندارد هاي  پيوستارتباط بين  - 3- ث جدول ث

 ISOهاي  پيوست  اين استاندارد هاي پيوست

  پيوست الف  الف پيوست الف

  ب پيوست ب

  1-ب شكل ب  

  2-ب شكل ب  

  3-ب شكل ب  

  4-ب شكل ب  

  5-ب شكل ب  

  4-1- 3-3پيوست ب، پيوست پ و زيربند 

  4شكل   

  5شكل   

  6شكل   

  3-شكل ب  

  1-شكل پ  

  پ پيوست پ

  1-پ پ  شكل  

  2-پ پ  شكل  

  وست بپي

  2-هاي ب شكل  

  1-ب  شكل  

  پيوست ت  ت پيوست ت
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  نامه كتاب
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