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  خدا به نام 

 سازمان ملی استاندارد ايران با آشنايی

 و تحقیقتات  استتاندارد  مؤسسۀ مقررات و قوانین اصالح قانون 3مادۀ یک بند موجب به ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ

استتاندارداا  میتی سرستمی      نشر و تدوین تعیین، وظیفه که است کشور رسمی مرجع تنها 1331 ماه بهمن مصوب ایران، صنعتی

  .دارد عهده به را ایران

بته   92/6/29دومتین جیسته رتورا  عتادی ادار  متور        و استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاهموسسه  نام

  جهت  اجرا ابالغ رده است . 92/3/29مور   33333/996سازمان میی استاندارد ایران تغییر و طی نامه رماره 

مؤسستات   و مراکت   نظتران  صتاحب  ستازمان ، کاررناستان   از مرکب فنی اا  کمیسیون در مختیف اا  حوزه در استاندارد تدوین

تودیتد ،   بته رترایط   توجته  بتا  و میتی  مصادح با امگام وکورشی رود می انجام مرتبط و آگاه اقتصاد  و تودید  پژواشی، عیمی،

 و کنندگان، صادرکنندگانمصرف تودیدکنندگان، رامل نفع، و حق صاحبان منصفانۀ و آگااانه مشارکت از که است تجار  و فناور 

 میتی  نویس استتاندارداا   پیش  .رود می حاصل دودتی غیر و دودتی اا  سازمان نهاداا، تخصصی، و عیمی مراک  کنندگان، وارد

 پیشتنهاداا  و نظراا از دریافت پس و رودمی ارسال مربوط فنی اا  کمیسیون اعضا  و نفع ذ  مراجع به نظرخواای برا  ایران

 .رود می منتشر و ایران چاپ رسمی س میی استاندارد عنوان به تصویب صورت در و طرح ررته آن با مرتبط میی کمیتۀ در

کننتد   متی  تهیته  رتده  تعیتین  ضتوابط  رعایت با نی  صالح ذ  و مند عالقه اا  سازمان و مؤسسات که استاندارداایی نویس پیش

،  بتدین ترتیتب    .رتود  متی  منتشتر  و چتاپ  ایتران  میتی  استتاندارد  عنتوان  بته  ، تصتویب  درصورت و بررسی و طرح میی درکمیتۀ

 میی استاندارد کمیتۀ در و تدوین 3 رمارۀ ایران میی استاندارد در رده نورته مفاد اساس بر که دنرو می تیقی میی استاندارداایی

 .بارد رسیده تصویب به دادمی تشکیلسازمان میی استاندارد ایران  که مربوط

(ISO)استاندارد  ادمییی بین سازمان اصیی اعضا  از ایران استانداردسازمان میی 
9ادمییی ادکتروتکنیتک   بین کمیسیون، 1

(IEC) و 

3 قانونی رناسی اندازه ادمییی بین سازمان
(OIML) 2رابتط  تنها به عنوان و است

 کتدکس غتیایی    کمیستیون  
3
(CAC)کشتور  در 

  آخترین  از ، کشتور  ختا   اتا   نیازمنتد   و کیتی  رترایط  بته  توجته  ضمن ایران میی استاندارداا  تدوین در . کند می فعادیت

  .رودمی گیر بهره ادمییی بین استاندارداا  و جهان صنعتی و فنی ، عیمی اا  پیشرفت

 و سالمت ، حفظ کنندگان مصرف از حمایت برا  ، قانون در رده بینی پیش موازین رعایت با تواند میایران  سازمان میی استاندارد

 از اجترا  بعضتی   ، اقتصتاد   و محیطتی  زیستت  مالحظتات  و محصتوتت  کیفیتت  از اطمینتان  حصتول  ، عمتومی  و فترد   ایمنی

نماید.  استاندارد، اجبار  عادی رورا  تصویب اب وارداتی، اقالم یا /و کشور داخل تودید  محصوتت برا  را ایران میی استاندارداا 

 آن بند و درجه صادراتی کاتاا  استاندارد اجرا  ، کشور محصوتت برا  ادمییی بین بازاراا  حفظ منظور به تواند می سازمان 

 ، مشتاوره  در زمینۀ فعال مؤسسات و اا سازمان خدمات از کنندگان استفاده به بخشیدن اطمینان برا  امچنین . نماید اجبار  را

 و مراکت   اتا  آزمایشتگاه  ، محیطتی زیستت  متدیریت  و کیفیتت  متدیریت  اتا   سیستت   گواای صدور و ممی   ، بازرسی ، آموزش

 نظتام  ضتوابط  استاس  بر را مؤسسات و اا سازمان گونه این سازمان میی استاندارد ایران ، سنجش وسایل   واسنجی کادیبراسیون س

 اتا  آن عمیکترد  بر و اعطا اا آن به صالحیت تأیید گوااینامۀ ، تزم ررایط احراز صورت در و کند می ارزیابی ایران تأیید صالحیت

 انجتام  و گرانبهتا  فیت ات  عیتار  تعیین ، سنجش وسایل   واسنجی کادیبراسیون س ، یکااا ادمییی بین دستگاه ترویج . کند نظارت می

 . است سازمان این وظایف دیگر از ایران میی استاندارداا  سطح ارتقا  برا  تحقیقات کاربرد 

                                                 
1- International Organization for Standardization 

2 - International Electrotechnical Commission 

3-  International Organization of  Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)  

4 - Contact point 

5 - Codex Alimentarius Commission 
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 ارداستاندکمیسیون فنی تدوين 

 -ايمنی –وسايل برقی خانگی و مشابه  »

 «و وسايل تمیزکننده با فشار باال  ي فشار باالهاالزامات ويژه بخارشوي :97-2قسمت 

 

 سمت و / يا نمايندگی رئیس :
 دیال، ایرانمنش

  و ادکترونیک سدیسانس مهندسی برق

 سسهامی خا   آماج گستر بندر

  

  دبیر :
 سازمان میی استاندارد ایران بهارهیوسف زاده ، 

 فوق دیسانس مدیریت کارآفرینی   -سدیسانس مهندسی برق 
 

 

  ساسامی به ترتیب حروف ادفبا  اعضاء : 
 گروه صنعتی انتخاب سسهامی خا   آخوند ، فاطمه

  سدیسانس مهندسی برق 

  

 مرتضی،  حداد 

 سدیسانس فی یک 

 ایرانمرک  تحقیقات صنایع انفورماتیک 

  

 سازمان میی استاندارد ایران حمید بهنام ، غ ال
  سدیسانس فی یک 

  
 محمد رضاسییمی، 

 سدیسانس فی یک کاربرد   

  گروه صنعتی انتخاب سسهامی خا 

  

 طیوع دل، سوگل

 سدیسانس مهندسی برق  

 مرک  تحقیقات صنایع انفورماتیک ایران

  
 واحد کرج -دانشگاه آزاد اسالمی عضو ایئت عیمی  عبد  ، جواد

  مهندسی برق  دکترا س

 

 مداحی، محسن

 

 مدیر عامل ررکت آروین آزما  سرمد

 سفوق دیسانس مهندسی انرژ  
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 فهرست مندرجات

 صفحه عنوان 

 ب آرنایی با سازمان میی استاندارد ایران

 ج کمیسیون فنی تدوین استاندارد

 و پیش گفتار 

 ز مقدمه 

 1 ادف و دامنه کاربرد     1

 9 مراجع اد امی     9

 9 اصطالحات و تعاریف     3

 6 اد امات عمومی      2

 3 اا  ررایط عمومی در مورد آزمون      3

 3 بند   طبقه     6

 3 اا  ادعمل گیار  و دستور نشانه      3

 12 اا  برقدار  حفاظت در برابر دسترسی به قسمت      3

 13 دار  انداز  وسایل موتور راه      2

 13 جریان و توان ورود       19

 13 گرمایش      11

 16 بارددر حال حاضر خادی می     19

 16 جریان نشت و استقامت ادکتریکی در دما  کار      13

 16 اا  گیرا  اضافه ودتاژ      12

 16 مقاومت در برابر رطوبت       13

 13 جریان نشت و استقامت ادکتریکی       16

 12 اا و مداراا  مربوط در برابر اضافه بار  ماتور حفاظت ترانسفور      13
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 ادامه فهرست مندرجات

 

 صفحه عنوان 

 12 دوام       13

 99 کار غیرعاد        12

 99 پایدار  و خطرات مکانیکی        99

 92 استقامت مکانیکی        91

 93 ساختمان        99

 39 کشی داخیی  سی        93

 39 اج اء متشکیه        92

 39 اا و بنداا  قابل انعطاف بیرونی  اتصاتت تغییه و کابل       93

 31 اا  بیرونی  اا  ااد  ترمینال       96

 39 پیش بینی اتصال زمین        93

 39 اا و اتصاتت  پیچ       93

 39 بند  جامدفواصل اوایی ، فوصل خ ری و عایق        92

 39 مقاومت در برابر گرما و آتش          39

 39 زدگی  مقاومت در برابر زنگ        31

 39 تابش ، مسمومیت و خطرات مشابه         39

 33 اا  پیوست

 39 کتاب نامه
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 گفتاریش پ

و وسایل    فشار باتاااد امات ویژه بخاررو  :32-9قسمت  -ایمنی–وسایل برقی خانگی و مشابه » استاندارد 

تهیه رد. این استاندارد بر اساس پیشنهاداا  رسیده و  1333، نخستین بار در سال «تمی کننده با فشار بات 

اجالسیه  افتصد و نهمینبار مورد تجدیدنظر قرار گرفت و در  مربوطه برا  اودین اا  یونسبررسی و تأیید کمی

قانون  3تصویب رد. اینک به این استاندارد به اسناد بند یک ماده  2/19/29 کمیته میی برق و ادکترونیک مور 

به عنوان استاندارد  1331ماه  اصالح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب بهمن

 رود.  ی ایران منتشر میمی

اا  میی و جهانی در زمینه صنایع ، عیوم و خدمات،  برا  حفظ امگامی و اماانگی با تحوتت و پیشرفت

استاندارداا  میی ایران در مواقع د وم تجدیدنظرخوااد رد و ارگونه پیشنهاد  که برا  اصالح و تکمیل این 

ورد توجه قرار خوااد گرفت. بنابراین برا  مراجعه به استاندارداا  نظر بعد  م استاندارداا ارائه رود ، در تجدید

 میی ایران باید امواره از آخرین تجدیدنظرآنها استفاده گردد. 

 است. 1333، سال 1369-9-32این استاندارد جایگ ین استاندارد میی ایران رماره 

 ته به ررح زیر است :منبع و ماخی  که برا  تهیه این استاندارد مورد استفاده قرار گرف

 
IEC 60335-2-79: 2012, Household and similar electrical appliances - Safety-part 2-79: Particular 

requirements for high pressure cleaners and steam cleaners 
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 مقدمه 

وستایل  »  تحت عنوان  IEC 60335-1 : 2010س با مرجع  1369-1این استاندارد باید امراه استاندارد میی ایران 

 به کار رود. « برقی خانگی و مشابه ت ایمنی ت قسمت اول : اد امات عمومی

کمیتل گتردد تتا    باید طور  تغییر داده رده یا ت 1369-1در این استاندارد بنداا  نظیر در استاندارد میی ایران 

 به کار برد. « و وسایل تمی کننده با فشار بات    فشار باتاااد امات ویژه بخاررو » بتوان آن را به صورت، 

توضیحی داده نشده بارد، این  1369-1چنانچه در این استاندارد در مورد بند نظیر خود در استاندارد میی ایران 

 ن تغییر به امان صورت کاربرد دارد. بدو 1369-1بند از استاندارد میی ایران 

در متورد یتک   « جایگ ین رود» یا « تغییر داده رود » ، « اضافه رود » در متن این استاندارد، ارجا که عبارت 

اا  ارائه رده در بند نظیر در استاندارد میی  اا  آزمون یا یادآور  بند بیان رده بارد ، اد امات مربوطه و ویژگی

 اید به امان ترتیب تطبیق داده روند. ب 1369-1ایران 

 رود.  رروع می 191اند با عدد  اایی که عالوه بر قسمت اول آمده اا و بند گیار  رکل رماره

 روند.  گیار  می اایی که عالوه بر قسمت اول بارند با حروف سادف ت ادف  ، سب ت ب  و مانند آن اس  پیوست
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 :97-2قسمت  -ايمنی–وسايل برقی خانگی و مشابه 

 و وسايل تمیزکننده با فشار باال ي فشار باالهاالزامات ويژه بخارشوي

 کاربرددامنه  هدف و  1

 با مطادب زیر جایگ ین رود: 1369-1از استاندارد میی ایران رماره  1بند 

بترا   ، کشتش وسایل تمی کننده با فشتار بتات بتدون محتر      ی ایمنادف از تدوین این استاندارد تعیین اد امات 

ایتن  رتوند، کته فشاراستمی در    که در داخل ساختمان یا فضا  آزاد استفاده متی است خانگی و تجار   استفاده

 است. MPa33و حداکثر  MPa3/9حداقل  وسایل

مجه  به که فشار بات  آب داغ ، با اااا  دیگر تمی  کنندهاا و قسمتاین استاندارد امچنین برا  بخاررو 

و فشار حاصل ضرب ظرفیت  استند و MPa3/9 فشار اسمی حداکثر وl199مخ ن بخار دارا  ظرفیت حداکثر 

 . کاربرد دارد ،رودبیشتر نمی MPa·l 3آنها از  اسمی

موارد  اا  فشار بات تحت پورشبرا  پمپ کششیاا  سیست  .بارندنمیبه محر  کشش مجه   این وسایل

 :گیرندقرار می زیر

 ،اابرا  سایر مارین V239اا  تک فاز و برا  مارین V939موتوراا با منبع تغییه اصیی تا ودتاژ اسمی  -

 ،موتوراایی که با باتر  تغییه می روند -

 ،موتوراا  احتراق داخیی -

 .موتوراا  باد  یا ایدرودیک -

 این استاندارد برا  موارد زیر کاربرد ندارد:

 استند؛ MPa33فشار بات که دارا  حداکثر فشار اسمی  با اا  فوران آبمارین -

 استند.   EN 1829-1 استاندارد در دامنه کاربرد مارین اا این – 101يادآوري 

 ؛ 1369-9-32س استاندارد میی ایران رماره رونداا که برا  استفاده خانگی در نظر گرفته میبخار رو  -

 ؛ 3221و  2322اب اراا  ادکتریکی موتور دار دستی و قابل حملسسر  استاندارد اا  میی ایران رماره  -

 ؛ 3363ساستاندارد میی ایران رماره اندفته ردهدرنظر گر پ رکی که برا  مقاصدوسایل  -

 ؛اا  کشاورز س  پاش -

ئه ادار  ارکشاورز  و جنگل برا  مقاصدو توزیع کنندگان کود مایع  ااپاشس برا   را اد اماتی EN 907استاندارد   -102يادآوري 

 .دادمی

 ؛و غیر مایع کننده جامدی با پا یااکنندهتمی  -

 ؛که برا  بخشی از فرایند تودید طراحی رده انداایی مارین -

 ؛سگرد و غبار،بخار یا گاز  اا  قابل انفجار یا خورنده طراحی رده بارنداایی که برا  استفاده در محیطمارین -

 اا اواپیما طراحی رده است.اایی که برا  استفاده در وسایل نقییه یا کشتیمارین -
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ذیصالح کشور که مسئودیت سالمت، بهدارت جامعه، حفاظت نیرو  کار، تأمین آب را به عهده مراجع قانونی و  -109يادآوري 

 دارند، در این رابطه ممکن است اد امات دیگر  نی  دارته بارند.

 الزامیمراجع   2

 :دارد نظرگرفتن مطادب زیرکاربرد در با 1369-1میی ایران رماره  استاندارد از 9بند

 اضافه شود:

 اصول اساسی، :1قسمت  -: تاسیسات ادکتریکی ساختمان اا1233-1راد میی ایران رماره استاند 2-1

 .ارزیابی مشخصه اا  کیی و اصطالحات و تعاریف

 واحداا  منبع تغییه و ،ایمنی ترانسفورماتوراا  قدرت: 6299-9-3 رماره استاندراد میی ایران 2-2

 .بکار رفته در بخاراا  گاز  و نفتی اد امات ویژه برا  ترانسفورماتوراا  احتراقی :9-3 تجهی ات مشابه

 جايگزين شود:

برگشت محتویات  جیوگیر  از –: وسایل متصل به ربکه آب19396استاندراد میی ایران رماره  2-1

 .اا  رینگسیفون و خرابی مجموعه

اصطالحات و تعاريف 9

 :دارد نظرگرفتن مطادب زیرکاربرد در با 1369-1رماره میی ایران  استاندارد از 3بند

 :جايگزين شود 9-1-7

 کار عادي

 رود.انداز  میاستفاده عاد  راهتحت ررایط  مارین

کار عاد  بیانگر عمیکرد مارین در جریان اسمی و فشار اسمی با نازل مناسب و رینگ متصل رده به مارین 

رود. در فشار اسمی تنظی  می 1و ریر تخییه تمی  استند خود و ررایط کار اا در اا و فییترتمامی صافی. است

    رود.در بیشینه توان بکار انداخته میکننده این گرم کننده آب بارد،که وسییه مجه  به گرمدر صورتی

 روند.در ودتاژ اسمی تغییه می ،اایی که دارا  موتور ادکتریکی استندمارین

 .روندمی گیار مربوطه با بار اامی بار مطابق با نشانه گیار  ،دوازم جانبی برق، اا  خروجیپری 

بیش از یک تنظی  توان  بااایی که برا  کار مارینبه عالوه،  رود.کار انداخته میهکوره تحت توان اسمی ب

 روند.ترین توان آزمون میتحت نامساعد اسمی طراحی رده اند،

 رود.می دوده دودکش به مارین متصل بخش با دوده دودکش طراحی رده است،ه برا  استفاده   کاامارین

 رود.تعیین گاز دود کش در این دوده دودکش انجام می

                                                 
1
-Unloader Valve 
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 رود.تنظی  می اا توصیه رده،گونه که در دستورادعملجریان اوا امان

9-101 

 شیر تخلیه کننده

را آزاد ، فشار بیش از مقدار از پیش تنظی  ردهقطعه عمل کننده تحت فشار  که انگام اف ایش فشار پمپ به 

 کند.کرده و سیال اضافی را به سیست  داخیی ادایت می

9-102 

 شیر ايمنی

، به بیش از مقدار از پیش تنظی  ردهرو  یا بخارکننده تحت فشار  که انگام اف ایش فشار پمپ قطعه عمل

 کند. یا اوا  محیط ساتمسفر  ادایت ست  داخییرا به سی سیال اضافی تواندمی فشار را آزاد کرده و

9-109 

 فشار اسمی

 .ار  مودد فشار در طول کار عاد نه فشارکیبیش

9-101 

 فشار مجاز

 بدون مختل ردن ایمنی در معرض آن قرار گیرند.توانند میآن  اایی ازبخش بیشینه فشار  که مارین  و/ یا

9-102 

 1سیال جريان اسمی

   .است بوجود آمده در نازل، در فشار اسمی و در طول کار عاد  بیشترین جریان سیال

9-106 

 بیشینه جريان اسمی

  .است باتترین جریان اسمی ممکن در نازل 

تر از فشار اسمی و با یک نازل طراحی رده برا  پارش مواد به طور نمونه، بیشینه جریان اسمی در فشار کار  پایین -1يادآوري

 رود.حاصل میتمی  کننده 

9-109 

 دماي اسمی

 .است بیشینه دما  ماده تمی کننده در طول کار عاد 

 

 

                                                 
 
1- Rate flow  
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9-101 

 فشار کلید

ممکن        ،ردهیک مقدار پیش تنظی   در کارکرد کنتردی را سیال، ا  است که در پاسخ به تغییر فشاروسییه

 سازد.می

9-107 

 کلید جريان

رده، ممکن       یک مقدار پیش تنظی   در کارکرد کنتردی را سیال،ا  است که در پاسخ به تغییر نر  جریان وسییه

 سازد.می

3-119 

 پاشنده دستی ماشه دار

ا  که درآن جریان سیال ماده تمی  کننده توسط یک بخش سماره  کنترل رده کامالً وسییه دستی پارنده

 رود.دستی تنظی  می

9-111 

 فشاري مدادي نازل

  سازد.میسر میتمرک  بیشتر  را  نازدی که با فشار آب مواز 

نازل با فوران ثابت یا نازل با فوران صفر درجه نی   نازل با فوران مداد  امچنین به عنوان نازل با فوران سوزنی، -1يادآوري

 رناخته می رود.

9-112 

 پاشنده آب با فشار باال

اا  فشار بات و یک رامل دوده و روددار کنترل میتوسط تفنگ ماره رده به مارین کهمتصل دوده تمی کننده 

 است. کننده با نازلتمی  سر

9-119 

 ماده تمیز کننده

 ساینده.مخیوط پا  کننده یا ماده آب با یا بدون اضافه کردن گاز، محیول یا 

9-111 

 گرم کننده آب

 .است سوخت مایع یا مبدل حرارتی ا  برا  گرم کردن ماده تمی کننده به وسییه برق،گاز،وسییه
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9-112 

 احتراق پیوسته

خواه کوره در حال ،است  فعالسوز یا گازسوزکه به طور پیوسته تا زمانی که کوره احتراق به وسییه کوره روغن

 ماند.میباقی ، احتراق بارد یا نبارد

9-116 

 کنترل ايمنی اولیه

وجود رعیه و در صورت بروز خرابی  مبنی بر ا دریافت نشانهوسییه کنتردی است که به طور مستقی  در برابر 

 پاسخ داد. رود،که باعث از بین رفتن ایمنی می ناری از احتراق یا حریق ناخواسته،

 رود.نی  اتالق می اا  ایمنی رعیهیا کنترل وسایل خرابی ناری از رعیهکنترل  به کنترل اا  ایمنی اودیه، –يادآوري

9-119 

 دارسر تمیز کننده موتور

دست ادایت رده و با یک موتور ادکتریکی یکپارچه به دستگاه متصل با که کننده یا وسییه تمی  وسییه دستی

 رده است.

9-111 

 وسیله جانبی فشار پايین

که فشار  کمتر است  ب رگ نازدی با داانه دارا  ،ردهکنترل است که توسط آن  دارتفنگ مارهمتصل   وسییه

 کند.از فشار اسمی تودید می

 .اا  رستشواسفنج اا  کف،نازل اا  رستشو،برس نمونه اایی از دوازم جانبی فشار پایین عبارت است از: -يادآوري

9-117 

 ماشین هايی که با دست هدايت می شوند

 رود.مارینی است که رو  کف زمین حرکت داده می

9-1120 

 لوله خرطومی الستیکی

 اند.رده وصلاا  فشار باتیی که با اتصاتت مناسبی به ا  دوده

9-121 

 حفاظ

، به عنوان مثال روکش، دیواره مانع فی یکی، با استفاده ازبخشی از مارین که به طور خا  برا  حفاظت 

اا  مارین که یک کارکرد عمییاتی اودیه را دیگر قسمت .طراحی رده است ،پورش، جداره، در، بدنه یا حصار
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ممکن است یک کارکرد حفاظتی را برآوره سازند ودی به  ارچند که ،بطور مثال بدنه مارین سازد،میپییر امکان

 رود.در نظر گرفته نمی عنوان حفاظ

اا  قابل و حفاظ قفل رده حفاظ اا  متحر  حفاظ اا  ثابت، :حائی اامیت استندسه نوع از حفاظ اا  اصیی  -1يادآوري

که حفاظ اا  ثابت در ، در حادیاست عاد  مورد نظرحفاظ اا  متحر  قفل رده انگامی اد امی است که دسترسی  تنظی .

 رود.میاستفاده   ،مکرر نیستدسترسی  نیاز به جایی که

9-122 

 کاربر

رو  مارین را نگهدار  یا سرویس و  ییجابجا تمی  کردن، تنظی ، راه انداز ، رخصی که اقداماتی نظیر نصب،

 داد.انجام می

9-129 

 حالل آزمون

 است. آب l3سدی  دوسیل سودفات در ار  93محیول با جرم % از  ml 1کیرید سدی  و  g99حالدی که رامل 

 است. C12H25NaSO4 ،فرمول ریمیایی سدی  دوسیل سودفات -يادآوري

9-121 

 نیروي واکنش

 از طریقنیرو  عمل  که حاصل آن داده،واکنش  سو امچنین رو  کاربر  دستگاه افشانهکه رو   است نیرو 

 است. خروج  فوران آب از نازل

رود. برا  استاندارداا  دیگر با توجه به درزش دست و بازو، واژه مربوط به نیرو  واکنش، نیرو  برگشت نی  گفته می -يادآوري

 کننده فشار بات، نیرو  واکنش مربوط به ابعاد فی یکی است.پا به آن نیرو  تغییه یا فشار است، برا  

 الزامات عمومی   1

 نظر گرفتن مطادب زیر کاربرد دارد:با در  1369-1از استاندارد میی ایران رماره  2بند 

 رود:با مطادب زیر جایگ ین  1369-1پاراگراف اول از استاندارد میی ایران رماره 

   بوده و در صورت بی دقتی در طول نصب،اا ایمن که عمیکرد آن ان ساختار  بارنداا باید دارا  چنمارین

 شانو یا محیط اطراف افرادموجب بروز ایچ خطر  برا  حمل و نقل و  انداز ، تعمیر و نگهدار ، تمی  کردنراه

 نشود.عاد استفاده

 :اضافه شود

مارین با  استفاده رده، 1369-1استاندارد میی ایران رماره به منظور ااداف این استاندارد، واژه وسایل که در 

 .رودجایگ ین می
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 شرايط عمومی در آزمون ها   2

 رد:با در نظر گرفتن مطادب زیر کاربرد دا 1369-1از استاندارد میی ایران رماره  3بند 

 .روداستفاده می آن، افت روز از آماده ساز  در طولو  ردهدار  خنک نگه محیطدر  حالل آزمون 2-101

 

 عاد  قطع نشوند. در کارکردو  نگه دارته ردهباید کامالً درحال کار  اااطمینانوسایل حفاظتی و ریر 2-102

 طبقه بندي  6

 :با در نظر گرفتن مطادب زیر کاربرد دارد 1369-1از استاندارد میی ایران رماره  6بند 

 جايگزين شود:  6-1

 زیر بارند: حفاظتیدارا  یکی از طبقات گرفتگی برابر خطر برقدر از نظر حفاظت اا  باید مارین

 ،1طبقه  -

 یا ،9طبقه  -

 .3طبقه  -

با دست نگه دارته    اا  فشار بات که کنندهاا و تمی رو اایی از بخارقسمتو  اا  دستیمارین ،ار چند

 .بارند 3یا  9طبقه  باید از روند،می

 رود.بازرسی و انجام آزمون اا  مربوطه بررسی میمطابقت با 

 جايگزين شود:  6-2

 بارند: 191جدول  ، مطابق بادرجه حفاظت مناسب در برابر نفوذ زیان آور آب دارا  مارین اا باید
 درجه حفاظت مناسب در برابر نفوذ زيان آور آب -101جدول 

 طبقه حفاظت 

 (خطر برق گرفتگی)

 درجه حفاظت

ملی ايران  )استاندارد

 (2161شماره 

 بخار رو  اا

فقط برا  استفاده در داخل 

 ساختمان

1-9 IPX4 

3 IPX3 

 IPX5 3-9-1 برا  استفاده درفضا  آزاد

   قسمت اایی که در دست قرار 

 گیردمی

9 IPX7 

3 IPX3 

 تمی  کننده اا  فشار بات

 IPX7 3-9 وسایل دستی

 IPX5 3-9-1 انواع دیگر مارین آتت

قسمت اایی که در دست قرار می 

 گیرد

9-3 IPX7 
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انتد و در آن اتتاق در معترض    رتده  در نظر گرفتته ار چند وسایل نصب ثابت که برا  نصب در یک اتاق مستقل 

 بارند. IPX0درجه حفاظتی  دارا باید حداقل  یا ری ش آب نخوااند بود، تررح

 رود.بررسی میاا  مربوطه مطابقت با بازرسی و انجام آزمون

 نشانه گذاري و دستورالعمل ها  9

 نظر گرفتن مطادب زیر کاربرد دارد:با در  1369-1از استاندارد میی ایران رماره  3بند 

 شود:جايگزين چارمین خط تیره مطابق زير  9-1

     یافتدرآدرسی برا  اطمینان از  اا  مجاز ونمایندگی سازنده و در صورت کاربرد، نام تجار  و آدرس -

 پستی. مرسوتت

 اضافه رود:

 گیار  روند:باید مطابق زیر  نشانه عالوه بر ایناا مارین

 ل؛رماره سریا ،در صورت وجود -

 ی ازاست ترکیب نممک این مشخصه سازد.رناسایی فنی محصول را فراا  میکه  مشخصه نوع و سر  مارین، -

 بارد.حروف و/یا اعداد 

    از استاندارد میی ایران رماره 3بند  اد امات مطابق با   مدل یا نوع مرجع،یا نوع  رامل سر  ،مشخصات مارین - 101ياد آوري 

 است. 1-1369

 است؛تکمیل رده  محصول در آن سال که فرایند تودید استسادی  منظورسال ساخت محصول،  -

 ؛فشار اسمی بر حسب پاسگال -

 ؛فشار مجاز بر حسب پاسگال -

 ؛جریان اسمی بر حسب دیتر بر دقیقه -

اسمی آب به دو عدد  گیار  جریانتعداد نشانه .بیشینه جریان اسمی بر حسب دیتر بر دقیقه ،در صورت د وم -

 رود؛محدود می

 ؛بارد ºC39بیشینه دما  اسمی انگامی که دما بات  -

برا   ،توان ورود  ،برقیاا  کنسبرا  گرم بر حسب کییو وات کننده آبگرمبیشینه توان ، در صورت کاربرد -

 .است  مدنظر گاز سوز  توان خروجی-اا  روغن سوزکنگرم

   بر حسب کییوگرم معمول خود باید با جرم پیکربند   اا  سیاراا  مجه  به چر  و سایر مارینمارین

 گیار  روند.نشانه

، است 191رت  نماداا  اشدار مطابق بارکل نشان دانده عباکه باید یک برچسب زرد رنگ با خطوط مشکی، 

 اا نصب رده بارد.رو  مارین ثابت و پایداربطور 

 گیار  روند:اا عالوه بر این در صورت کاربرد باید مطابق زیر نشانهمارین
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باید  بیشتر رود، K69از  در صورتی که اف ایش دما  سطح دودکش یا کانال گازاا  خروجی گرم کننده -

 اشدار دانده زیر ن دیک سطح داغ نصب رود.اخطار 

 .نشودلمس  -داغ  :هشدار

از استاندارد میی  3921ممکن است جایگ ین نماد رماره  جمیهاین  .رود کمتر mm2ارتفاع حروف نباید از 

 رود. 3226-1ایران رماره 

 گیار  روند.نشانه 3226-1میی ایران رماره استاندارد  از 3323اا باید با نماد رماره بخاررو  -

باید با نماد رکل  ،انددر نظر گرفته نشده آب آرامیدنی اا  دوده کشیسیست  بهاایی که برا  نصب مارین -

 گیار  روند.رکل یا به صورت تک رنگ نشانهاین رنگ نشان داده رده در  با ،192

که برا  استفاده در داخل ساختمان در نظر گرفته رده اند و توسط موتور احتراق داخیی به ج   ااییمارین -

تک  به صورتنشانه گیار  روند. استفاده از این نماد  193رکل نماد با باید ،تغییه می روند LPGموتوراا  

 قبول است. قابلرنگ 

 :گیار  روندر نشانهخرطومی فشار بات باید مطابق زی اا مامی دودهت  9-1-101

 ؛بر حسب پاسگال یا بار فشار مجاز برابر با حداقل  با فشار -

 ؛بیشنه دما بر حسب درجه سیسیوس -

 .گیار  رده باردکد تواند به صورتمیاین اطالعات  .آننام تجار  سازنده دوده خرطومی و تاریخ تودید -

 مطابقت با بازرسی بررسی می رود.

 :گیار  روندباید مطابق زیر نشانه افشانه  دوده فنگ ماره دار،ت مثالطور همیحقات فشار بات سبتمامی   9-1-102

 ؛بر حسب پاسگال یا بار فشار مجاز برابر با حداقل  فشار -

 .بیشنه دما بر حسب درجه سیسیوس -

 مطابقت با بازرسی بررسی می رود.

 :زیر نشانه گیار  رونددار باید مطابق کننده موتورسراا  تمی   9-1-109

 ؛ودتبر حسب  ودتاژ اسمی یا گستره ودتاژ اسمی -

 ؛توان ورود  اسمی بر حسب وات -

 نمایندگی فروش؛عالمت تجار  یا عالمت رناسایی سازنده یا  نام، -

 ؛مدل یا مشخصه نوع -

 .بر حسب کییوگرم عاد جرم پیکربند  در حادت  -

 اایی که دارا   آنبه ج   کننده با سیست  مکش آب،اا  تمی ماریندار برا  کننده موتورسراا  تمی 

           استاندارد میی ایران رماره از 3233باید با نماد رماره  استند،  V92ودتاژ کار  تا  با 3اا  طبقه ساختار

 نشانه گیار  روند. 1-3226

 .کاربرد دارد 1613مامی قوانین استاندارد میی ایران به رماره ت به ج  رنگ ااو  است ا  جهت اطالعاین نماد نشانه  -يادآوري

 مطابقت با بازرسی بررسی می رود.
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   گتیار   ن دیک به آن نشتانه محیی  درر حسب وات برو  پری  بار  شینهیببا  باید اا  دوازم جانبیپری   9-1-101

 روند.

 مطابقت با بازرسی بررسی می رود.

 اضافه شود:  9-6

  

 
 

         بخار3226از استاندارد میی ایرن رماره  3323سنماد  
 

 

 

       سطح داغ3226از استاندارد میی ایرن رماره  3921سنماد                      
 

 
 

 

 ر داده شود:یتغی 9-12

 رود:جایگ ین پاراگراف با متن زیر چهارمین 

تجربه و یا افراد بی حسی یا عقیی، با ناتوانی فی یکی،این مارین برا  استفاده توسط افراد ساز جمیه کودکان  

 ناآگاه در نظر گرفته نشده است.

 اضافه شود:

 صفحه اول  دستورادعمل باید رامل اشدار زیر بارد:
 

 هشدار:    قبل از استفاده از ماشین دستورالعمل را مطالعه نمايید.

 

از استاندارد میی  9329یا نماد رماره  1621و امچنین نماد رماره  9232با نماد رماره  تواندمیاین جمیه 

 جایگ ین رود.2233ایران رماره 

 دستورادعمل اا باید حداقل رامل موارد زیر بارند:

 نمایندگی مجاز؛ در صورت کاربرد،و نام تجار  و آدرس کامل سازنده  -

 ؛سریالرماره به ج   که رو  مارین نشانه گیار  رده است، اامشخصه نوع یا سر  مارین -
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 توانند خالصه رده بارند.مشخصه نوع و سر  می ،تا زمانی که مشخصه محصول قابل اطمینان بارد - 101ياد آوري 

 ؛کیی مارین توصیف -

 ؛استند استاندارداین  دامنه پورش تحت که کمکی و تجهی ات اامارین از در نظر گرفته ردهاستفاده  -

 استند؛اایی از تجهی ات کمکی اا  برقی مثالاا و برسچراغ -102ياد آوري 

 اا؛در دستورادعمل و مارینبر رو  رده  ستفاده  انماداا یمعن -

اا و بررسی عمیکرد تعمیر و نگهدار  مارین ،ررح و توضیحات تزم برا  استفاده ایمن نموداراا، اا،نقشه -

  اا؛صحیح آن

 ؛گیار  رو  مارین و بیشینه فشار آب ورود  بر حسب پاسگالمشخصات فنی رامل نشانه -

 آن؛ انبارش مارین با توجه به وزن حمل و نقل، ،استفاده، ایمن عمیکرد ،تعمیر و نگهدار اا  مربوط به آگاای -

سازد، رامل اقدامات حفاظتی که اایی که قابییت تنظی  و نگهدار  را به صورت ایمن فراا  میدستورادعمل -

 نجام این کاراا در نظر گرفته رود؛باید در حین ا

عدم استفاده  ،پیاده کردن سوار کردن، حمل و نقل، اد اماتی نظیر پایدار  انگام استفاده، طبق آن ررایطی که -

 ؛رودآن برآورده می قابل پیش بینی خرابیآزمون یا  از مارین و

مواد  یا نشت تماسبه طور مثال س حادثهبروز  در صورت امن نا ررایط ه در مواقعراه حل پیش بینی رد -

 خرابی ساز قبیل پنچر ردن چر  یاات تجهی  رکستن یا  ااپارش آن یا یا روغن، سوخت باتر اسید  ،روینده

 ؛) قطعات

   که راملرا برا  عمیکرد ایمن مورد نیازدار  اا و نگهبازرسی دفعات و تعداد چگونگیاا باید دستورادعمل

اا  مشخصات قسمت ،باید در صورت کاربرد ،اادستورادعمل. بیان کند است،دار  پیشگیرانه نگهاا  گیر اندازه

 ارائه داد. جدا ردنی که بر سالمتی و ایمنی کاربر تاثیرگیار است،

  :اطالعات زیر بارند در صورت کاربرد حاو  اا بایدعالوه بر این دستورادعمل

 یا افراد بی تجربه و  حسی یا عقیی، این مارین برا  استفاده توسط افراد ساز جمیه کودکان  با ناتوانی فی یکی،

 آگاه در نظر گرفته نشده است.نا

 در دستورادعمل ذکر رود: به عالوه در صورت کاربرد اطالعات زیر باید

 طول کار، به طوردر  ،اا  با فشار باتکنندهتمی  برا  کاربرانتجهی ات حفاظتی مناسب  در مورداطالعاتی  -

که باید انگام عمیکرد ، و غیره رنواییحفاظت  ،دارکاله ایمنی دبه اا  ایمنی،دستکش اا  ایمنی،چکمهمثال 

 تجهی  به کار گرفته رود.

دوده خرطومی در قسمت نشانه  جاگیار " مانند د،نرو در نظر گرفتهباید  آب برا  فوران ااییدستورادعمل -

 ؛"قرم  قبل از رورن کردن مارین 

اگر در پال   رامل بیشینه فشار ورود ، ،اتصال به ربکه دوده کشی آب چگونگی اطالعات کافی در مورد -

 مشخص نشده بارد؛
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گشتاور ناگهانی رو  مجموعه افشانه  زننده و پسنیرو   خطر ،اا  استفاده ردهاطالعات کافی در مورد نازل -

 ؛انگام باز کردن تفنگ ماره دار

 ؛باردبیشتر  N99از  اگر ،زننده پسنیرواا   -

 ؛اا  فشاراا  جریان،کییدریراا  ایمنی ،کیید برا  مثال، کارکرد وسایل ایمنی، -

 کردن ایمن باید داده روند؛ا  رارژ اقدامات حفاظتی بر روند،ه با باتر  تغییه میاایی کبرا  مارین -

 ؛ااباتر  صحیح قرار گرفتن اطالعاتی در مورد -

اایی برا  تعویض ایمن دستورادعمل ،کنندکه با گاز کار میی یاامارین در صورت استفاده از رینگ برا  -

 ارائه رود؛باید  رینگ

 رامل مفهوم زیر بارد:باید  کشی آب وصل می روند،که به سیست  دوده ااییماریندستورادعمل  -

 1233-1مطابق با استاندارد میی ایران به رماره واجد ررایط کار باید توسط یک برق  تغییه منبعاتصال به 

ا  که مدار یا وسییه یک وسییه پسماند جریان دارا  اااین مارین منبع برق که رودتوصیه می بارد. انجام رده

تغییه را ، بیشتر رد  ms39برا   mA39جریان نشتی به زمین از  کهدر صورتی  زمین را تثبیت کند، بارد تا

 کند.قطع 

 :زیر بارند جمیهباید رامل  بدون کنترل ایمنی اودیه، ،سوزاا  روغنمارین  -

  ؛این مارین باید در حین عمیکرد در نظر گرفته رود

اایی که فقط رو ریا بخا که برا  استفاده در اتاق مستقل خشک در نظر گرفته رده اند، نصب ثابتوسایل  -

 :بارندزیر  جمالترامل اند، باید اا  بسته در نظر گرفته ردهبرا  استفاده در محیط

 پاریده رود.آب یا رو  آن  ردهرسته نباید وسییه 

باید در  کشی آب آرامیدنی در نظر گرفته رده اند،دودهاا  کهباایی که برا  اتصال به رماریندستورادعمل 

 صورت کاربرد رامل اطالعات زیر بارند:

 ؛که اا  دوده کشی آب آرامیدنیباطالعات کافی برا  اتصال صحیح به ر -

 مورد نیاز برا  آن؛ منبع آب ودوده خرطومی و ویژگی تزم طول  -

  .به تغییه سایر منابع آباقدامات ضرور  برا  تبدیل اتصال از ربکه آب  -

اید در صورت کاربرد باا دستورادعمل اایی که به منظور اتصال به ربکه آب در نظر گرفته نشده اند،برا  مارین

 حاو  اطالعات زیر بارند:

 ؛به منبع آب صحیحاطالعات کافی برا  اتصال  -

 ؛اطالعات کافی درباره عمیکرد مکش -

 متناسب با آن؛ و کیفیت منبع آبمی دوده خرطو و ویژگی تزمطول  -

 .اقدامات ضرور  برا  تبدیل اتصال از تغییه سایر منابع آب به تغییه ربکه آب آرامیدنی -
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این  که در آن مارین نباید استفاده رود، موارد  بارداشداراایی درباره  رامل بایداا دستورادعمل 9-12-101

    باید دارا   حداقل ،در صورت کاربرداا دستورادعمل. رودمیحاصل مطابق تجربه سازنده احتماتً  موارد

 اایی مطابق زیر بارند:اشدار

طراحی  ا  که توسط سازنده عرضه یا توصیه رده،کنندهماده تمیراین مارین برا  استفاده با  اشدار -

آور  رو  ریمیایی دیگر ممکن است به طور زیانمواد استفاده از مواد تمی کننده یا  رده است.

 ایمنی مارین تاثیرگیار بارد.

 سمتنباید فوران به  .باردخطرنا   ممکن است نادرستدر صورت استفاده  فشار بات در فوران اشدار -

 جریان یا خود مارین گرفته رود.حامل تجهی ات برقی  افراد،

 پوریده بارند.مناسب که افراد دباس محافظ مگر این مارین در اطراف افراد استفاده نشود،   اشدار -

 نباید فوران را به طرف خود یا سایر افراد گرفت. اا یا پاپوش اا،برا  تمی  کردن دباس   اشدار -

 خوددار  کنید.مایعات ارتعال زا از پارش  -خطر انفجار   اشدار -

 اند استفاده رود.ه آموزش ندیدهاا  فشار بات نباید توسط کودکان یا افراد  کتمی  کننده  اشدار -

فقط از  .استاامیت حائی برا  ایمنی مارین  ،اا  خرطومی فشار باتاتصاتت و دودهردن قفل اشدار -

 استفاده رود. که سازنده توصیه کرده، اا  خرطومی،دودهاا  قفلاتصاتت 

تایید رده توسط سازنده،ُُ  فقط از قطعات اصیی سازنده یا برا  اطمینان از ایمنی مارین، اشدار -

 استفاده رود.

 است.غیرآرامیدنی  آبی که از طریق موانع جریان برگشتی جار  رده است،  اشدار -

و تبدیل مارین به سایر کردن و نگهدار  و تعویض قطعات که مارین انگام تمی  این  مبنی بر اشدار -

 رود: جدا برقباید از منبع اا  مورد نظر کارکرد

   جدا کردن دوراخه از پری  از طریق برق کار می کنند، بااایی که مارینبرا، 

 قطع ایمن حداقل  از طریق اا  تغییه رده با باتر ،برا  مارین+B  یاB- اتا  مشتابه  قطب باتر  یا روش 

 ؛غیر ار دو قطب باید قطع روند SELVبرا   سقطع دستگاه ،

 قطع کیید احتراق و توسط قطع باتر  از طریق روند،غییه میموتور احتراق داخیی ت باکه  ااییبرا  مارین.  

 گیرد.اا  مشابه انجام میقطع توسط روش ،نباردانگامی که ایچ کیید احتراق و باتر  موجود  -ياد آوري
 

 اا  خرطومی فشار بات،دوده وسایل ایمنی، از قبیل اا  مه  ماریناگر بند تغییه یا قسمت اشدار  -

 از مارین استفاده نکنید. ،روندتفنگ ماره دار آسیب دیده 

در صورت استفاده از یک بند  خطرنا  بارد. ممکن استاستفاده از بنداا  ادحاقی کوتاه  اشدار -

و اتصاتت باید خشک و به سمت  بودهمناسب  فضا  بازباید برا  استفاده در این بند  ،ادحاقی

 mm69یک کابل جمع کن که پری  را حداقل  با این کار رودتوصیه می زمین نگه دارته روند.

 انجام رود. دارد،بات  زمین نگه می
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که مگر این درون ساختمان استفاده نشود. کنند،اایی که با موتور احتراق کار میاز مارین اشدار -

 مورد تایید وجود دارته بارد.تهویه مناسب و کافی 

 .نبارداا  ورود  اوا خروجی در مجاورت دریچه نتشار ازااطمینان حاصل رود که   اشدار -

تهویه مناسب و اطمینان از تخییه وجود  روند،اایی که با روغن یا گاز گرم میبرا  مارین اشدار -

 حائ  اامیت است. اا  دودکش،مناسب گاز

 امیشه کیید قطع اصیی را انگام تر  مارین قطع کنید.  اشدار -

وخت س کنند باید ویژگیاایی که از گاز یا سوخت مایع استفاده میمارین  اادستورادعمل اشدار -

 بارد:جمیه زیر  حاو  و را تعیین کرده مناسب

 چرا که ممکن است باعث بروز خطر رود. استفاده رود، نامناسباا  نباید از سوخت  اشدار -

که تحت ودتاژ  غیر از ودتاژ خییی  اا  وسایل مجه  به دوده خرطومی حامل جریان ادکتریکیدستورادعمل

 باید مطادب زیر را رامل رود: ضعیف ایمن کار می کنند،

برا  جمع آور  آب استفاده نشود و برا   این دوده خرطومی رامل اتصاتت ادکتریکی است،  اشدار -

 کردن در آب فروبرده نشود.تمی 

 نوفهاطالعاتی درباره  9-12-102

مشخص رده  3-9-پگونه که در پیوست پامان، در اوا نوفهتوانند رامل اطالعاتی درباره انتشار اا میدستورادعمل  - يادآوري

 ؛دنبار است،

 اطالعاتی درباره ارتعاش 9-12-109

 مشخص رده است، 9-تگونه که در پیوست تتوانند رامل اطالعاتی درباره انتشار ارتعاش اماناا میدستورادعمل -يادآوري

 ؛دنبار

 اضافه شود: 9-19

 بارد.سازنده  تایید رده توسط اا زبان بهباید  "اا  اصییدستورادعمل"تعبار 

 اضافه شود: 9-11

 بارد.mm13باید حداقل 3226از استاندارد میی ایرن رماره  3233نماد ارتفاع 

 رود.مطابقت با اندازه گیر  بررسی می

اا به صورت برچسبی با دوام بر رو  وسییه باید  گیار  آن بارند، در نشانه   می1در مورد وساییی که دارا  طبقه حفاظتی ستوجه: 

 اایی که سیست  اتصال زمین وجود ندارد، به کار گرفته رود.  ا  قید گردد که نشان داد، وسییه نباید در محل جمیه

 ق دارحفاظت در برابر دسترسی به قسمت هاي بر  1

 دارد: درنظرگرفتن مطادب زیرکاربرد با 1369-1میی ایران رماره  استاندارد از 3بند 
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 اضافه شود:  1-1

 د.نروعنوان ااد  درنظر گرفته میهب ،آبرو  رناور کننده می کف مواد تآب و 

 راه اندازي وسايل موتور دار   7

 :دارد زیر کاربردنظرگرفتن مطادب  در با 1369-1میی ایران رماره  از استاندارد 2بند  

پییر امکان این منظور در نظر گرفته رده است، بهکننده محر  که انداز  مارین توسط یک دستگاه کنترلراه

 کاربرد دارد. ،ار عیت به انگام راه انداز  مجدد مارین پس از یک توقف مشابه اد امات. است

 .رودمطابقت با بازرسی و انجام آزمون بررسی می 

 توان ورودي و جريان  10

 :دارد درنظرگرفتن مطادب زیرکاربرد با 1369-1میی ایران رماره  استاندارد از19 بند 

 انحراف دارته بارد. فشار اسمی ±19درکار عاد  ،فشار نباید بیشتر از % 10-101

درجه حرارت آب  حادت باتترینگیر  مبدل حرارتی در در طول اندازه رود.گیر  بررسی میبا اندازه مطابقت

 وتمی کنندگی با فشار بات تنظی  می رود.

 گرمايش  11

 دارد: درنظرگرفتن مطادب زیرکاربرد با 1369-1میی ایران رماره  استاندارد از 11بند

 :داده شود تغییر  11-1

 جایگ ین رود."اا  گرمازا  برقی مارین" با "اا  گرما زامارین"

 اضافه شود:  11-9

 روند.اا تا برقرار  ررایط پایدار به کار انداخته میمارین

 .بیشتر رود ºC299بیشینه دما  گازاا  دودکش نباید از  11-101

 بیشتر رود: از مقادیر زیر دودکش نباید خروجی ازمقدار دود 

 ؛9مقیاس رل/بچارچ 9متناظر با نقطه دود رماره  ،1کننده پودراا  دیوار  و برا  کوره -

 .مقیاس رل/بچارچ 9متناظر با نقطه دود رماره  اا  تبخیر کننده،برا  کوره -

 خشک و بدون اوا بیشتر رود.اوا  بر مبنا  92/9%  گازاا  دودکش نباید از  COمقدار مونوکسید کربن س

با در نظر گرفتن مطادب زیر  ،3-11تا  9-11گیر  تحت ررایط مشخص رده در بند اا  با اندازه مطابقت

 رود:ررسی میب

                                                 
1
-Atomising 

2-Shell-Bacharach 
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   ،کارکرداز  min13. بعد از گیرت رودثبت می برا  ار ورود  آزمون مارین مشاادات مورد نیاز آزمون

گیرد. عمییات انگامی پایدار قرار می کالاک آندر یک نقطه بین خروجی دودکش و  اایی از گاز دودکش،نمونه

 نشان دانده مقادیر ثابت بارند. min13رود که سه نمونه متوادی گرفته رده در فواصل میدر نظر گرفته 

در برابر دما   مقاومت باید حداقل ماده تمی  کنندهاا  افشانه و اتصاتت حاو  خرطومی، نی هاا  دوده  11-102

 را دارته بارند.اسمی 

 رود.بررسی می3-11تا  9 -11گیر  تحت ررایط مشخص رده در بند اا  با اندازه مطابقت
اا   فی   داغ توسط کاربر باید در نظر گرفته رود. حفاظت کافی در برابر تماس غیرعمد  با قسمت 11-109

 باید به عنوان یک محفظه خارجی در نظر گرفته رود. محافظت کنندهوسییه 

 رود.بررسی می 3-11 تا 9-11گیر  و بازرسی تحت ررایط مشخص رده در بند اا  با اندازه مطابقت

دما   ،عال در تماس با مخیوط اوا / سوختیک منبع ارتوجود سوخت مایع و  در صورت استفاده از 11-101

 سوزد.می که بخار سوخت در آن نقطها  بارد نقطهدما  کمتر از  ºC19سوخت درون مخ ن باید حداکثر 

 رود.بررسی می 3-11تا  9-11گیر  تحت ررایط مشخص رده در بند اا  با اندازه مطابقت

 .در حال حاضر خالی می باشد  12

 جريان نشت و استقامت الکتريکی در دماي کار  19

 دارد. کاربرد 1369-1میی ایران رماره  استاندارد از 13 بند

 اضافه ولتاژهاي گذرا  11

 .دارد کاربرد 1369-1میی ایران رماره  استاندارد از 12 بند

 رطوبت مقاومت در برابر  12

 :دارد نظرگرفتن مطادب زیرکاربرد در با 1369-1میی ایران رماره  استاندارد از 13 بند

 :جايگزين شود  12-2

 :ا  ساخته روند کهگونهاا باید بهتمامی مارین

 ،عاد  کارکردمایع انگام  سرری  -

  و بیش از حدپر کردن  -

 اا  ناپایدار،اا  دستی و مارینمارینروند، اایی که با دست ادایت میواژگون ردن مارین -

 دارته بارد.نتاثیر  بر عایق بند  ادکتریکی 

 رود.مطابقت با آزمون زیر بررسی می
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نیمه طبق تا مایع  مخ ن گیرد،قرار می به صورت افقی º19با زاویه دارمارین بر رو  یک سطح ریب

افقی  حادته قسمت بات  مارین در نامساعدترین ب N139اگر با اعمال نیرو   رود.می پردستورادعمل سازنده 

 .روددر نظر گرفته میمارین ناپایدار وضعیت این ، دستگاه واژگون رود

ترین نوع مجاز با سبک ،استندکابل یا بند مخصو  که دارا   ااییبه ج  آن ،Xروش اتصال  دارا اا  مارین

 روند.تجهی  می 11رده در جدول  کابل یا بند قابل انعطاف با کوچکترین سطح مقطع مشخص

   در سپس  اایی که ناپایدار استند،و مارین اا  دستیو مارین رونداایی که با دست ادایت میمارین

مخ ن روینده با  وپر رده است  به طور کاملبرا  رناور ردن تانک  در صورت وجود ااآنکه مخ ن حادی

ترین نامساعد در در صورت وجود، در جا  خود آنپورش قرار گرفتن نامساعدترین روینده ااد  پر رده و 

که مارین به طور مگر این ماند،و به مدت پنج دقیقه در آن وضعیت باقی می ردهکج  ،عاد وضعیت استفاده 

 استفاده خود باز گردد.   عاد خودکار به وضعیت 

ک درصد کیرید سدی  پر رده و با مقدار تقریباً ی طور کامل با آب حاو هب ،روندمخازن مایع که با دست پر می

طور پیوسته و یکنواخت هببارد، ، ار کدام که بیشتر l93/9از ظرفیت مخ ن یا  13%برابر با از امان آب  ا اضافه

 .رودمی سرری مدت یک دقیقه بر رو  مخ ن  به

برا  رناور  در صورت وجود ااآنکه مخ ن درحادیسپس  اایی که ناپایدار استند،و مارین اا  دستیمارین

در  مخ ن روینده با نامساعدترین روینده ااد  پر رده و پورش آن وپر رده است  به طور کاملردن تانک 

و به مدت پنج  رده،کج عاد ترین وضعیت استفاده نامساعد در جا  خود قرار داده رده است، در صورت وجود،

 استفاده خود باز گردد.   عاد که مارین به طور خودکار به وضعیت مگر این د،ماندقیقه در آن وضعیت باقی می

 که کف آن ا  تراز با سطح نگه دارنده مارین است. رده، قرار داده ظرفیک در  سراا  تمی  کننده موتوردار

ابت نگه این سطح از مایع در طول آزمون ث د،روپر می حالل آزمونباتتر از کف آن با  mm3سینی تا سطح 

دار است تا انگامی که مخ ن آن کامالً پر است و برا  یک کننده موتورسرتمی  دارا مارینی که  رود.دارته می

 رود.کار انداخته میهب پنج دقیقه دیگر،

 را تحمل کند. 3-16مارین باید آزمون استقامت ادکتریکی بند  ،پس از انجام این آزمون

طور  که باعث کااش فواصل خ ری و فواصل اوایی به دارته بارد  نباید وجود اثر  از آب بر رو  عایق بند 

 رود. 92ین رده در بند یمقدار کمتر از مقادیر تع

 ر داده شود:یتغی  12-9

 .بارد  23±6رطوبت نسبی باید %س

تماس در با آن که ممکن است در حین استفاده عاد   یباید در برابر مایعات دارکننده موتورسراا  تمی  12-101

 مقاوم بارند. ،بارند

کاربرد  استند، V92تا  ودتاژ کار  و 3دارا  ساختار طبقه که دار کننده موتوراین آزمون برا  سراا  تمی  

 ندارد.

  رود:مطابقت با انجام چهارآزمون زیر بررسی می
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قرار   J9مقدار انرژ  ضربه با  ، IEC 60068-2-75استاندارد  طبقتحت آزمون ضربه  کننده موتوردارسر تمی 

 استنظر ضعیف  هرود و به ار نقطه از محفظه که بدار بطور محک  نگه دارته میکننده موتور. سر تمی گیردمی

 رود.سه ضربه اعمال می

مرتبه از ارتفاع  2999و  گرفته قرار IEC 60068-2-31از استاندارد  1سپس تحت آزمون سقوط آزاد طبق روش 

mm199    از آن  ضخامت کهرو  صفحه فیmm13 ،کندسقوط میبه صورت زیر  کمتر نیست: 

 ،مرتبه رو  سمت راست خودش 1999 -

 ،مرتبه رو  سمت چپ خودش 1999 -

 ،مرتبه رو  جیو  خودش 1999 -

 .مرتبه رو  سطح تمی  کننده خودش 1999 -

از  3-9-12بند  ررح داده رده در تحت آزمون ،محیول آزموندار با استفاده از کننده موتورتمی سرسپس 

 گیرد.قرار می 9363استاندارد میی ایران رماره 

با محیول نمکی آب حاو  تقریباً یک درصد کیرید که  یا تختمسطح با کف  ظرفیک دار در کننده موتورتمی سر

کننتده  تمیت  طور  است کته ستر  اندازه این مخ ن  رود.کار انداخته میهبپر رده است،  mm  9/3 عمقسدی  تا 

 :کار انداخته رودهو ب کردهدار در آن آزادانه حرکت موتور

  وmin13برقی برا  بدون اتصال به جارودر صورت کاربرد  -

ارکدام  ،min3 به مدتیا  کردهکه جاروبرقی آب زیاد  به اندازه ظرفیتش جمع زمانی به جارو برقی تا  متصل -

 زودتر اتفاق افتاد.

اا  آزمون بین قسمت مل کند،حرا ت3-16دار سپس باید آزمون استقامت ادکتریکی بند کننده موتورتمی سر

که باعث  طور دارته بارد  بند  وجوداثر  از آب بر رو  عایق نباید رود.دار و محیول آزمون اعمال میبرق

 رود. 92در بند  ین ردهیکااش فواصل خ ری و فواصل اوایی به مقدار کمتر از مقادیر تع

 جريان نشت الکتريکی و استقامت الکتريکی 16

 :دارد نظرگرفتن مطادب زیرکاربرد در با 1369-1میی ایران رماره  استاندارد از 16بند 

 اضافه شود:  16-9

در یک در آب حاو  تقریباً h1به مدت  به ج  اتصاتت ادکتریکی آنها، اا  خرطومی حامل جریان ادکتریکی،دوده

 ور است،غوطه امچناندرحادی که دوده خرطومی  روند.ور میغوطه C3° ±C99°صد کیرید سدی  با دما  

 سپس ودتاژ رود.متصل به  اعمال می اا  دیگربه مدت پنج دقیقه بین ار ااد  و تمام ااد  V9999 ودتاژ

V3999  رود.اا و محیول نمکی اعمال میبه مدت یک دقیقه بین تمام ااد 
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 و مدارهاي مربوطه در برابر اضافه بار ترانسفورماتورهاحفاظت   19 

 دارد. کاربرد 1369-1میی ایران رماره  استاندارد از13 بند 

 دوام  11

 :دارد با درنظرگرفتن مطادب زیرکاربرد 1369-1استاندارد میی ایران رماره  از 13بند 

 .ارتعاش و غیره خراب و رل روند اثر گرما،اا و اتصاتت نباید در کنتاکت ،عایق بند  11-101

 بنداا  اا  اضافیو با آزمون196-13و  199-13 بنداا  مطابقت با انجام آزمون دار،اا  موتورمارینبرا  

 رود.بررسی می 193-13تا  13-193

 نند.نباید عمل ک ریراا  اطمینانو  حفاظتی اضافه باروسایل  193-13و  199-13اا  بند در حین آزمون

در حتادی   ،رتوند کار انداخته متی هب h26 به مدت زمانکارعاد  و در ودتاژ اسمی ررایط تحت  اامارین 11-102

 از آن ک  رده است. 13و  11اا  بند زمان کارکردن مورد نیاز برا  آزمون که

 است. h3ار دوره حداقل  بکار انداخته می رود، دوره مشخصیاا بطور دائ  یا برا  تعداد مارین

 زمان کارکرد مشخص رده زمان واقعی راه انداز  است.

صورت به ،ار موتورازاء زمان کارکرد مشخص رده به  اگر برا  یک مارین بیش از یک موتور تعبیه رده بارد،

 رود.مج ا اعمال می

 .آزمون باید در حادی انجام رود که ماده تمی  کننده گرم نشده بارد 

 .رودمحک  دور ا  پیچیده می ،آن خطوط دوده خرطومی از رو  هام حین انجام این آزمون،

مرتبته در   39برابتر ودتتاژ استمی و     1/1مرتبه در ودتاژ  برابتر بتا    39اا تحت ررایط کار عاد  مارین 11-109

 19بتا مدت زمان ار دوره از تغییته حتداقل معتادل     ،روندمی انداخته کارهبرابر ودتاژ اسمی ب33/9ودتاژ  برابر با 

 کمتر بارد.  s19از  که نباید برابر زمان تزم برا  رروع با سرعت کامل است،

و دست ک  سه برابر  حدفاصیه زمانی مناسبی برا  جیوگیر  از گرم ردن بیش از  پس از ار دوره راه انداز ،

 دوره تغییه ایجاد می رود.

مرتبته تحتت    19 999،استتند ه انداز  خودکتار  اایی که مجه  به کیید گری  از مرک  یا سایر رامارین 11-101

اتا  کتار در بنتد    تعداد چرخته  کنند،کار میهبرابر ودتاژ اسمی رروع ب 2/9ررایط کار عاد  و در ودتاژ  برابر با 

 ن رده است.ییتع 13-193

 کننده اجبار  استفاده کرد.توان از خنکمی در صورت ضرورت،

باید بطور مطمئن تحت ررایط  ،وصل مجدد خودکار دارند قابلاا  حرارتی اایی که قطع کنندهمارین 11-102

 اضافه ودتاژ کار کنند.

 مطابقت با انجام آزمون زیر بررسی می رود.
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قطع کننده  ردهموجب  رود کهکار انداخته میبه  بار چنانتحت ، ودتاژ اسمی 1/1مارین در ودتاژ  برابر با 

 داد.انجام  را ره عمکیرددو 999حرارتی در عرض چند دقیقه 

 را تحمل نماید. 16مارین باید آزمون اا  بند  ،193-13تا  199-13 اا  بنداا بعد از آزمون 11-106

 ، امچنینو سایر اتصاتت و قطعات نباید رل کار کرده بارند 1اا  برسکالاک اا،حفاظ اا،دستگیره اتصاتت،

 .وجود دارته باردنماید را در استفاده عاد  مختل  مارین نباید ایچ خرابی که ایمنی

 کارغیر عادي  17

 :دارد نظرگرفتن مطادب زیرکاربرد در با 1369-1میی ایران رماره  استاندارد از 12بند 

 اضافه شود: 17-1

 رود.اا  سه فاز اعمال نمیبه موتور پمپ مارین 3-12آزمون 

 اضافه شود: 17-9

قفل  s39اا  چرخان یا  تجهی ات مشابه به مدت روندکه برسدر حادی آزمون می سراا  تمی کننده موتوردار

 روند.

 اضافه شود: 17-11-2 

 ،استاندارد تامین ررایط مناسب نباید مدار باز یا اتصال کوتاه روند،مربوطه کنتاکتوراا  مطابق با استاندارداا  

اا  اصیی یک کنتاکتور در وضعیت قفل ردن کنتاکت ،با این حال. دادبرا  مارین ر  میکه ررایطی یعنی 

یک  رورن که برا  رورن و خاموش کردن ادمنت اا  حرارتی برقی در استفاده عاد  در نظر گرفته رده ،

این  اا  سر  بارند.که وسییه مجه  به حداقل دو مجموعه کنتاکتمگر این رود،حادت نقض محسوب می

کنند یا به وسییه تهیه یک طور مستقل از ا  عمل میهتهیه دو کنتاکتور که ب به وسییه به عنوان مثال، حادت،

      ایجاد اندازد،می کارهاا  اصیی را بکنتاکتور که دو آرمیچر مستقل دارد و دو مجموعه مستقل از کنتاکت

 رود.می

 جه  به فن مطادب زیر کاربرد دارد:اا  روغن سوز و گاز سوز مبرا  مارین 17-101

 کارکرد خودمارین باید به  ،بارد تا حد  و یا کامالً مسدود رده ،انگامی که اوا  احتراق مارین مجه  به فن

 یا تغییه سوخت باید قطع رود. ،دادهبه صورت ایمن ادامه 

 9-191-12و  191-12 اا تحت ررایط آزمون مشخص رده در بند 191-11بند آزمون  انجاممطابقت با 

 رود.می بررسی

 تهویه خروجیمناسبی برا  پوراندن کل یک صفحه فی   تخت که سطح  دودکش گاز خروجی با 17-101-1

 رود.ترین روش بات  دودکش قرار داده میاین صفحه به نامساعد  رود.مسدود می ،بارد

                                                 
1-Brush-caps
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اوا  ورود  . رودورود  اوا  احتراق محدود می کار عاد  است،ررایط تحت مارین  در حادی که 17-101-2

 رود.ا  با اندازه مناسب مسدود میبه وسییه یک حوده پارچه مجموعه کوره بدون اعمال ایچ گونه نیرویی،

 :مطادب زیر کاربرد دارد اوا  آزادبرا  وسایل گاز سوز  17-102

ربن در یک نمونه غیظت مونوکسید ک در حادی که خروجی کالاک جریان اوا مسدود رده است، 17-102-1

 بیشتر رود. 92/9نباید از %  از گازاا  دودکش، بدون اوا

 رود.اا  زیر بررسی میمطابقت با بازرسی و آزمون

تحت  min13مارین به مدت حداقل  رود.که دارا  یک منبع اکسیژن است آزمون می اواییمارین در ررایط 

از گازاا   ا و نمونه ردهسپس خروجی کالاک جریان اوا مسدود  رود.کار انداخته میهفشار آزمون عاد  ب

 رود.تحییل می ،دودکشحاصل در 

 سحج   بر مبنا  خشک و بدون اوا بیشتر رود. 92/9%  در گازاا  دودکش نباید از COمی ان 

که به خروجی کالاک جریان اوا  Pa13تا  Pa9کل فشاراا  جریان اوا  رو به پایین با گستره از  17-102-2

 ،بات روند نباید رعیه اا  اصیی کوره را خاموش کند یا باعث رود که رعیه اا به عقب برگردند، ،رودتحمیل می

نباید غیظت مونوکسید کربن در یک نمونه بدون اوا از گازاا  دودکش . رناور روند یا بیرون مارین را بسوزانند

 بیشتر رود. 92/9از %

 مطابقت با بازرسی و آزمون زیر بررسی می رود.

بخش مستقی  دوده دودکش با  رود.کار انداخته میهتحت فشار آزمون عاد  ب min13رین به مدت حداقل ما 

برابر قطر دوده به طور مستقی  به خروجی کالاک جریان اوا وصل رده و به  19قطر مناسب و طول حداقل

مستقی  دوده دودکش  .کل فشار جریان اوا با تفکیک پییر  یک پاسکال در بخشگرددمتصل میخروجی دمنده 

 بارد. منطبقگیر با محور دوده دودکش رود که سراندازهگیر  میا  اندازهدر نقطه میانی بین انتها  آن به گونه

    جریان اوا در دوده دودکش از کمینه فشار تا کل بیشینه مقدار مشخص رده و تاثیر بیان رده تغییر داده 

 رود.ه دست آورده رده و تحییل میا  از گازاا  دودکش بنمونه رود.می

 سحج   بر مبنا  خشک و بدون اوا بیشتر رود. 92/9در گازاا  دودکش نباید از%  COمی ان 

نباید انگامی که به  گونه که بیان رد،امان جریان اوا  رو به پایین تحمیل رده به کوره اصیی، 17-102-9

اا  پییوت کوره را خاموش کند یا باعث به عقب رعیه د،رواا  اصیی به کار انداخته میطور مج ا از کوره

 .اا رودبرگشتن رعیه

کند باید به ا  که تحت جریان اوا  ادقایی یا اجبار  عمل میساختمان وسییه مجه  به کوره برقی یا وسییه

 اا  اوا  دودکش یا انسداد دودکش مختل نشود.ا  بارد که عمیکرد آن به وسییه جریانگونه
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در صورتی که مجه  به یکی از آنها  ،1کننده جریان اواکه خروجی دودکش یا خروجی وسییه منحرفحادیدر 

غیظت مونوکسید کربن در نمونه بدون اوا از گاز اا  دودکش  ا  مسدود رده بارد،کامل تا اندازهبه طور بارد،

 بیشتر رود. 92/9نباید از% 

 رود.می مطابقت با بازرسی و آزمون اا  زیر بررسی

 رود.آزمون می مارین در ررایط جو  با ذخیره اکسیژن عاد ،

انگامی که وسییه مجه  به یک  رود.تحت فشار آزمون عاد  به کار انداخته می min13مارین به مدت حداقل 

سورا  خروجی دودکش به  کنترل برا  قطع خودکار تغییه گاز اصیی تحت ررایط مسدود بودن دودکش بارد،

سپس  رود.کنترل در وضعیت باز خود باقی خوااد ماند،کااش داده می آنا  در تا پایین ترین نقطهتدریج 

 رود.  و تحییل می بردارته رده دودکشخارج رده از ا  از گازاا  نمونه

درون محفظه احتراق رانده  که قطع ر  داد،گاز خام نباید به ددیل باز کردن مجدد خروجی دودکش، انگامی

 رود.

 سحج   بر مبنا  خشک و بدون اوا بیشتر رود. 92/9%  در گازاا  دودکش نباید از COی ان م

که به خروجی دودکش یا خروجی  Pa13تا  Pa9کل فشاراا  جریان اوا  رو به پایین با گستره از  17-2-101

کوره را خاموش اا  اصیی نباید رعیه ،رودحمیل میتدر صورت مجه  بودن، وسییه منحرف کننده جریان اوا،

نباید غیظت  رناور روند یا بیرون مارین را بسوزانند، بات روند، اا به عقب برگردند،کند یا باعث رود که رعیه

 بیشتر رود. 92/9مونوکسید کربن در یک نمونه بدون اوا از گازاا  دودکش از %

 مطابقت با بازرسی و آزمون زیر بررسی می رود.

 رود.آزمون می ذخیره اکسیژن عاد ،مارین در ررایط جو  با 

برابر قطر دوده به طور مستقی  به خروجی دودکش  19بخش مستقی  دوده دودکش با قطر مناسب و طول حداقل 

یا خروجی وسییه منحرف کننده جریان اوا وصل رده و به خروجی دمنده وصل می رود.کل فشار جریان اوا با 

      ا  انتها  آن به گونهدو دوده دودکش در نقطه میانی بین  پییر  یک پاسکال در بخش مستقی تفکیک

 گیر با محور دوده دودکش منطبق بارد.رود که سر اندازهگیر  میاندازه 

به کار  min13سییه سپس به مدت حداقل . ورودتنظی  میPa 13 فشار کل جریان اوا  رو به پایین رو 

سپس فشار کل  رود.و تحییل می بردارته ردهدودکش خارج رده از ا  از گازاا  نمونه رود.انداخته می

 اا  کوره اصیی بیان می رود.رود و تاثیر آن رو  رعیهتغییر داده می Pa13تا  Pa9جریان اوا  رو به پایین از 

 سحج   بر مبنا  خشک و بدون اوا بیشتر رود. 92/9در گازاا  دودکش نباید از%  COمی ان 

باید بتواند با یک احتراق موفق  در صورت کاربرد حتی تحت ررایط اضافه ودتاژ، ،ا حد امکانمارین ت 17-109

  .انداز  رودراه

 

                                                 
1
-Draught diverting device 
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 رود.مطابقت با آزمون زیر بررسی می

 ررایط خطرنا  رود. ایجادانداز  مارین نباید منجر به راه رود.برابر ودتاژ اسمی خود تغییه می 33/9مارین با 

 خطرات مکانیکیپايداري و   20

 :دارد نظرگرفتن مطادب زیرکاربرد در با 1369-1میی ایران رماره  استاندارد از 99بند

 :جایگ ین رودعبارت زیر با اودین جمیه  20-1

          ی که توسط دست ادایت یاامارین اا  دستی ومارین اا  نصب ثابت،مارینبه غیر از  اا،مارین

برا  استفاده رو  یک سطح مانند کف زمین  که رو  دسته، وضعیت توقف عمود یک  بدون دارتن، روندمی

 باید دارا  پایدار  مناسبی بارند. یا یک می  در نظر گرفته رده،

 وارراا، ریراا و دیگراا، کنندهجفتاا  خرطومی، اتصاتت دوده اا  خرطومی، اا، دودهاا، دودهپمپ 20-101

کنند، باید طور  طراحی رده را به طور مستقی  و یا به طور محیول حمل می  کنندهتمی اج ا  که احتماتً ماده

د که  در برابر ار گونه استرس مکانیکی، ریمیایی و یا حرارتی که ممکن است در طول استفاده در بیشینه نبار

 مقاومت کنند. کار  اسمی تحت کار عاد  ر  داد،  دما

 رود.مطابقت با آزمون اا  زیر بررسی می

نباید  روند،آزمون می C 33°رقیق رده به مدت افت روز در دما   تمی کنندهکه با انگامی اا  خرطومی،دوده

کار برده رده در ساختمان مارین انگامی که با ماده تمی  کننده رقیق هاا  بواررروند.  گیدیدآسیبدچار 

رود، نباید تفاوتی با وارراا  و سپس با آب رسته می ردهور به مدت افت روز غوطه C°33رده در دما  

 آزمون نشده، دارته بارد. 

    گیرند انگامی که در مایعاایی از مارین که در معرض فشار قرار میفی  استفاده رده در ساختار قسمت

 خورده یا گود روند. ، نباید تراریده،روندمیغوطه ور  ،کننده رقیق ردهتمی 

dm که مساحت سطح آن بر حسب mm999 ×mm999×mm9مناسب از فی  سبرا  مثالیک نمونه 
    بیان 2

 رود.وزن میmg1/9با تقریب  و رودمی، خشک رده زداییرود، در یک حالل مانند آستون و تودوئن روغنمی

نمونه  این زمان،در پایان  به مدت افت روز غوطه ور رود. C 33°این نمونه باید در محیول تمی  کننده در دما  

ایچ  رود.محاسبه می mg/dm²رود و تغییر جرمی آن بر حسب و خشک میرده با آب رسته  ،رده خارج

 mg/dm² 29رات جرم باید در حدود یو تغی ا  از خوردگی در نمونه آزمون نباید موجود باردنشانه قابل مالحظه

 بارد.

اا  آزمون ،ردی اا با محیول تمی  کننده مانند بات آزمون و ف وارراا اا  خرطومی،زمانی که مناسب بودن دوده

اا  باید در روادار  به تنهایی آباز نتایج استفاده  آزمون انجام روند.باید با استفاده از آب آرامیدنی  مجدد

 و به عنوان راانما  خوردگی محیول تمی  کننده به کار برده رده در آزمون ارائه خوااد رد. بودهمجاز 
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باید در برابر اضافه فشار  که در نتیجه گرما  اعمال رده به  اا  آبگرم کنندهاا  مجه  به مارین 20-102

مارین باید مجه  به وسییه ایمنی بارد که  حفاظت روند.رود ایجاد میآب محیول در  تمی کننده ماده آب یا

 باتتر رود. فشار مجازیا از  ردهبیشتر  +K99اجازه نداد دما از دما  اسمی 

 .رودگیر  بررسی میمطابقت با بازرسی و اندازه

 روند نباید باعث احتراق کنترل نشده گاز یا سوخت مایع روند.اایی که با روغن یا گاز گرم میمارین 20-109

 کار،حین در و  بودهقابل حمل یا روغن سوز باید یک وسییه کنترل ایمنی اودیه دارته مگر این که  اااین مارین

 امکان احتراق مجدد به وسییه یک احتراق پیوسته وجود دارته بارد.

 مطابقت با بازرسی بررسی می رود.

باید جیوگیر   رود،اا و غیره،که موجب آسیب میپورش اا،پوشدر از بسته ردن غیر عمد  دراا، 20-101

 رود.

باید طور  قرار گرفته یتا محافظتت رتده    ، kg99تر از اا  سنگیناا برا  حمل و نقل ماریناا یا غیتکچر  

 بارد که از آسیب به پا  کاربر جیوگیر  رود.

 .گیردگیر  و آزمون دستی صورت  میمطابقت با بازرسی، اندازه

 استقامت مکانیکی  21

 :دارد درنظرگرفتن مطادب زیرکاربرد با 1369-1میی ایران رماره  استاندارد از 91بند

 :عبارت زیر جایگ ین رودبا اودین جمیه  21-1

و چنان ساخته رده بارند که در  بودهکافی  باید دار  استقامت مکانیکی ااآن اا و قطعات و اتصاتتمارین

اوراق کردن و  پیاده ساز ، سوار کردن، انگام حمل و نقل، ،مقابل ررایط سختی که احتماتً در استفاده عاد 

 مقاومت کنند.ر  داد، ممکن است  کهار گونه عمیی 

 در سومین پاراگراف تغییر داده رود.

 یابد.اف ایش میJ92/9 ±J 9/1انرژ  ضربه به 

باید از استقامت مکانیکی کافی برخوردار  ،گیرندقرار می فشار اسمیی از مارین که در معرض یااقسمت 21-101

 بارند.

 رود.بررسی می 3-191-91و  9-191-91 ،1-191-91اا  مطابقت با انجام آزمون

در معرض آزمون فشار  فشار اسمیاا  فشار بات به مدت پنج دقیقه در دما  اتاق با دو برابر سیست  21-101-1

 گیرند.استاتیکی قرار می

در دمتا  اتتاق قترار     فشتار استمی  چهار برابر  اا  خرطومی فشار بات باید در معرض آزمون فشار استاتیکی،دوده

 از رروع در فشار صفر، بدست آید. بعد s39و  s13جایی که فشار آزمون باید بین  گیرند،
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 .اد امی است فشار و/ یا وسییه حسگر جایگ ین، غیر فعال کردن ریرآزاد کننده -يادآوري

 نباید اثر  از پارگی وجود دارته بارد. انگام انجام این آزمون،

در دما  اتاق با دو برابر بیشینه فشار ورود  در  min3ت در صورت وجود، به مد یک دوده تغییه، 21-101-2

 گیرد.معرض آزمون فشار استاتیکی قرار می

 نباید اثر  از پارگی وجود دارته بارد. انگام انجام این آزمون،

ترین تمی کننده فشار بات که برا  استفاده با آن در که به سخت ،جانبی فشار پایینیکی از وسایل  21-101-9

   معرض آزمون فشار استاتیکی دو برابر فشار در دما  اتاق در min3به مدت  ،گرفته رده متصل استنظر 

 گیرد.گیر  رده درون سیست  قرار میاندازه

 وسایل ایمنی فشار باید بطور مطمئن عمل کنند. 21-102

 مطابقت با انجام آزمون زیر بررسی می رود.

 .و دستگاه باید عمل کند روداا  گرم نشده اف ایش داده میمارین برا  MPa3/1یا  ،فشارمجاز 119فشار تا %

اایی که در استفاده عاد  رو  بدن مارین و اا  ادایت رونده توسط دستمارین اا  دستی،مارین 21-109

 باید در برابر سقوط مقاومت دارته بارند. اا  افشانه ا تفنگ روند وکاربر حمل می

 رود.اا  زیر بررسی میآزمونمطابقت با انجام 

 روند.ز ارتفاع یک متر  بر رو  سطح فشرده ایدرودیکی سیمانی راا میا  او/ یا تفنگ افشانهمارین 

کته محتور اصتیی آن     طور در یک موقعیت  تفنگ افشانه ا و / یا مارین  رود،این آزمون پنج مرتبه انجام می

 گیرند.سییه ار بار در معرض آزمون ضربه قرار میاا  دیگر وروند و قسمتراا می ،باردافقی 

اایی که سر آنها بته ستمت پتایین    با نازل پنج بار وقتی محور اصیی آن عمود  است، مارین یا تفنگ افشانه ا 

 روند.میراا  ،استند

نباید نشان دانده ایچ گونه آسیبی باردکه مطابقت با این استاندارد  ا تفنگ افشانه مارین یا بعد از این آزمون،

 نباید در دسترس قرار گیرند. داراا  برققسمت مخصوصاً؛ را مختل کند

 نباید اف ایش یابد.فشار مجاز  کار عاد ، انگام 21-101

 بیشتر رود. فشار اسمیبرابر  3/1نباید از  فشار مجاز

 ± 19جریتان استمی نبایتد بیشتتر از%     به نازل برا  باتترین جریان تعیین رده توسط سازنده، در صورت تجهی 

 بیشینه جریان اسمی انحراف دارته بارد.

 رود.گیر  بررسی میمطابقت با اندازه

 ساختمان  22

 :دارد درنظرگرفتن مطادب زیرکاربرد با 1369-1میی ایران رماره  استاندارد از 99بند
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 شود: اضافه 22-9

تنظی  ریر  در صورت آرکار بودن باید دارا یا بوده غیرقابل دسترس ار گونه وسییه ایمنی یا باید برا  کاربر 

 ندارته بارد.وجود  ،وسییه ایمنآن ایچ تمهید  برا  غیر فعال کردن  ا  بارد کهایمنی مهر و موم رده

 طور ایمن ادایت رده بارند.هد ببای، رودکننده که از ریر اطمینان بیرون زده میمواد تمی 

 اضافه شود : 22-12

 رود،این استاندارد باعث مختل ردن ایمنی طبق اگر  ،اا  سیست  فشار بات بدون کمک اب ارجدا کردن قسمت

  .نباید امکان پییر بارد

 اضافه شود: 22-92

را  3-92اد امات بند  بند  آنها اگر عایق گیرند.قرار می 91اا در معرض آزمون ضربه زن فنر  بند این قسمت

 گیرند.اا تحت آزمون ضربه مطابق زیر قرار میقسمت این فراا  نسازد،

بعد از این ررایط  .رودداده میقرار  C9 ±°C 39°در دما   h163س به مدت افت روز ،یک نمونه از محفظه

 رود که نمونه تقریبا تا دما  اتاق سرد رود.اجازه داده می

که عایق مورد نیاز دیگر وجود ندارته بارد یا  باردا  کوچک نشده باید نشان داد که پورش به اندازهبازرسی 

 به طور طودی حرکت کند. که بتواند رده باردپوسته  نباید طور این پورش 

 رود.دار  مینگه -C9 ±°C19° در دما  h2نمونه به مدت  سپس،

نشان داده رده، در  199، به وسییه تجهی اتی که در رکل تاسنمونه سپس در حادی که انوز در این دما 

که از جنس فوتد  " B "رو  اسکنه mm339 از ارتفاع 3/9به جرم  " A "وزنه  .رودمعرض ضربه قرار داده می

 کند.است و دبه آن رو  نمونه قرار داده رده سقوط می

 استند یا در حین عمیکرد عاد  آسیب دیده بارد،بند  ضعیف اایی که به نظر دارا  عایقیک ضربه به قسمت

 بارند. mm19فاصیه بین نقاط اعمال ضربه حداقل باید  رود.اعمال می

بند  پوسته نشده است و آزمون استقامت ادکتریکی که در بند باید نشان داده رود که عایق بعد از این آزمون،

که با ورق ناز  فی   پیچیده رده در محدوده بند  اا  فی   و عایقبین قسمت ،مشخص رده است 16-3

 رود.مجاز اعمال می

 کاربرد ندارد. 22-19

 :جایگ ین رودپاراگراف بازرسی مطابق زیر  22-11

ادف این استاندراد که در پیوست ادفطور  ، IEC 61770اا  مربوطه از استاندارد بین ادمییی زمونآمطابقت با 

 رود.تغییر داده رده است، بررسی می

باعث مختل ردن  ممکن استزمین،که  رو اا باید طور  ساخته رده بارند که از نفوذ اریاء مارین 22-101

 جیوگیر  کند. ،ایمنی مارین رود
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اتا   متایع بته قستمت   امکان نفتوذ  از کف نباید ایچ سوراخی دارته بارند که  mm69وسایل در فاصیه کمتر از 

اتا  افقتی و عمتود     برا  محصوتت قابل حمتل کته در موقعیتت    کاربرد،در صورت  .وجود دارته بارددار برق

بایتد در نظتر    ر،اا  خارجی متصل رده اند یا خیت که دوده خرطومیامچنین با در نظر گرفتن این ،پایداراستند

 روند. گرفته

 رود.گیر  بررسی میمطابقت با بازرسی و اندازه

برا  وسایل  ا  برا  توقف جریان مایع از نازل بارد بارد.به وسییهدار باید مجه  مارین یا تفنگ ماره  22-109

آن توسط کاربر به  این مارین انگامی که وسییه عمل کننده اا  ماره دار،رو  و تفنگبخار رستشو  دستی،

 باید به طور خودکار بدون فشار ایدرودیکی عمل کند. کار انداخته نشده است،

زمتانی   تمهید  دارته بارند که اا  ماره دار بایداا و تفنگبخاررو  وسایل رستشو  دستی، انداز اب ار راه

 د.نقفل رو ،استنددر حادت غیرعمییاتی  اب ارکه 

 کتارکرد برا  قفل رتدن در حادتت    اب ار دار نباید ایچ اا  مارهاا و تفنگبخاررو  وسایل رستشو  دستی،

 دارته بارند.

 کارکرد، ایچ گونه خطر صافباید در وضعیتی قرار داده رود که انگام قرار گرفتن رو  یک سطح  انداز اب ار راه

 وجود ندارته بارد. ،ناخواسته

که در وضعیت خاموش به گونه ا  از وسییه  کردهاارم ریر  عمل  با استفاده ازنباید  با فشار بات اا  آبپارنده

 کارکرد غیرعمد  رود.با آن باعث تماس تصادفی احتمال که  بارد،بیرون زده 

 رود.مطابقت با بازرسی و آزمون زیر بررسی می

بایتد در حادتت غیتر     ،دار یک تمی  کننده فشار بات یا یتک وستییه رستشتو  دستتی    تفنگ ماره انداز اب ار راه

ل کننتده بته   انداز  وسییه عمسپس راه رود.تنظی  می MPa 3/9فشار در سیست  سیال رو   قفل رود. کارکرد،

نیرو در راستا  عاد  عمیکرد به وسط  رود،قرار داده می N139مدت یک دقیقه در دما  اتاق تحت یک نیرو  

 رود.انداز اعمال میراه

قابل  بایدامچنان قفل  اب ارپس از آزمون دارته بارد. ایچ گونه نشت آبی وجود نباید  حین آزمون و پس از آن،

 بارد. کردکار

 تخییه آب از نازل مجاز است. حین آزمون اودین اد ام، -101ياداوري

فاصیه ماره تا نازل  اا،به غیر از بخاررو  که مجه  به یک نازل با فوران مداد  استند،ی برا  وسایی 22-101

 بارد. mm339باید بیشتر از 

 رود.گیر  بررسی میمطابقت با اندازه

و به کمک  نمایندگی مجاز آنباید تنها توسط سازنده یا  ،فشار باتاا  خرطومی رو  دوده گونه نصبار 22-102

 اب اراا  خا  انجام رود.
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در  ،قابل رویت دور دوده خرطومی فشار باتو گیار  قرم  به طور واضح هباید یک نشان با فشار بات اا  آبپارنده

 از قسمت سخت نازل دارته بارند. cm 39فاصیه

 رود.گیر  بررسی میاندازهمطابقت با بازرسی و 

حرکت کنترل دارا  نباید  اا  سازنده،دستورادعمل طبقاا انگام استفاده آن اا بخشاا و مارین 22-106

 خطرنا  بارند.و نشده 

 بارند.آن معادل  ا ترم  توقف یا وسییهدارا  باید  است، kg 199بیشتر از  ااآنوسایل قابل حمل که جرم 

 .ی بررسی می رودمطابقت با بازرس

 محدود رود. N139 مقدار باید به Fr ا ،مودفه نیرو  واکنش نازل در راستا  تفنگ افشانه 22-109

Fr رود:اسبه میحبه صورت زیر م 
  

  √         
  در آن: که

W،  سرعت خروج آب بر حسب 
 است،  ⁄ 

P∆  ، .فشار اسمی بر حسب بار است 
 

  
   

  
 

 در آن: که

F،  نیوتن است، حسبنیرو  واکنش در راستا  نازل، بر 

Q  جریان اسمی بر حساب ، 

   
 است. 

 

            
  در آن: که

a ،مراجعه رود. 193به رکل  ، زاویه بین نازل و نی ه افشانه است 

گاای تفنگ ماره دار باید مجه  به تکیه رود،بیشتر  N 139ته از سکه نیرو  واکنش در راستا  ددر صورتی

     دار اا  مارهمنتقل رود. تفنگ کاربرنیرو  واکنش به طور کامل یا ج ئی به بدن  آنه به وسییه ک بارد

بارند که تنها انگامی به کار انداخته  نی گاه مجه  به یک مکانی م فعال ساز  با دو دست توانند به جا  تکیهمی

 .د که ار دو عنصر عمییاتی ام مان فعال روندنرومی

 Nm 99 رو  دسته نباید در ار راستا از Tدر نظر گرفتن وسط دستگیره انگشتی، واکنش گشتاور  ییدوت با

 رود :به صورت زیر محاسبه می Tبیشتر رود. 
             

 در آن: که 
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l  ، مراجعه رود 193به رکل  متر است.فاصیه بین نازل و ماره، بر حسب.  

 رود . بررسی می گیر اندازهو  بازرسیمطابقت با 

تواند رکل مناسبی از اا میدو دسته تجهی  بارند. یکی از دسته مجه  بهدار و نی ه باید تفنگ ماره 101 -22

 .دوده افشانه دارته بارد

 رود . مطابقت با بازرسی بررسی می 

اا  فشار بات باید مجه  به یک کیید یا کنتاکتور درمدار تغییه خود بارند که قطع تمام تمی کننده 107 -22

 قطب اا را تضمین کند. 

 رود .مطابقت با بازرسی بررسی می

 کمتر بارند. mm9اا  مشابه وسییه جانبی فشار پایین نباید از قطر نازل 22-110

نباید مسدود رده  ،  کننده فشار بات استفاده می روندیکه در سیست  اا  تم mm9اا  با قطر مشابه ب رگتر از نازل -يادآوري

 در نظر گرفته روند.

محک  رده  اب ار باز یا بردارته روند،کمک  اایی که فقط باسیست  باید با استفاده ازاا  ثابت حفاظ  111 -22

 کارگیر  نبارند.بل بهقا ،ردن در محل قرارگیر در صورت کاربرد بدون محک   که ، طور دنبار

متصل باقی بمانند، بته غیتر از    اا باید انگام بردارتن حفاظ، رو  حفاظ یا مارینسیست  اا  تثبیت کننده آن

ی . در صتورت بمانندکردن ایمنی، به صورت جدا ردنی باقی توانند بدون مختلا  که میکنندهاا  تثبیتسیست 

یتا   پتییر نبتوده  امکتان مارتین  تغییر وضعیت نادرست اج ا، کارکرد ا ی، کنندهتثبیتاا  سیست  جداکردن که با

 این اد ام کاربرد ندارد. آن کامل نبارد، ساختمان

وقتی که  طور مثال،هب رود.اعمال نمی روند،بردارته میه طور مطمئن اا  ثابتی که بین اد امات ضرورتاً به حفاظا -يادآوري

این  پیاده کردن مارین جهت انتقال به جا  دیگرانگام یا  گرفتهر اساسی قرار یر معرض یک تعمد طور کامل اوراق رده،همارین ب

اا  سازنده توسط دستورادعمل تعمیر و جدا کردن قطعات مارین طبق این اد امات انگام امین ددیل، به .باردضرور  نمی اد ام را

، اا به تنهایی وجود ندارته باردامکان جدا ردن آنسیست  اا  ثابتی که  به منظور ایمنی .، اعمال نمی رودمجاز یک تعمیر کار

 روند.استفاده می

 به طور خطرنا ، مارین به کارباید از رروع  ند بوسایل امبارند، قفل داخیی دارا   ،متحر اا  اگر حفاظ

فرمان امچنان اا، نشدن آنبسته زمان  تاو  کردهجیوگیر   ثابت رده اند، محل خوداا در انگامی که حفاظ

 صادر رود.قطع 

و چنان طراحی و  ماندهانگام باز ردن، به مارین متصل باقی ،حد امکانتا باید  اا  متحر  قفل رده،حفاظ

 .بارندتنظی   قابلساخته رده بارند که فقط به وسییه یک حرکت عمد  

از رروع  صورت فقدان یا خرابی یکی از اج اء،اا  متحر  قفل رده باید چنان طراحی رده بارند که در حفاظ

 .رودجیوگیر   که باعث خطر رود،به کار یا از کار افتادن مارین 
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 برا اد اما که  ،اا  متحر اا  قابل تنظی  ممکن است فقط برا  محدود کردن دسترسی به قسمتحفاظ

تنظی   عمیکردرانتوماتیک بر اساس نوع طور دستی یا اهاا باید بآن استفاده رود. مورد نیاز استند،کرد کار

 و باید بدون استفاده از اب ار قابل تنظی  بارند. رده

 رود.می بررسیمطابقت با بازرسی 

اا مارین نصب صحیح رو  بدنه یا قسمتی از مارین مستقیماً داده نشده بارد، در مورداگر اطالعاتی  22-112

جیوگیر  است منجر به وضعیت غیر ایمن رود،  که ممکناز نصب ناصحیح که باید چنان طراحی رده بارند 

 رود.

 رود.بررسی میمطابقت با بازرسی 

اا باید کنندهکنترل ،استبه استفاده از تجهی ات حفاظت رخصی  می م ااآنکه کاربر  ااییمارین برا  22-119

 طور  طراحی رده بارند که بتوانند بطور ایمن عمل کنند. 

 رود.می بررسیاا  عمیکرد  قت با بازرسی و انجام آزمونمطاب

 سیم کشی داخلی  29

 کاربرد دارد. 1369 -1ارد میی ایران رماره از استاند 93بند 

 متشکله  اجزاء  21

 برد دارد:با در نظر گرفتن مطادب زیر کار 1369 -1از استاندراد میی ایران رماره  92بند 

 اضافه شود: 21-1-2

  .مربوط به مبدل احتراق است IEC 61558-2-3بین ادمییی  استاندارد

 اضافه شود: 21-1-9

 عمیکرد مناسب بارد. 1999حداقل  کیید قطع برق باید برا 

 دوره 39999باید برا   ،رونددار به کار انداخته میکه به وسییه ماره تفنگ ماره کییداا و وسایل مکانیکی

  آزمون روند.عمیکرد 

 رودنظر میصرفاا  کوچک نشتیاز  .بالفاصیه جریان مایع به نازل را متوقف نمایدباید پس از آزمون وسییه 

 .سبرا  ااداف حفاظت در برابر یخ زدگی 

 .کاربرد ندارد 21-9

 اتصاالت تغذيه و بند هاي قابل انعطاف بیرونی    22

 گرفتن مطادب زیر کار برد دارد: ربا در نظ 1369-1از استاندارد میی ایران رماره  93بند 
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 :اضافه شود 22-1

   سه فاز مجه  به دو راخه بارند.اامارین تزم نیست

 اید مجه  به ورود  وسییه بارند.نب  IPX7وسایل از درجه حفاظتی 

ورود  بارند، مگر این که ورود  و قطعه اتصال نباید مجه  به  IPX6یا  IPX4 ، IPX5وسایل از درجه حفاظتی 

قطعه یا گر ار دو انگام جفت ردن یا جدا ردن، طبقه بند  مشابه با طبقه بند  وسییه دارته بارند، تصالا

و انگام جفت ردن، طبقه بند  مشابه با طبقه بند   ردهگر فقط به وسییه اب ار جدا و اتصال اتصال ورود 

 دارته بارند. وسییه

 مناسب نی  تجهی  رده بارند.بند مجموعه  بهباید  ،مجه  به ورود  اا مارین

 اضافه شود :  22-9

 کمتر بارد. m3نباید از  ،غیر نصب ثابت اا ماریناا  تغییه طول بند

   طول بند تغییه نباید از ،روندحمل می کاربراایی که رو  بدن اا  دستی و مارینبا این حال، برا  مارین

m 13 .کمتر بارد 

تستیکی سخت استفاده رود چرا که در معرض  معمودی با غالفقابل انعطاف  از بند ماریننباید برا  این نوع 

برا  استفاده در دمااا   PVCبنابراین بنداا  قابل انعطاف با غالف پیی کیروپرن یا . بارندکننده میمواد تمی 

  آن قابل قبول است.یا باتتر از  صفر درجه سیسیوس

در  1296از استاندارد میی ایران رتماره   33استفاده از بنداا  قابل انعطاف با غالف پیی کیروپ ن س کد مشخصه 

برا  استفاده صنعتی یا تجتار ، بنتد قابتل انعطتاف بتا غتالف پیتی         .مجاز است صفر درجه سیسیوسدما  زیر 

 .  نیاز است 1296ران رماره یا مشخصه باتتر از استاندارد میی ای 66کیروپرن سنگین س کد مشخصه 

 تغییر داده شود :  22-12

 با جدول زیر جایگ ین رود: 19جدول 
 نیروي کشش و گشتاور -12جدول 

 Nmگشتاور  Nنیروي کشش  kgجرم وسیله 

 1/9 39 تا و خود یک

 93/9 69 2بیش از یک تا و خود 

 29/9 193 2بیش از 

 اضافه شود:

آزمون رو  بند  ،بارندیا باتتر که مجه  به یک ورود  وسییه می IPX4اایی از درجه حفاظتی برا  مارین

 رود.رود. قبل از رروع آزمون، مجموعه بند به ورود  وسییه مجه  میدرون مجموعه بند نی  اعمال می
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 ترمینال هاي هادي هاي بیرونی   26

 کاربرد دارد. 1369 -1اره از استاندارد میی ایران رم 96بند 

 پیش بینی اتصال زمین    29

 کاربرد دارد. 1369 -1ان رماره از استاندارد میی ایر 93بند 

 پیچ ها و اتصاالت    21

 برد دارد.کار 1369 -1از استاندارد میی ایران رماره  93بند 

  بندي جامدعايقهوايی و فواصل فواصل خزشی،   27

 برد دارد:زیر کار مطادببا در نظر گرفتن  1369 -1از استاندارد میی ایران رماره  92بند 

 اضافه شود :  27-1

 برد ندارد.برا  فاصیه اوایی بین ادکتروداا  کار

 اضافه شود :  2 -27

  حتمالا  محصور رده یا قرار گرفته بارد که ااست مگر این که عایق به گونه 3ری  محیط از درجه ادودگی 

 عاد  از مارین وجود ندارته بارد.حین استفاده  آدودگیگیر  تحت قرار

 تش آمقاومت در برابر گرما و    90

 برد دارد:با در نظر گرفتن مطادب زیر کار 1369 -1از استاندارد میی ایران رماره  39بند 

 .کار برد ندارد  90-2-9

 مقامت در برابر زنگ زدگی   91

 کاربرد دارد. 1369 -1یران رماره استاندارد میی ااز  31بند 

 تابش ، مسمومیت و خطرات مشابه  92

 برد دارد.کار 1369 -1از استاندارد میی ایران رماره  39بند   
 

 



33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نماد هشدار -101شکل 
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 ابعاد برحسب میییمتر

 
 :راهنما

A     وزنه 

B    اسکنه 

C    بازو  ثابت 

D   نمونه 

E    پایه ا  به جرمkg19 

 تجهیزات آزمون ضربه-102شکل 
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 واکنش روي دسته -109شکل 

 

 

 

 

 

 
 ماشین براي اتصال به شبکه آب آشامیدنی مناسب نیست نماد هشدار : -101شکل 
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 دود ها استنشاق نشوند نماد هشدار: -102شکل 
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 پیوست ها

 برد دارد.کار 1369 -1پیوست اا  استاندارد میی ایران رماره 
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 الفپیوست الف

 )الزامی(

 الزامات جلو گیري از برگشت  سیفونی
 

 کاربرد دارد:زیر  مطادبدر نظر گرفتن با 19396استاندارد میی ایران رماره 

 هدف و دامنه کار برد  1

 جایگ ین رود : با مطادب زیر  19396از استاندارد میی ایران رماره  1 بند

با  آباا  فشاربات به ربکه کنندهاا و تمی ادف از تدوین این استاندارد، تعیین اد امات اتصال بخاررو 

رامیدنی به ربکه آب آبرگشت سیفونی آب غیر  ازاین اد امات برا  جیوگیر   .استMPa 9/1ر ثفشارحداک

  در نظر گرفته رده است.رامیدنی آ

 ب ممکن است موقت یا دائمی بارد.اتصال مارین به ربکه آ

 اصطالحات و تعاريف   9

9-9  

  ایگ ین رود :زیرجبه صورت  19396از استاندارد میی ایران رماره  3-3بند  دآور یا

 اایی از این وسییه استند.یافته، نمونهتی با محدوده فشار کااش برگشفاصیه اا  اوایی و موانع جریان  –يادآوري

9-1 

 عبارت زیر اضافه رود : "دوده تغییه  "پس از  

 "بیشینه یا  "

9-7  

 یادآور  زیر اضافه رود :

  .تواند مناسب باردبرا  وسایل تک فار ، دو ثانیه می برا  وسایل سه فاز ، پنچ ثانیه و -يادآوري

  :تعاریف جدید زیر اضافه رود
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9-12  

 جريان برگشتی با محدوده فشار کاهش يافته مانع

با  وسییه ایمنی است که به طور مصنوعی با کنش یا واکنش یک یا چند وسییه تخییه و بستن ایدرومکانیکی

 آورد.امکان قطع را فراا  می اختالف فشار،

9-19  

 نقطه حفاظت

 رود.یمکانی در مدار ایدرودیکی است که در آن وسییه ایمنی نصب م

 الزامات عمومی  1

 رود:با مطادب زیر جایگ ین می از استاندارد میی ایران رماره  9-2بند 

سیست  تغییه آب متصل رده به وسییه تجهی  رده یا به وسییه یا  درونوسایل جیوگیر  از جریان برگشتی باید 

  :ا  ساخته روند کهارند و به گونهب

 به طور عمد  تغییر داده رود. آنها نتواند حتی عمیکرد مشخصات  -

 ب بارد.نها مطابق پیوست بآتخاب سطح ایمنی تزم نا -

 .اربرد نداردک  1-9

 کاربرد ندارد. 1-1

 هانکات عمومی در مورد آزمون  2

2-1  

 رود:میجایگ ین با مطادب زیر  19396از استاندارد میی ایران رماره  2-3اد امات بند 

اوایی و موانع جریان برگشتی با محدوده فشار  فواصلو دوام رو   عمیکرد  اا انجام آزمونبه غیر از  اا،آزمون

اا  مطابق سپس مطابقت با آزمون ،پییراین کار امکانکه روند مگر اینرو  مارین انجام می کااش یافته،

 رود.بررسی می 19396میی ایران رماره استاندارد  از پیوست ادف

 اا  دیگر  نیاز بارد.ممکن است نمونه و دوام، عمیکرد اا  ونحین آزم –يادآوري 

 هاي جريان در لوله قطع کننده  9

 کاربرد ندارد.  19396میی ایران رماره این بند از استاندارد 
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  موانع جريان برگشتی پويا  1

 کاربرد ندارد.  19396میی ایران رماره این بند از استاندارد 

 هاي شلنگمجموعه  7

 کاربرد ندارد.  19396میی ایران رماره این بند از استاندارد 

 

 :بند جدید زیر اضافه رود

 موانع جريان برگشتی با محدوده فشار کاهش يافته  10

 تنظیمات کنش و فشار متفاوت وسییه باید ثابت و غیر قابل تنظی  بارد.   10-1 

 .داخیی وسییه را به کار اندازدتواند کنترل کننده اج ا  تنها فشار آب ربکه تغییه می

 باد   دیگر نباید به طور مخادف رو  کارکرد حفاظتی جریان برگشتی تاثیر وسایل کنتردی ممکن سادکتریکی،

 بگیارد.

تخییه مانع جریان برگشتی با محدوده فشار کااش یافته باید به  اا  استفاده،انگام نصب مطابق دستور ادعمل

 سمت پایین بارد.

ز اا  بارد که انگاای که فشار تفاضیی رو  ریر بررسی باتدست کمتر ساز باید به گونهکرد ریر رااطرح عمی

kPa12سmbar129،رودساز برا  اطمینان از ایمنی باز ریر راا   است. 

 نگهدار  آب در محدوده فشار کااش یافته نباید امکان پییر بارد.

 mm² 3/19اا  عبور و دوده پییوت برا  عمیکرد وسییه راا ساز باید ب رگتر یا برابر سطوح مقطع عرضی روزنه

 بارد.mm 2ایچ بعد  در محاسبه سطح مقطع عرضی نباید کمتر از  بارد،

 ور  آب تخییه رده وجود دارته بارد.آبین ار نوع تخییه پسماند و وسایل جمع، تخییه اوایی باید یک قطع

با محدوده فشار کااش یافته،که مجه  به یک قطع اوایی برا  تخییه استند باید نر  موانع جریان برگشتی 

 تخییه کنند. جریان آزاد ساز  کامل را بدون ری ش مایع به بیرون،

این قطع اوایی برا  تخییه باید به طور مستقی  درون مانع جریان برگشتی با محدوده فشار کااش یافته تجهی  

 رده بارد.

از  کننده وسییه نباید اجازه اتصال دوده ریاردار استاندارد رده یا اتصال رکل یا دوده استاندارد رده،روزنه آزاد

 جورکار  یا قفل داخیی را داد. طریق چسب،

 بازبینی اختالف فشار بین باالدست و محدوده هاي فشار کاهش يافته   10-2

برا  بازبینی کارکرد مانع  ،آزمون تزم اا درگاهکه  سازنده باید نمونه خاصی تهیه نماید اا  زیر،برا  آزمون

 جریان برگشتی با محدوده فشار کااش یافته را دارته بارد.
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 :اا  آزمون باید رو  نمونه آزمون نوعی وجود دارته بارنددرگاه

 باتدستی ریر بررسی ضدآدودگی، -

 ،در محدوده فشار کااش یافته -

 .ضدآدودگیپایین دستی دومین ریر بررسی  -

 رود:مطابقت به صورت زیر سآزمون ایستا  بررسی می

 19تا bar 1سMPa 1تا MPa 1/9اختالف فشار بین باتدست و محدوده فشار کااش یافته رو  فشار باتدست از 

bar  رود. ثبت می 

 بارد.   بیشترmbar129سkPa 12اختالف فشار بین محدوده باتدست و محدوده فشار کااش یافته باید از 

 بازبینی محکم بودن شیر بررسی پايین دست) درجهت بسته(  10-9

 مطابقت به صورت زیر بررسی می رود:

در  ºC99  با آب bar16سMPa 6/1یک فشار  پایین دستی مانع جریان برگشتی با محدوده فشار کااش یافته،

  ار پنج ثانیه bar1سMPa 1/9اا  اف ایشی فشار باید با گام ست.ا فشار جو  محدوده بات رود، حادی اعمال می

 اعمال رود.

 رود.می نگه دارتهفشار به مدت دو دقیقه 

 رود.از سیست  تغییه عایق می min 19مانع جریان برگشتی با محدوده فشار کااش یافته به مدت 

 بازبینی محکم بودن شیر بررسی باالدست در فشار ضعیف  10-1

 رود.یمطابقت به صورت زیر بررسی م

رود که ارتفاع ستون آب در دوده با مانع جریان برگشتی با محدوده فشار کااش یافته با آب به گونه ا  پر می

 بارد.mm     ،±mm mm 999قطر داخیی 

 رود.عایق می s39 min ± 33به مدت

 رود.بات برده میmm  39  ±  mm1999 سطح در دوده تا 

 عایق می رود. s39 min ± 3به مدت 

 رود.بات  برده میmm  39  ±    mm9999سطح در دوده تا 

 رود.عایق می  s39 min ± 3به مدت 

که باید در ار رده محک  بودن ریر بررسی ضد آدودگی باتدست باید به وسییه سطح آب درون دوده بازبینی 

 مرحیه آزمون ثابت بارد.

 ب درون دوده مجاز نیست.دادگی در سطح آایچ گونه رک  در ار کدام از مرحیه اا،

 بازبینی شروع بازکردن شیر رها ساز و بستن آن  10-2

 رود:مطابقت به صورت زیر بررسی می

 رود.فشاراا  زیر به باتدستی وسییه اعمال می
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MPa 133/9، MPa 3/9، MPa 6/9 وMPa1سbar 33/1، bar 3، bar6  وbar19  

 بیشتر بارد.kpa 12ار کدام از این مقادیر فشار بین باتدست و محدوده فشار کااش یافته باید از 

 رود.پس از این آزمون فشار تا مقدار اودیه خود اف ایش داده می

 ا  کامال محک  دوباره بسته رود.سپس وسییه باید به گونه

 دوام آزمون  10-6

قرار   63±3و رطوبت نسبی%س  ºC3 ºC± 63محیط با ررایط دما    در یک h 39وسییه به طور کامل به مدت 

 رود.داده می

وجود  ا  که مطابقت با این استاندارد را مختل کند،اا  وسییه نباید ایچ گونه اعوجاج به اندازهقسمت تمامیدر 

 دارته بارد.

 سازد.ورده آبر 3-19تا  9-19وسییه باید بتواند اد امات بنداا   بدون جایگ ینی ار نوع قطعه،

 رود:مطابقت به صورت زیر بررسی می

     وسییه تحت  بارد. 1-ادفچیدمان آزمون باید مطابق رکل ادف
قرار       39±3س C°چرخه در دما     

 گیرد.می

 ار چرخه باید با ترتیب زیر انجام رود:

داده رده با مقدار  1-در جدول ادف ادف گردش در نر  جریانی که  رود،باز می 1سپس ریر  ،3: ریر 1مرحیه  -

 ،  6±9س  sبه مدت  ± %3

 بسته می رود، 1. سپس بالفاصیه ریر رودبسته می 3ریر  : 9مرحیه  -

 ، 6±9س  s  به مدت bar3سMPa3/9فشار ایستا در  باز می رود، 3: ریر  3مرحیه  -

  سباز کردن ریر 6±9س  sن باتدست به مدت تخییه جریا رود.باز می 2ریر  رود،بسته می 3: ریر  2مرحیه  -

 ،آزاد کننده 

 بسته می رود، 2ریر  : 3مرحیه  -

 1 -ادفرود،گردش در نر  جریانی که در جدول ادفباز می 1سپس بالفاصیه ریر  رود،باز می 3ریر  :6مرحیه  -

 ، 6±9س  sبه مدت  ± 3مشخص رده با مقدار %

 رود.بسته می 1بالفاصیه ریر  سپس رود،بسته می 3: ریر 3مرحیه -

 ، 6±9س s   به مدتbar19سMPa 1رود فشار ایستا در باز می 9: ریر 3مرحیه  -

            تخییه جریان باتدست سبازکردن ریر آزاد کننده  رود.باز می 2ریر  رود،بسته می 9ریر  : 2مرحیه  -

s 6±9س ، 

 رود.بسته می 2: ریر  19مرحیه  -

 رود:اا  آزمون زیر تقسی  میاا  آزمون به چرخهکامل چرخهاا  سر  -

 چرخه 1939 -

 در دما  محیط استراحت داده می رود.h 12وسییه به مدت  -
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 چرخه1939 -

 در دما  اتاقh12  به مدت  bar 19سMPa 1پس از این چرخه آزمون وسییه تحت فشار ایستا در  -

 چرخه 1939 -

  و یک فشار bar 3سMPa 3/9در دما  اتاق تحت فشار باتدستی h 12پس از این چرخه آزمون،وسییه به مدت  -

   قرار می گیرد.bar19سMPa1پایین دستی 

 چرخه  1939-

 اندازه نامی در مقابل نرخ جريان آزمون دوام-1-جدول الف الف

 
 DNاندازه نامی ریر بررسی

mm 

3 19 13 99 93 

 m3/h 2/9 6/9 3/1 9/1 3/3نر  جریان 

 

  3-19تا  9-19اا  بنداا مطابقت با آزمون وسییه باید برا  استفاده مجدد مناسب بارد. در انتها  آزمون،

 رود.بررسی می
 

 

 

  

 

 

 
 

 

چیدمان آزمون دوام روي موانع جريان برگشتی-شکل الف الف  

 راانما:
 A جریان: نر    در نر  جریان صفرbar3سMPa3/9 بیشینه فشار

MPa93/9± MPa1     سbar3/9± bar19  :فشار ایستا B 

MPa93/9± MPa3/9     سbar3/9± bar3  :فشار ایستا C 

 P1 فشار سنج 

 6 ریر تنظی  

 ریر دارا  کنترل زمانی باز و بسته کردن

 
 

7 
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 پیوست ب ب

 )الزامی ( 

 شامیدنیآغیر  آبروش تحلیل براي تعیین وسیله ايمنی ضروري به منظور جلوگیري از برگشت 

 نظر اجمالی   1-ب ب 

 روش تعیین وسییه ایمنی ضرور  برا  جیوگیر  از برگشت آب غیر ارامیدنی رامل گام اا  زیر است :

 .اندده ردهدر وسییه به کار بر 9ب اا  سیال طبق بند بتعیین این که کدام گروه -

 .در نظر گرفته روند 3ب تعیین این که کدام مشخصات نصب وسییه ایمنی باید طبق بند ب -

  آبتعیین بیشینه سطح  -

 است .  p>atmیا  p=atmموقعیت در نقطه حفاظت  آیاکند که نتیجه تعیین می -

 باید به کار برده روند.2توجه به این که کدام وسییه ایمنی ، با توجه به ماتریس حفاظت مطابق بند ب ب  - 

  است. 3ب اا  تخییه مجه  به قطع اوایی برا  تخییه مطابق با بند بسیست آیا  بازبینی این که -

در  آببا  يا ممکن است استشامیدنی آ آبهاي سیالی که درتماس با تعیین گروه  2-ب ب 

  باشد.تماس 

در تماس بارند   آبرامیدنی استند یا ممکن است با آ آبه در تماس کاایی در استفاده عاد ، سیال 1-2-بب

  .روندبند  میبه پنچ گروه زیر  طبقه

  .رودسیال طبقه بند  می 2اا  فشار بات مطابق این استاندارد در گروه کنندهاا و تمی بخاررو  

 1گروه    2-2 -ب ب

 د . آیرامیدنی میآ آببی که برا  مصرف انسانی است و به طور  مستقی  از یک سیست  توزیع آ

 2گروه   9 -2 -ب ب

 سیادی که برا  سالمت انسان خطر  ندارد . 

که ممکن است متحمل ب ارامیدنی، آگرفته از سیست  توزیع  آب، رامل استسیادی که مصرف انسانی مناسب 

 .در م ه بو، یا تغییر دمایی س گرم یا سرد ردن  رودتغییر 

 9گروه  -1-2 -ب ب 

 سیادی که به ددیل وجود یک یا چند ماده مضر، برا  سالمت انسان خطر دارد. 
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کمیت مواد یا مخیوطی است که در یک  .است  LD50 = 200 mg/kgدر اصل وزن بدن   2و گروه  3مرز بین گروه  –يادآوري

روز س زمان برا  دحاظ کردن تاثیر تاخیر  بادقوه    13رود و طی میمادرزاد  فرو برده ی از طریق مسیر داانی و سمجرا  تنف

  .را به امراه دارد آدودهحیوان  199حیوان از  39مرگ 

  1گروه   2-2 -بب

  یا موتوژن ،سیادی که به ددیل وجود یک یا چند ماده سمی یا خییی سمی یا یک یا چند ماده رادیواکتیو

  .زا، برا  سالمت انسان خطر داردسرطان

  2گروه   6-2-بب

  .سیادی که به ددیل  وجود عناصر بیودوژیکی یا ویروسی برا  سالمت انسان خطر دارد

 فشار  –تعیین مشخصات نصب   9ب ب

در وسییه، موقعیت نقطه ساا   حفاظتی  موجود یا مطیوب که باید حفاظت روند یا،  ار ایدرودیک موجودبرا  

  .رودرامیدنی تعیین میآ آبدر صورت مردود ردن، موقعیت نقطه اتصال به ربکه 

 رود .تعیین می آببیشینه سطح 

رامیدنی آ آباا  نقطه حفاظتی یا، در صورت مردود ردن، نقطه اتصال وسییه به ربکه  آیارود که تعریف می

 قرار گرفته است یا نه. (P>atm)یا فشار بیشتر از فشار جو   (P=atm)در معرض فشار جو  

- P=atm رود که نقطه حفاظتی یا، در صورت ضعف این نقطه، نقطه اتصال وسییه به ربکه در صورتی اعمال می

  .ب قرار گرفته باردآرامیدنی بات  بیشینه سطح آب آ

- P>atm رود که نقطه حفاظتی یا، در صورت مردود ردن این نقطه، نقطه اتصال وسییه به در صورتی اعمال می

 .ب قرارگرفته باردارامیدنی زیر این بیشینه سطح آب آربکه 

 ماتريس وسايل ايمنی مناسب برار گروه هاي سیال   1ب ب

 ت . نشان داده رده اس 1 –ب مناسب بودن ار وسییه ایمنی در جدول ب
 

 

 

 

 

 قطع هوايی به تخلیه   2 –ب ب



26 

 

به سیست  اا آناز تخییه  رامل یک وسییه تخییه باید قبل رامیدنیآب آاا  تمام وسایل متصل به ربکه

 به یک قطع اوایی تجهی  رده بارد.فاضالب، 

در غیر این صورت، سیال درون  .ید با اد اماتی که در بات ررح داده رده، مطابقت دارته باردااین فاصیه اوایی ب

   با  قطع کامل یا اوایی برا  تخییه باید با . فواصلدر نظر گرفته رود 3دستگاه باید به عنوان گروه سیال 

 اا  اوایی محقق روند.ورود 

 اوایی برا  تخییه : فواصلاد امات 
b≥G 

b≥20mm 

E≤G   و باید امکان تخییه با نر  کامل تخییهS1+S2+…≥
     

 
 وجود دارته بارد . 

 e.>4mm 
 

  .نشان داده رده است 1 –اوایی برا  تخییه در رکل ب ب  فواصلمثال از یک  یک
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 راانما:
 1 تخییه خروجی

 2 سطح سرری 

 Eتخییه  Eقطر داخیی 

 Gتخییه  Gقطر داخیی 

S1,S2ورود  اوا ومقطع اا  عرضی یرا  عبور اوا 

 محاسبه یک مقطع عرضیکوچکترین بعد برا  
e 

 ارتفاع فاصیه اوایی
b 

 

مثال يک قطع هوايی براي تخلیه 1-شکل ب ب  

 

 



23 

 

 پیوست پ پ

 )اطالعاتی(

 انتشار نويز آکوستیک

 

 نوفه کاهش نويز 1-پ پ

 

اا  فشار بات بخشی جدا ناپییر از فرایند طراحی است و باید به خصو  با بکارگیر  در تمی کننده نوفهکااش 

یک  .مراجعه رود ISO/TR 11688-1 به استاندارد به دست آورد، برا  مثال نوفهاقداماتی در منبع برا  کنترل 

اطالعات فنی غیر زیابی و ار مقایسه ،نوفهبر اساس مقادیر انتشار واقعی  نوفهبرا  کااش  موفقیترسیدن به راه 

اا اا و کورهمنابع عمده صدا  تمی کننده فشار بات، پمپ از امان نوع است.  اا  دیگرمارینبا آکوستیک 

 استند.

 نوفهکد آزمون  2-پ پ

 تعیین سطح فشار صوت انتشار 1-2-پ پ

با  6-9-3ه رده در بند روش ررح داد تعیین می رود،  ISO 11203مطابق با استاندارد  صوتسطح فشار انتشار 

 .رودمی انجام =m1dفاصیه  در اندازه گیر 

معادل است با سطح تراز فشار صوت استفاده رده  برا  محاسبه ترازاا  توان در این مورد سطح فشار انتشار صوت  -يادآوري

 است. از جعبه مرجع m1انگام بکار گیر  یک سطح اندازه گیر  متواز  مستطییی در فاصیه  ISO 3744صوت مطابق استاندارد 

 ین سطح توان صوتیتع 2-2-پ پ

یا ISO 3744 طح توان صوت مطابق با استاندارداا  سخت مناسب موجود بارد، ساگر یک اتاق آزمون با دیوار 

  .رودگیر  میاندازه  ISO 3743-1استاندارد 

 شرايط مونتاژ و عملکرد  9-2پ پ 

ررایط عمیکرد برا  تعیین ار دو توان صوت و سطح فشار انتشار صوت در موقعیت اا  مشخص رده باید 

 یکسان بارد.

 اد امات زیر باید در نظر گرفته رود. ،3-1-2ایط کار  عاد  مطابق با بند به عالوه در رر

اایی که برا  مارین کند نصب روند،میرو  سطحی که بخوبی صدا را منعکس  تمی کننده اا  فشار بات باید

آن که در دستورادعمل مگر  د،نداده روقرار  m 29/9 با ارتفاعباید رو  تکیه گاای  ،روندحرکت سر داده می

 ا  دیگر بیان رده بارد.سازنده به گونه



22 

 

 

مارین حداقل  اا،گیر از اندازه سر قبل از ار  می رود.انداز  تمی  کننده فشار بات تحت ررایط کار عاد  راه

اا گیر اا  فوران آب باید از اندازهایجاد رده توسط نازل و انتشار ضربه نوفه کار کند. min19باید به مدت 

 حیف رود.

 بارد. s 13دوره مشااده باید حداقل 

 عدم قطعیت اندازه گیري  1-2-پ پ 

 Aوزن داده رده برا  ار دو سطح فشار انتشار صوت  dB3/1کمتر از  σROکرار یک انحراف استاندارد قابل ت

 ISO 3743-1  یا ISO 3744 طابق استانداردم Aوزن داده رده سطح توان صوت  و ISO 11203مطابق استاندارد 

 تعیین می رود.

 اطالعاتی که بايد ثبت شود  2-2-پ پ

ار گونه انحراف از این کد  را پورش می داد. نوفهاطالعاتی که باید ثبت رود تمامی اد امات فنی این کد آزمون 

 مستی م این است که توجیه فنی چنین انحرافی ثبت رود. ،استاندارداامبنی یا از  نوفهآزمون 

 اطالعاتی که بايد ثبت شود  6-2-پ پ 

 کاربریا اد امات  نوفهحداقل رامل اد امات سازنده برا  اعالم انتشار  ت رودثباطالعاتی که در گ ارش آزمون باید 

 است. برا  مشخص کردن مقادیر اعالم رده،

 انتشار نوفهمقادير  تصديقو  تعیین  9-2-پ پ

باید دو عدد از بیانیه انتشار صوت مطابق ، بیشتر رود dB(A) 39ازاگر سطح فشار انتشار صوت  تعییندر 

این  ،نباردبیشتر  dB(A) 39 انگامی که سطح فشار انتشار صوت از. رود حاصل   ISO 4871   استاندارد

مشخص  LpA ≥ dB(A) 39    بابه عنوان مثال  ،باردمقدار ارتعاش و عدم قطعیت  ممکن است به خاطر موضوع

 رود.می

 باید تعیین رود. KPa مج ا  و عدم قطعیت نسبی LpA انتشار نوفه این باید مقدار 

بیان رود. انگامی که سطح فشار  ISO 4871سطح توان صوت باید به عنوان یک واحد منفرد مطابق با استاندارد 

 .بیان رود ،   و عدم قطعیت نسبی     ، جمع باردبیشتر  dB(A) 39انتشار صوت از 

 .بارد dB3    ،و    رود که  نتظار میا -يادآوري

مقادیر اگر این  ررح داند. بدست آمده، کد آزمون نوفهرا که مطابق با نوفه باید مقادیر انتشار تعیین رده  نوفه

و  باید بطور واضح نشان داند که چه انحرافاتی از این استاندارد تعیین نوفه ،دارته باردکاربرد ن تعیین رده

 استاندارداا  پایه وجود دارد.
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 سوار کردن، انداز ،با استفاده از ررایط مشابه راه ISO 4871طابق با استاندارد تصدیق باید م د وم، در صورت

 رود،انجام گیرد.طور که برا  تعیین اودیه مقادیر ارتعاش سر و صدا استفاده مینصب امان
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 پیوست ت ت

 )اطالعاتی(

 انتشار ارتعاش
 

 کلیات 1ت ت 

رو   قرار گرفته دست بهگیر  انتشار ارتعاش منتقل رده آزمایشگاای را برا  اندازهاین پیوست یک روش 

این یک روش آزمون نوعی است برا  برقرار کردن دامنه  کند.اا  فشار بات مشخص میکنندهتمی  اا دسته

رود. از  میاندمشخص رده راه تحت ررایطو  روندی از مارین که با دست نگه دارته میارتعاش رو  مناطق

 رود.باید در نظر گرفته رود که نتایج برا  مقایسه مدل اا  مختیفی از امان نوع دستگاه استفاده می

مثادی از یک نمونه تفنگ ماره دار سدستگاه افشانه تحت پورش این استاندارد را  9-تو رکل ت 1-ترکل ت

 نمایش می داد.
 

 
 

 تفنگ ماشه دار-1-شکل ت ت 
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 تفنگ ماشه دار با دسته کناري اضافی-2-تشکل ت  

 

 کاهش ارتعاش  2-ت ت

مارین باید طور  طراحی و ساخته رده بارد که خطر ارتعاش تودید رده توسط مارین به پایین ترین سطح 

باید در مرحیه طراحی محصول  جهت کااش ارتعاش، تنوع در اب ار مورد استفادهفنی و  انجام اعمالکااش یابد، 

 گرفته رود.در نظر 
 

 اصطالحات، تعاريف و نماد ها  9-ت ت

اا  داده رده در و نماد  ISO 20643، اصطالحات و تعاریف داده رده در استاندارداستانداردبه منظور ااداف این 

 کاربرد دارد. 1-جدول ت ت
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 شرح و واحد هايی از نماد هاي استفاده شده 1-جدول ت ت

  

 واحد شرح نماد

 
برا  مقادیر راه انداز  یک کاربر ahvمقدار میانگین از مقادیر 

  استفاده کننده از موقعیت یک دست

 

برا  موقعیت   برا  تمامی کاربر ااahvمقدار میانگین از مقادیر 

  یک دست 

 

برا  مقادیر راه انداز  یک کاربر ahvمقدار میانگین از مقادیر 

  استفاده کننده از موقعیت یک دست

 
برا  موقعیت   برا  تمامی کاربر ااahvمقدار میانگین از مقادیر 

  یک دست 

 

برا  موقعیت یک دست رو    ahدیر مقدار میانگین از مقا

  چندین مارین

 مقیار انتشار ارتعاش بیان رده 
 

 
 

  انحراف استاندارد برا  یک سر  آزمون سبرا  نمونه، 

 
   تکرار پییر  سبرا  جمعیت،انحراف استاندارد 

 

 
 ضریب تغییرات برا  یک سر  آزمون

 

 عدم قطعیت 
 

 

 اطالعاتی از انتشار ارتعاش 1-ت ت

 بارد:این دستورادعمل باید حاو  اطالعات زیر 

اگر  رود،گیر  میمطابق با این سند اندازه دست قرار دارد، -مقدار کیی ارتعاش به قسمتی که سیست  بازو -

مقدار  مربوط به امر ، ایننباردبیشتر  m/s²3/9این مقدار از  اگر .بیشتر رود m/s²3/9مقدار کیی ارتعاش از 

 ؛≥m/s²3/9   ah  با تعیینبه عنوان مثال  ،استارتعاش و عدم قطعیت 

 عدم قطعیت این مقدار مطابق با این استاندارد است.توجیه  -

فنی با  مقایسه ، یا بر مبنا روندگیر  اندازه به صورت واقعیاا  مورد بحث برا  مارینیا باید این مقادیر 

 گیر  رده یک مارین تودید ، عنوان راخص بارد.مقادیر اندازه

مراجع بکار برده رده  گیر ،رده برا  اندازه اا  استفادهگیر  و روشدر حین اندازه کارکردبا توجه به ررایط 

 .باید مشخص رده بارد  1369-9-32استاندارد میی ایران رماره س
 



32 

 

 خصوصیات ارتعاش  2-ت ت

 راستاي اندازه گیري  1-2-تت

نتایج مقدار  گیر  رود.سه جهت از سیست  مختصات عمود برا  اندازه در ارتعاش منتقل رده به دست باید 

ارتعاش باید به طور ام مان در سه جهت نشان داده رده در  در ار حادت دست، این سه محور باید گ ارش رود.

 گیر  رود.اندازه 2-و رکل ت ت 3-رکل ت ت

 گیريمکان هاي اندازه 2-2-ت ت 

جایی که کاربر به طور عاد  مارین را . انجام رودروند، ه با دست نگه دارته میک اندازه گیر  باید در نواحی

 و نیرو  واکنش را اعمال می کند. دارتهنگه 

دار که مانند کار با تفنگ ماره تعیین رده باید ن دیک به دست بین انگشت رست و سبابه بارد، ثانویه محل

که  را نشان می داد دارگیر  اصیی برا  تفنگ مارهندازهانقطه  3-ت رکل ت عاد  در دست گرفته رده است.

محل متناوباً،  ه ممکن است در قسمت راست دسته نی  قرار گرفته رده بارد.ک در قسمت چپ وسییه است،

 قرار داده رده بارد. بین انگشت رست و سبابه در قسمت انتهایی دسته، تواندمی ثانویه

برا  تنظی  دسته محل دستگیره  در مرک  مشخص رده است، 3-رکل ت تمکان ثانویه رو  دسته دوم مطابق 

گیر  اصیی و فاصیه بین نقطه اندازه دار بدون دسته دوم مشخص،اا  مارهیا برا  تفنگ  ،2-دوم سرکل ت ت 

 .بارد cm3 ± cm39 بایددر صورت کاربرد  گیر  ثانویهنقطه اندازه

 
 راهنما

 نقظه اندازه گیر  اصیی 1

 اندازه گیر  ثانویهنقطه  9

 گیري اصلی و ثانويهنقطه اندازه دستگاه افشانه، مکان هاي اندازه گیري: -9-شکل ت ت
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 راهنما
 نقظه اندازه گیر  اصیی 1

 نقطه اندازه گیر  ثانویه 9

 مکان هاي اندازه گیري:دستگاه افشانه با دسته کناري اضافی، نقطه اندازه گیري اصلی و  ثانويه-1-شکل ت ت

 

 دامنه ارتعاش  9-2-ت ت

 تعاریف دامنه ارتعاش کاربرد دارد.برا   ISO 20643:2005از استاندارد  3-6بند 

 انتشار هايجهتترکیب  1 -2-ت ت

باید برا  ار دو  تعریف رده است، ISO 20643:2005از استاندارد  2-6طور که در بند مقدار کیی ارتعاش امان

قابل قبول  آزمون و تهیه گ ارش برا  موقعیت دست که باتترین داده را دارد،موقعیت دست گ ارش رود. انجام 

از این نتیجه ممکن است  از بقیه بیشتر بارد. 39%  است. مقدار کیی ارتعاش در آن موقعیت دست باید حداقل

امچنین آزمایش اودیه که توسط یک کاربر طی پنج آزمون انجام رده، بدست آید. این نتیجه طریق انجام یک 

اا  برا  مارین بدست آید. حاصل رده است، ستگاه اا  قابل مقایسها  که از سایر دبهتجر باممکن است 

 نازل دوار این آزمون باید برا  ار دو موقعیت دست به طور کیی انجام رود. دارا 

 است. این ٪39باتترین نوع با یک تفاوت بیش از  معموتتجربه نشان داده است که مقدار ارتعاش در دسته اصیی  -يادآوري

اا  دوار، رابطه بین دسته اصیی و ثانویه در مورد نازل .مورد تایید بارداا  قابل مقایسه و نازل تواند برا  دستگاهمی موضوع

 ممکن است مبه  بارد، که ددییی برا  اد اماتی است که در بات گفته رده است.
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فرمول استفاده از در ار راستا باید با  نتایج باید ،برا  ار انجام آزمون،ahv دار کیی ارتعاش،برا  بدست آوردن مق

 ترکیب روند. 1-ت

  1-ست

 

 الزامات دستگاه ها  6-ت ت

 کلیات  1-6-ت ت

 بارند.  ISO 20643:2005از استاندارد  1-3اا باید مطابق بند دستگاه

 نصب مبدل ها 2-6-ت ت

 مبدلمشخصات  1-2-6-ت ت

اا  مبدلتا حد امکان باید از  داده رده است. ISO 20643:2005  از استاندارد 1-9-3مشخصات مبدل در بند 

 .سه محور  استفاده روند

 بستن مبدل ها  2-2-6-ت ت

 به سطح دسته متصل رود.کامال استفاده رده باید در صورت کاربرد  نصبمبدل یا قطعه 

گیر  اج ا  دو مبدل در یک مبدل سه محور  باید محور اندازه سطح ارتعاش،تراز به ا برا  دو محور مواز  

 از سطح بارد. mm19ثر کحد

 فرکانس وزن داده شده فیلتر  9-6-ت ت 

 .بارد  ISO 5349-1 وزن باید مطابق با استاندارد-فرکانس

 مجتمعزمان  1-6-ت ت

انداز  آزمون برا  ار راه مجتمعزمان  بارند. ISO 20643:2005از استاندارد  2-3مطابق بند باید  مجتمعزمان 

 آغاز رود. بعد از دوره رروع ،s16باید حداقل 

 در مقابل دوره کار  زمان ناچی   است. به تنهایی دوره رروع -ياد آوري

 کالیبراسیون  2-6-ت ت

 بارند.  ISO 20643:2005از  6-3باید مطابق بند  مشخصات کادیبراسیون
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 اندازي ماشین هاهاآزمون و شرايط ر  9-ت ت

 کلیات  1-9-ت ت

در طول  .تعمیر و نگهدار  رونداا به درستی و مارین بودهگیر  باید از دحاظ فنی بی عیب و نقص اندازه

یک دوره قابل قبول برا  گرم ردن  و مشابه کار عاد  است نگه دارته روند. تجهی  ردهمارین باید  آزمون،

 وع آزمون در نظر گرفته رود.باید قبل از رر

 اندازيراه شرايط  2-9-ت ت

که در این استاندارد  گونهامانو مطابق با کار عاد  رده راه انداز   مارین باید در ودتاژ اسمی در طول آزمون،

طور دیگر  در این بند مشخص رده که مگر این مشخصات فنی سازنده استفاده رود، طبقمشخص رده و 

 ررایط زیر باید بکار گرفته رود: به خصو  باید پایدار و آرام بارد. انداز راه .بارد

 ارائه رده است.  s16 ن مدت آزموس2-6-ت و ت آزمون  اجرا  سسه آزمون گر،پنج1-3در بند ت ت  اضافیاد امات  -يادآوري

 .آزمون باید در حادت کار عاد  انجام رود -

بدون  پارش کرده و محیطفوران آب را به  23±˚3˚با زاویه رو به پایین  فشار،باید بدون  پارشدستگاه  -

که استفاده روند مگر ایندستکش از  نباید . مالحظه رود 3-سرکل ت ت رودگرفته  مانعی ارگونهبا  برخورد

 دستورادعمل سازنده اد ام رده بارد.طبق 

غیر قابل تغییر  به صورت pulsation dampener .اگراستفاده کرد pulsation dampenerنباید از تا حد امکان  -

 رود. گ ارشباید  موضوع به مارین نصب رده است،

دستورادعمل  دوده خرطومی استاندارد طبق اگر طول بیشتر رود. m19 اا  خرطومی نباید ازطول خطوط دوده -

باید دوده خرطومی ن مورد طول در ای رود،می استفاده استاندارد دوده خرطومی ،باردبیشتر  m19سازنده از 

 باید گ ارش رود. نی  نوع خطوط دوده اا  خرطومی گ ارش رود.

 DN 12اا  سازنده از بیشتر رود. اگر استاندارد قطر نامی مطابق دستورادعمل DN 12قطر نامی نباید از  -

 گ ارش رود.در این مورد قطر نامی باید  اا  خرطومی استفاده رود،استاندارد دوده بیشتر رد،

در وضعیت  او با دوده،تماس بدن بودن  مخصوصاو  کاربر گیر ، دوده خرطومی باید بدون دخادتانگام اندازه -

 خود باقی بماند.
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 موقعیت دستگاه افشانه-شرايط عملکرد-2-شکل ت ت 

 

 انکاربر 9-9-ت ت

مختیف اا کابررفتار ارتعاش مارین تحت تاثیر . سه کاربر مختیف باید مارین را انگام آزمون راه انداز  کنند

انداز  مارین به طور صحیح دار  و راهقادر به نگه وکافی مهارت دیده بارند  میرانباید به  قرار دارد. کاربران

 بارند.

 گیريروش و صحت اندازه 1-ت ت

 رود. انجامبرا  ار سر ، رو  ار مارین  متفاوتبا استفاده از کاربران  سه سر  از پنج آزمون متوادی باید

داده  ررح 3-ت که در بند ت گونهامانآزمون باید برا  مارین  ث گ ارش رود.مقادیر باید مطابق پیوست ث

اا باید آزمون اگر نیاز به گ ارش مقادیر ارتعاش بارد، انجام رود و برا  یک نازل استاندراد گ ارش رود. رده،

 می انروند اایی که باعث میبرا  نازل انجام روند. ،ه استرد ررح داده 9-3-ت د تکه در بن گونهامان

این مقادیر باید گ ارش  اا  دوار با فوران آب تک نازل مثال، به طورس اف ایش یابدارتعاش به طور قابل توجهی 

 مقدار بارد. باتتریناین مقدار باید ، یک مقدار در صورت گ ارش روند.

دست برا  ار یک از سه کاربر محاستبه   وضعیتباید برا  ار  ،    انحراف معیارو     رات ارتعاش،ضریب تغیی

 رود:میتعریف  ،اابه مقدار میانگین سر      نسبت  عنوان به ،سر  آزمون    رود.
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 9-ت
 

 

 است      مقدار، امینiمعیار انحراف  یکسان است و در آن  19-سبند ت ت    برابر با       در حادی که

 

 3-ت

 
 که در آن:

    ̅̅ ̅̅ m/sمقدار میانگین سر  اا بر حسب  ̅
 است؛ 2

 

n     مقادیر اندازه گیر  رده تعداد است، 3برابر. 

m/s زا sn-1 یابوده ب رگتر  13/9از    اگر
اا پییرفته که دادهقبل از این خطا  ااگیر اندازه بارد، بیشتر 3/9 2

 باید بررسی روند. روند،

 و تايید مقدار انتشار ارتعاشتعیین  2-1-ت ت

 

̅̅    مقدار  ̅̅ برا   باید محاسبه رود.، برا  پنج آزمون راه انداز  رده a hvبه عنوان مقدار میانگین  برا  ار کاربر ̅

̅̅    استفاده از مقدار میانگین سه مقادیر    با  ،a h  مقدار با باید نتایج سه کاربر ،ار موقعیت دست ̅̅  .ترکیب رود، ̅

گ ارش رده برا  دو  a hباتترین مقادیر  ،a hdمقدار اعالم رده  با استفاده از یک مارین، اا برا  آزمون

 موقعیت دست است.

̅̅   مقادیر  از سه مارین،بیش برا  آزمون با استفاده از سه یا  به عنوان مقدار  دست باید برا  ار موقعیت ،̅̅

 ،a hd مقدار اعالم رده اا  مختیف رو  یک موقعیت دست محاسبه رود.برا  مارین ahمیانگین مقادیر 

̅̅   باتترین مقدار    گ ارش رده برا  دو موقعیت دست است.           ̅̅

                مقدار ارائه رود.  EN 12096ق با استانداردبن رده مطاییباید با دقت تع ،Kو عدم قطعیت a hdار دو

a hd برحسب m/s
           ارائه  رود،با یک رروع میکه   و با استفاده از دو و نی  رق  برا  اعدادرده داده 2

m/s سبطور مثال، رود.می
299/1 ،2

m/s 3/12،  2 س در غیر این صورت دو رق  کافی است
m/s 23/9 ،2

m/s 2/3 . 

 ارائه رود. a hdبه عنوان  تعداد از اعشاربا امان باید  Kمقدار 

K   باید مطابق استانداردEN 12096 مقدار مشخص رده بارد.  تکرارپییر، معیارر اساس استاندارد بK  باید

 محاسبه رود. 19-مطابق بند ت ت
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 گیريگزارش اندازه  7-ت ت

 اطالعات زیر باید در گ ارش آزمون داده رود:

 ارجاع به این سند -

 گیر نام آزمایشگاه اندازه -

 گیر  و نام فرد مسئول برا  این آزمونتاریخ اندازه -

 اا  دستیسسازنده ،نوع،رماره سریال،و غیره مشخصات فنی مارین -

 Kارتعاش ارائه رده و عدم قطعیت  a hdمقدار  -

 دوده خرطومی دار،تفنگ ماره نوع نازل، -

 صورت کاربرد  و غیره در سودتاژ ورود  تغییه انرژ  -

 و غیره  نرم اف ار سخت اف ار، سیست  ثبت کننده، سرتاب سنج، اادستگاه -

 گیر  و مقادیر ارتعاش منحصر بفرد.راستا  اندازه اا،موقعیت و بستن مبدل -

 اند.مشخص رده 3-ت ت که مطابق بند ااو دیگر کمیت ررایط عمیکرد

 .ث نتایج دقیق آزمونسپیوست ث

باید بطور  رود،استفاده می استاندارداا  دیگر مشخص رده در این گیر اا  مبدل یا اندازهموقیعتاگر از 

 و توضیح ددیل برا  تغییر در موقعیت مبدل باید در گ ارش آزمون قرار داده رود. واضح تعریف رده 

 ین عدم قطعیتیتع  10-ت ت  

 کلیات  1-10-ت ت

تودید  تغییرات بهردر مورد و a hd  م قطعیت مقدار انتشار ارتعاش ارائه رده،دانده عد، نشانK مقدار عدم قطعیت

m/sبر حسب که  است اامارین
حد پایین مقدار انتشار ارتعاش یک مارین  Kو  a hdمجموع  می رود.بیان  2

که      ،است بهر مارین مقادیر انتشار ارتعاش یک رده ازمشخص جامع سبت نداد، و/یا تک را نشان می

 استند.حادت استراحت اا  جدید درمارین

 منفرد آزمون روي يک ماشین  2-10ت ت 

 :باید داده رود K روند،انجام می منفرد اایی که رو  یک مارینبرا  آزمون
 

 63 /1 K= 

 

 تخمین زده می رود. SRمقدار که با  تکرار پییر  انحراف استاندارد است  که در آن
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 ادف   

 یا

 =ahd 96+/93/9 SRب    

 .ار کدام که ب رگتر است

 بارد. 2m/s 3/9انتظار می رود که عدم قطعیت حداقل  -1ياد آوري

 رود.تعیین میSR بر اساس تجربه به پایین ترین حد برا و  تجربی استیک فرمول فرمول ب   -2ياد آوري

 که: را می داد، انگامی  باتترین مقدار  ،محاسبات رو  موقعیت دست

    
برابر با  ،ام jبرا  کاربر        استاندارد از نتایج پنج آزمون است،   معیارانحراف حسابی مقدار میانگین     

     و با مقدار 1-3مطابق با ت ت       
 :رودمحاسبه میفرمول زیر  برا  ار کاربر با استفاده از   

 

 

 در آن: که

n            3  ،؛تعداد مقادیر اندازه گیر  رده است 

  ؛با کاربر  امین آزمونi مقدار کیی ارتعاش برا           

    ̅̅ ̅̅   ؛کاربر امین j اا رو گیر مقدار کیی میانگین ارتعاش اندازه    ̅̅

 ، به طور مثال:استاندارد نتایج سه کاربر است معیار انحراف       

 

 
 در آن: که

M         استستعداد کاربر اا سه 

    ̅̅ ̅̅ ̅̅  ؛سمیانگین از پنج آزمون  کاربرامین  jمقدار میانگین ارتعاش از     

 .مقدار میانگین ارتعاش از تمامی سه کاربر   
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از آنجا که  که در مراک  مختیف انجام رده است. است استانداردر معیا انحراف تکرار پییر  آزمون یک تخمین SR  مقدار -يادآوري

بر اساس SRمقدار برا   وجود ندارد، استاندارداا  تعریف رده در این حال حاضر ایچ اطالعاتی برا  تکرار پییر  برا  آزمون در

 در میان آزمون اا  مختیف قرار گرفته است. EN 12096مطابق با استاندارد  تکرارپییر  برا  آزمون فرد  قرار گرفته و

 ماشینلف بهرهاي مخت آزمون ها روي  9-10ت ت 

 :باید داده رود K روند،مارین انجام می بیش از سهاایی که رو  سه یا برا  آزمون
K=1.5   
 رود.میتخمین زده    توسط مقدار     که در آن

 
 یا  

ahd 96/9 + 93/9 SR= 

 ار کدام که ب رگتر بارد.

̅̅  محاسبات رو  موقعیت دست باتترین مقدار      آن: دررا می داد و    ̅

برا  ار  مارین با  SRانگامی که مقدار   ،بهر استاا  مختیف در برا  مارین       مقدار میانگین        

 رود.محاسبه می 9-19-استفاده از بند ت ت 

ادایت رونده توسط فرد از رابطه زیر حاصل    اا  استاندارد نتایج آزمون برا  مارین معیار انحراف         

 د:رومی

 
 که

 است؛ مارینامین  l دست رو برا  موقعیت یک  یک مارینانتشار      

  ̅̅  است؛ برا  موقعیت یک دست یک ماریناا   مقدار میانگین انتشار ̅

̅̅    باتترین مقدار      است؛ دو دست گ ارش رده برا  موقعیت اا ̅

p         است. اا  آزمون ردهتعداد مارین 
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 پیوست ث ث

 )اطالعاتی(

 نمونه از گزارش آزمون براي انتشار ارتعاش بر روي دسته هاي تمیز کننده هاي فشار باال

 مالحظه رود. 9-و ث ث 1-ث ث جداول
 اطالعات کلی و نتايج آزمون-1-جدول ث ث

 آزمون مطابق با استاندارد ... انجام رده است

 آزمون کننده

 آزمون رده توسط: اندازه گیر  رده توسط سررکت/آزمایشگاه 

 گ ارش رده توسط :

 تاریخ:

 نمونه آزمون و مقدار اعالم شده:

مارین آزمون ردهسمنبع تغییه و نوع مارتین،نوع متواد   

 استفاده رده،سازنده،نام و مدل آزمون :

 انتشار ارتعاش اعالم رده و عدم قطعیت   مقدار 

 تجهی ات اندازه گیر :

 نوع،موقعیت،روش اا   بسته بند   ،عکس اا،فییتر اا  مکانیکی در صورت استفاده:، مبدل ااسسازنده

 تجهی  فرعی: تجهی ات ارتعاش:

 نتایج و ررایط آزمون و عمیکرد:

،موقعیتت  رده برا  آزمون،نتوع ابت ار وارد رتده ،حادتت کاربر    ررایط آزمونسروش آزمون استفاده رده،مواد استفاده 

 دست،عکس اا 

  تغییهسفشار اوا،جریان ایدرودیک،ودتاژ منبع 

 ار کمیتی دیگر جهت گ ارش
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 نتايج اندازه گیري براي يک ماشین-2-جدول ث ث

 رماره سریال: نوع مارین: تاریخ:

 دسته کمکیسموقعیت ثانویه دست  دسته اصییسموقعیت اودیه دست  

کتتتار آزمون

 بر

راه انتتتتتتداز  

 آزمون

       ̅̅ ̅̅̅                ̅̅ ̅̅̅         

1 1 1         

9 1 9   

3 1 3   

2 1 2   

3 1 3   

6 9 1         

3 9 9   

3 9 3   

2 9 2   

19 9 3   

11 3 1         

19 3 9   

13 3 3   

12 3 2   

13 3 3   

برا  موقعیتت اودیته          

 دست:
 

بتترا  موقعیتتت ثانویتته     

 دست:

 

برا  موقعیتت اودیته          

 دست:

بتترا  موقعیتتت ثانویتته       

 دست:

 

̅̅   و    یاد آور  مقادیر   1-3مطتابق بنتد ت ت      و      محاستبه رتده انتد،    9-3و بنتد ت ت   2-3-مطتابق بنتد ت ت  ̅̅̅

 .محاسبه رده است 19-مطابق بند ت ت   محاسبه رده اند،و 
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 کتابنامه

 کاربرد دارد. 1369-1کتابنامه استاندارد میی ایران 
1- IEC 60335-2-54, Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-54: 

Particular requirements for surface-cleaning appliances for household use employing 

liquids or steam. 

2- ISO 3743-1, Acoustics -- Determination of sound power levels and sound energy levels of 

noise sources using sound pressure -- Engineering methods for small movable sources in 

reverberant fields -- Part 1: Comparison method for a hard-walled test room. 

3- ISO 3744, Acoustics -- Determination of sound power levels and sound energy levels of 

noise sources using sound pressure -- Engineering methods for an essentially free field 

over a reflecting plane 

4- ISO 3864-1, Graphical symbols -- Safety colours and safety signs -- Part 1: Design 

principles for safety signs and safety markings 

5- ISO 4871, Acoustics -- Declaration and verification of noise emission values of         

machinery and equipment 

6- ISO 5349 (all parts), Mechanical vibration -- Measurement and evaluation of human 

exposure to hand-transmitted vibration 

7- ISO 11203, Acoustics -- Noise emitted by machinery and equipment -- Determination of 

emission sound pressure levels at a work station and at other specified positions from the 

sound power level 

8- ISO/TR 11688-1, Acoustics -- Recommended practice for the design of low-noise 

machinery and equipment -- Part 1: Planning 

9- ISO 15230, Mechanical vibration and shock -- Coupling forces at the man--machine 

interface for hand-transmitted vibration 

10- ISO 20643:2005, Mechanical vibration -- Hand-held and hand-guided machinery -- 

Principles for evaluation of vibration emission 

11- ISO 28927-1:2009(all parts), Hand-held portable power tools -- Test methods for 

evaluation of vibration emission 

12- EN 907, Agricultural and forestry machinery - Sprayers and liquid fertilizer distributors – 

Safety 

13- EN 1829-1, High pressure water jet machines - Safety requirements - Part 1: Machines 

14- EN 12096, Mechanical vibration. Declaration and verification of vibration emission 

values 
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