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 بنام خدا

 آشنايي با موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتي ايران
 نشر و تدوين تعيين، وظيفه که است کشور رسمي مرجع قانون تنها موجب به ايران، صنعتي تحقيقات و استاندارد موسسه

 .دارد عهده به را ايران( رسمي) ملي استانداردهاي

 علمي، مؤسسات و مراکز صاحبنظران مؤسسه، کارشناسان از مرکب فني هاي يسيونکم در مختلف هاي حوزه در استاندارد تدوين

 شرايط به توجه با و ملي مصالح استانداردهاي ملي در جهت شود يمشود. سعي  مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي،

 کنندگان،  مصرف توليدکنندگان، شامل نفع، و حق صاحبان منصفانۀ و آگاهانه مشارکت از حاصلتجاري  و فناوري توليدي،

 نويس پيش. غيردولتي مرتبط باشد و دولتي يها سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراکز واردکنندگان، و صادرکنندگان

 دريافت از پس و شود  مي ارسال مربوط فني هاي يسيونکم اعضاي و ذينفع مراجع به نظرخواهي براي ايران ملي استانداردهاي

 و چاپ ايران( رسمي) ملي استاندارد عنوان به تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي کميتۀ در پيشنهادها و نظرها

 .شود مي منتشر

 يتۀدر کم کنند مي تهيه شده تعيين ضوابط رعايت با نيز ذيصالح و عالقمند يها سازمان و مؤسسات که استانداردهايي نويس پيش

 تلقي ملي استانداردهايي ترتيب، بدين. شود مي منتشر و چاپ ايران ملي استاندارد عنوان به تصويب، در صورت و بررسي و طرح ملي

 مؤسسه که مربوط استاندارد ملي کميتۀ در و تدوين 5 شمارۀ ايران ملي استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر که شود مي

 .باشد رسيده تصويب به دهد  مي تشکيل استاندارد

 الکتروتکنيک المللي  بين کميسيون ،1(ISO)داستاندار المللي ينب سازمان اصلي اعضاي از ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد موسسه

(IEC)2 قانوني شناسي اندازه المللي  بين سازمان و (OIML)3
4(CODEX) غذايي کدکس کميسيون رابط تنها عنوان به و است 

 

 آخرين از کشور، خاص هاي يازمندين و کلي شرايط به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در. کند مي فعاليت کشور در

 .شود  مي گيري  بهره المللي  بين استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي، هاي يشرفتپ

 کنندگان، مصرف از حمايت براي قانون، در شده بيني پيش موازين رعايت با تواند مي ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسۀ

 از بعضي اجراي اقتصادي، و محيطي زيست مالحظات و محصوالت کيفيت از اطمينان حصول عمومي، و فردي ايمني و سالمت حفظ

. نمايد اجباري استاندارد، عالي شوراي تصويب با وارداتي، اقالم يا/  و کشور داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي استانداردهاي

 را آن درجه بندي و صادراتي کاالهاي استاندارد اجراي کشور، محصوالت براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي مؤسسه

 مشاوره، زمينۀ در فعال مؤسسات و ها سازمان خدمات از کنندگان استفاده به بخشيدن اطمينان براي همچنين. نمايد اجباري

واسنج هاي )کاليبره  و ها آزمايشگاه زيست محيطي، مديريت و کيفيت مديريت هاي سيستم يصدور گواه و مميزي بازرسي، آموزش،

ايران مورد  صالحيت تأييد نظام ضوابط اساس بر را مؤسسات و ها سازمان گونه اين استاندارد همؤسس سنجش، کنندگان( وسايل

. کند مي نظارت ها آن عملکرد بر نموده و اعطا ها آن به صالحيت تأييد گواهينامۀ الزم، شرايط احراز صورت در و ارزيابي قرار داده

 براي کاربردي تحقيقات انجام و گرانبها فلزات عيار تعيين سنجش، واسنجي)کاليبراسيون( وسايل يکاها، المللي بين دستگاه ترويج

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

                                                           
1- International Organization for Standardization 

2- International Electrotechnical Commission 

3- International Organization for Legal Metrology 
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 ش گفتاریپ

ش يکه پ "ها قطبو ابعاد و نشانه گذاري  ها يباترابعاد  -2قسمت  -راه اندازسرب اسيدي  يها يباتر "استاندارد 

ن شده و در     يه و تدويران تهيا يقات صنعتيتحقمربوط در موسسه استاندارد و  يها ونيسيکمس آن توسط ينو

ب قرار گرفته يمورد تصو 8/11/12 مورخ استاندارد برق و الکترونيک  يته ملياجالس کم هفتصدو بيست و يکمين

ران، يا يقات صنعتين و مقررات موسسه استاندارد و تحقيقانون اصالح قوان 3ک ماده ينک به استناد بند ياست، ا

 .شود يمران منتشر يا ي، به عنوان استاندارد مل1331مصوب بهمن ماه 

ع، علوم و خدمات، ينه صنايدر زم يو جهان يمل يها شرفتيو پبا تحوالت  يو هماهنگ يحفظ همگام يبرا

ن يل اياصالح و تکم يکه برا يشنهاديهر پد نظر خواهند شد و يران در مواقع لزوم تجديا يمل ياستانداردها

د ين بايمربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابرا يون فنيسيد نظر در کمياستانداردها ارائه شود، هنگام تجد

 استفاده کرد. يمل ياستانداردهاد نظر ين تجديهمواره از آخر

 ر است:ين استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زيه ايته يکه برا يمأخذمنبع و 

 
IEC 60095-2: 2009, Lead-acid starter batteries - Part 2: Dimensions of batteries and dimensions 

and marking of terminals 
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ها قطبو ابعاد و نشانه گذاري  ها باتريابعاد  :2قسمت  -راه اندازسرب اسیدي  هاي باتري  


 هدف و دامنه کاربرد  7

سرب اسيديِ استفاده شده  هاي يباتر در خصوص هاييو توصيه ارائه اطالعات  اين استانداردهدف از تدوين 

اين  .مي باشدV12با ولتاژ نامي  کسواري و وسايل نقليه سب هاي يلاتومب احتراقِاستارت، روشنايي و  جهت

رعايت بوده و  داخليهاي سرب اسيدي باتري باتري علي الخصوص توليدکنندگان استاندارد صرفاً جهت اطالع

 باشد.الزامي نميتوسط توليد کنندگان داخلي موارد مطرح شده در آن کليه 

 .دهد يماي شمالي را پوشش کو آمري باتري نواحي اروپا يها اندازه، اين استاندارد

 يمراجع الزام  2

ب آن ين ترتيارجاع داده شده است. بد ها آنن استاندارد به ياست که در متن ا يمقررات ير حاويز يمدارک الزام

 .شود يمران محسوب يا ين استاندارد مليا از يمقررات جزئ

آن مورد  يبعد ينظرهاد يو تجد ها يهاصالحخ انتشار ارجاع داده شده باشد، يبا ذکر تار يکه به مدرک يدر صورت

ارجاع داده شده است،  ها آنخ انتشار به يکه بدون ذکر تار يست. در مورد مدرکيران نيا ين استاندارد ملينظر ا

 مورد نظر است. ها آن يبعد هاي يهاصالحد نظر و ين تجديهمواره آخر

 است: ين استاندارد الزاميکاربرد ا ير براياستفاده از مراجع ز

 ها يکپالست ياختصار و عالئم نمادها  ،1338: سال  4146استاندارد ملي ايران شماره  2-1

 و ها سل -482 قسمت - کيالکتروتکن واژگان، 1381: سال12425-482ندارد ملي ايران شماره استا 2-2

 هيثانو و هياول هاي يباتر

 کلي الزامات -اول قسمت-يدياس -سرب انداز راه هاي يباتر، 1381: سال 31-1استاندارد ملي ايران شماره  2-3

 آزمون يها روش و

2-4  IEC 60417: 2002, Graphical symbols for use on equipment  

 

 فياصطالحات و تعار   9

 ،1381سال: 12425-482 شماره رانيا يمل استانداردداده شده در ف ي، اصطالحات و تعاراستاندارد نيادر 

 کاربرد دارند. هيثانو و هياول هاي يباتر و ها سل -482 قسمت - کيالکتروتکن واژگان
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 کلیات  4

، مشترک راه انداز يها يباتراين استاندارد بلکه براي تمامي  ر شده درکذ يها يباترمشخصات زير نه تنها براي 

 .باشند يم

 نشانه گذاري 4-7

 ايمني  يها برچسب  4-7-7

 -سرب انداز راه هاي يباتر با عنوان ،1381: سال 31-1مطابق با استاندارد ملي ايران شماره  مي تواند ها يباتر

 نشانه گذاري گردند.  ،آزمون يها روش وکلي  الزامات -1 قسمت -يدياس

 نشانه گذاري قطبیت 4-7-2

 حداقل در قطب مثبت داراي عالمت قطبيت باشند. مي تواند ها يباتر

 نشانه گذاري قطب مثبت 4-7-2-7

در روي سطحِ بااليي قطب مثبت يا روي درپوشِ  "+"به صورت عالمت  مي تواندنشانه گذاري قطب مثبت 

 مجاورت قطب مثبت انجام گيرد.

 نشانه گذاري قطب منفي 4-7-2-2

در روي سطحِ  "-"به صورت عالمت  مي توانداگر نشانه گذاري قطب منفي نيز مد نظر باشد، نشانه گذاري آن 

 انجام گيرد. منفييا روي درپوشِ مجاورت قطب  منفيبااليي قطب 

 طرح و ابعادِ عالمت قطبیت 4-7-2-9

 IEC60417-5005استاندارد عالئم ذکر شده در مطابق با  مي تواندته براي نشانه گذاري قطبيت عالئم به کار رف

 د.نقطب منفي باش براي IEC 60417-5006براي قطب مثبت و عالئم ذکر شده در استاندارد 

ابعاد  .شوند يم( قرار داده 1/2±4/2)mmتا اندازه  شدهعالئم قطبيت يا به صورت برجسته يا کنده کاري 

 .شده استنشان داده  1پيشنهادي در شکل 

 

 
 نشانه گذاري قطبیت -7شکل 

اي شمالي کتنها براي بازار آمري "NEG"و  "POS"کلمات عالئم مثبت و منفي به صورت ، جايگزينبه عنوان يک  -ياد آوري

 .باشند يممجاز 
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 7بازيافت مواد پالستیکي جهتنشانه گذاري  4-2

 نوچرخه سازي سرب 4-2-7

محلي وجود دارند. بنابراين نشانه گذاري  يها دستورالعملنشانه گذاري مختلفي در دنيا هم راستا با  يها طرح 

 انجام گيرد.محلي  يها دستورالعملمطابق با  اين  مي تواندسرب 

 نوچرخه سازي مواد پالستیکي 4-2-2

نشانه گذاري مختلفي در دنيا هم  يها طرح گردند يمعموماً جهت شناسايي مواد پالستيکي نشانه گذاري  ها يباتر

، مواد پالستيکي را با حک کردن يا برجسته ها طرحمحلي وجود دارند. بنابراين همه  يها دستورالعملراستا با 

 .کنند يمباتري مشخص  يها خانهسازي در داخل 

و نمادها با عنوان ،1338سال: 4146 شمارهمطابق با استاندارد ملي ايران  مي تواندمواد  محتوينشانه گذاري 

       يا > PP <نشانه گذاري به صورت  پلي اتيلن، باشد. براي کوپليمر هاي پلي پروپيلن/ ها يکپالستاختصاري  عالئم

> PP/PE <   باشد يم.  

 :شود(مراجعه  2)به شکل  باشند يمضمائم زير مجاز 

  بازيافتعالئم(ISO 7000-1135؛) 

  23يا  3کد مواد 

 2ساير "اضافه کردن
 به پلي پروپيلن. ها يافزودنجهت پوشش  "

 

 
 

 از نشانه گذاري مواد يا نمونه -2شکل 

 بازار هدف را در نظر بگيرند. يها دستورالعملتا  شوند يمتشويق  کنندگانتوليد   -ياد آوري

 ابعاد و طراحي  4-9

 ابعاد بر حسب ميلي متر هستند. تمامي

 به طور مناسب انتخاب گردند. مي تواند، شوند ينمعمومي نشان داده  هاي يمترسجزئيات طرح که در 

                                                           
1- Recycling 

2- Other 



4 
 

، ها لبه، 1شيارها ،دستگيرهجزئيات مربوط به در پوش،  ، مخصوصاًت شرح داده شده در اين استانداردجزئيا

ي الزام صرفاً اطالعاتي بوده و رعايت آن ها از طرف توليد کنندگان داخلي ها آن يها محلسرپوش دريچه و 

 .باشند ينم

 توصیه شده يها نمونه  5

 توصیه شده به کار رفته در اروپا يها نمونه  5-7

 کلیات  5-7-7

 يها مدلبه روز رساني ويرايش قبلي اين استاندارد و معرفي يک نسخه به روز شده  ،هدف اين بند از استاندارد

LS  وLBS يعني  ها آننسخ به روز شده  .باشد يمLN  و LBN  که ممکن است  شوند يمطراحي  يا گونهبه

 مي تواند LBN و  LN هاي يسرجديد، فقط  هاي يشرفتپبنابراين براي  گردند. LBSو  LSجايگزين نسخ قبلي 

 استفاده شود. 

 :کند يماين بند موارد زير را مشخص 

  ترجيحي مربوط به دو سري  راه انداز هاي يباترابعاد اصليLN  و LBN؛ 

  ؛2چفت و بست سامانه مثبت و منفي نسبت به  يها قطبمحل 

  ؛راه انداز هاي يباترمخروطي شکل  يها قطبابعاد 

  ِ؛3سرپوش ي يمهنابعاد اصلي و طرح 

  روي قسمت فوقاني.اي چفت و بست شدن بر بااليي گيرهسطح 

 LBN و  LNتوصیه شده  يها نمونه  5-7-2

 کلیات  5-7-2-7

 = جديد(.N)گردند يمنشانه گذاري  LBN و  LNمطابق با اين زير بند با  راه انداز هاي يباتر

 ( ولي ارتفاع متفاوت دارند: Lعرض يکسان) بزرگ= هر دو سري،  هاي يباتر

 

(mm 112=H =ارتفاع استاندارد )LN 

(mm 135=H )  =ارتفاع پايينLBN 

 

ترجيح  هاي يسربه عنوان  مي تواندو جديد(  د) بزرگ، ارتفاع استاندار LNاز ميان دو سري گفته شده، مدل 

 داده شده در نظر گرفته شود.

                                                           
1- Ribs 

2- Fastening  system 

3- Semi lid 
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 ها يباترابعاد اصلي  5-7-2-2

شماتيکي، جزئيات  يها طرحاين  .گردد يم، ارائه ها طرحبه وسيله عالئم نشان داده شده روي  ها يباترابعاد اصلي 

 .دهند ينم طرحِ باالي باتري را نشان

 باشند. 3و جدول  2، جدول 4، شکل 3مطابق با شکل  مي تواندابعادِ متناظر با عالئم زير 

 عالئم به کار رفته:

1a ها لبهبا  طول کلي در باتري با احتساب  برابر است 

2a  ها لبهطول باتري بدون احتساب برابر است با 

3a با طول سرپوش باتري برابر است 

H  ها قطبو  1، اتصاالتسرپوش ارتفاع کلي شاملبرابر است با 

h با ارتفاع سطح فوقاني  برابر استM ،در باتري نگهداريوسيله  کننده پشتيباني 

4a داخلي 2برابر است با فاصله شيارهاي 

5 a  (مراجعه شود 5و4 يها شکلبه )3با طول کوتاهدر سمتِ سرپوش  يها لبهو  ها قطبفاصله مابين برابر است با 

6a  مراجعه  4و جدول  11)به شکل  4خودکار يها دستگاهجهت جابجايي با مربوط به دستگيره  يها قسمتفاصله

 .شود(

  5هادستگیره  5-7-2-9

 کلیات  5-7-2-9-7

بيشتر از  با وزن هاي يباتر با يا بدون دستگيره طراحي شوند. توانند يم kg 22با وزن کمتر يا معادل  هاي يباتر

kg 22 داري دستگيره باشند. مي تواند 

 وجود داشته باشداگر دستگیره   5-7-2-9-2

 .مراجعه شود( 3متصل گردند) به شکل به سرپوش باتري  مي تواند ها يرهدستگ که دستگيره دارند، هايي يدر باتر

به توليد کنندگان باتري اين  .باشد يم تمامي صفحات اين استاندارد، صرفاً جهت اطالع طراحي شده در هاي يرهدستگ -يادآوري

 گرفتن شرايط کلي پيشنهاد دهند. در نظرطرحي را مطابق با اين  استاندارد و با  شود يماجازه داده 

                                                           
1- Plugs 
2- Inside notches 
3- Short side 
4- Robotic- grips- segments 
5- Handles 
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 چفت و بست استاندارد در قسمت تحتاني  5-7-2-4

 کلیات   5-7-2-4-7

 در امتداد همه جهاتبه صورت بخش يکپارچه  ييها لبه مي تواند، استانداردمطابق با اين بند از  ها يباترتمام 

 .دنگردقسمت تحتاني جلد ثابت  ، باتري بهها لبهاين  و به وسيله  داشته جهت چفت و بست کردن جلد باتري

 ها لبهطراحي   5-7-2-4-2

با  يسهدر مقااز هر دو طرف  mm 22در سمت پشت،  ها لبهطول  باشد. 6مطابق با شکل  مي تواند ها لبهپروفيل 

 مراجعه شود(. 3) به شکل کاهش پيدا کند مي تواندطول آن در سمت جلو، 

 شیارها  5-7-2-4-9

و چفت و بست مطمئني را در تمامي جهات  داشته تطابق يارهاشو  ها لبهبا  مي تواندنگه دارنده پايه  هاي يرهگ

 فراهم نمايند.

 و، باشند يمتعداد يکساني از شيار داراي  که متقابل يها لبه چفت و بست کردن،فرايند جهت چرخش متقارن در 

شيار در طرف کوتاه  3و  1شيار در طرف بلند 5 مي تواند ها لبه، جهت استقرار صحيح و مطمئن باتري روي پايه

 داشته باشند.

 و شیارها ها لبهو ابعاد  نحوه قرار گیري  5-7-2-4-4

 باشند. ("Z"و "X" ،"Y"جزئيات) 6و 4،5، 3 يها شکلمطابق با  مي تواندو شيارها  ها لبهشکل و ابعاد 

 در خصوص چفت و بست هاي مجازِ جايگزينکلي اطالعات  5-1-2-5

 کلیات   5-7-2-5-7

 :يا شوند يممطابق با اين بند از استاندارد به وسايل نقليه بسته  راه انداز هاي يباتر

  در طرف بلندتحتاني وسايل نگه دارنده به وسيله 

  کوتاه يابه وسيله وسايل نگه دارنده تحتاني در طرف 

 گيره  فضاي، به  يک قالب فلزي(وسايل نگه دارنده درگير با قسمت فوقاني باتري) براي مثال،  به وسيله

 مراجعه شود(. 3-5-2-1-5) به بند گردند يممتصل  Mفوقاني 

 را داشته باشند.  "M"گيره فوقاني  فضايبلند،  يها طرفدر  مي تواند هايي يباتردر هر يک از موارد، چنين 

 در طرف کوتاه ها لبهچفت و بست به وسیله   5-7-2-5-2

 ياستانداردهاقيد شده در اين مجموعه  هاي يباترفقط که  شود يمتوصيه کوتاه،  يها طرفبراي چفت و بست در 

 مي تواندو شيارها  ها لبهابعاد  شکل و .، مورد استفاده قرار گيرندبه دليل رواداري هاي تقليل يافته در طول ملي

 باشد. 6مطابق با شکل 

                                                           
1- Long side 
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و چفت و بست مطمئني را در هر دو جهت و  تطابق داشته يارهاشو  ها لبهبا  مي تواندنگه دارنده پايه  هاي يرهگ

 فراهم نمايند. ارتفاع

 چفت و بست به وسیله قسمت فوقاني باتري 5-7-2-5-9

 يا گونهبه  مي تواند،  (M)فضاي گيره فوقاني شوند يم چفت و بستبه وسيله قسمت فوقاني  که هايي يباتر

به عنوان مثال، يک قالب  دارنده نگهوسايل  مناسبي براي 1تکيه گاه/پشتيبان ،سرپوش باتري طراحي شوند که

 باشد. فلزي

 ها قطبابعاد و محل   5-7-2-6

مطابق با  مي تواند مراجعه شود( 5يا  4)به شکل کوتاه  يها لبهنسبت به  "P"مثبت و منفي  يها قطبمحل 

 باشد.  3شکل 

 (Pباتري) يها قطبابعاد   5-7-2-1

 ابعاد قطب مثبت 5-7-2-1-7

 الف باشد. -3مطابق با شکل  مي تواندمخروطي  قطب مثبتِ

 ابعاد قطب منفي  5-7-2-1-2

 ب باشد. -3مطابق با شکل  مي تواندقطب منفيِ مخروطي 

 نشانه گذاري قطبیت و ابعاد عالئم متناظر 5-7-2-8

همان طور  ،در پوشمستقر در روي  يها قطبدو بار در ناحيه  مي تواند، مطابق با اين بند از استاندارد ها يباتر

 .(مراجعه شود 2-1-4)به بند گردندنشان داده شده است، نشانه گذاري  12يا  3در شکل که 

 باشد. 2-1-4مطابق با بند  مي تواندعالمت قطبيت 

 ويژه سرپوش يها طرح  5-7-2-3

 .باشند يمبه صورت زير  ها يباترسرپوش  هاي يژگيو

 2ي نصف شدهدرپوش تک خانه ا 5-7-2-3-7

 ها قطب) ها آنکه  يا گونهبه  را باشد يممنافذ تهويه و  ها قطبي نصف شده که شامل درپوش تک خانه ا ،اين بند

گيره  ناحيهدرپوش تک خانه ايي نصف شده،  طرح ويژه .دهد يمو منافذ( از سطح در پوش بلندتر نباشند، شرح 

 .(5الي  3 يها شکل) باشد يم "M"بااليي 

                                                           
1- Support 

2- Semi monobloc lid 
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 1افشانه ضد آب  5-7-2-3-2

 .باشد يمشده  2منافذِ آب بنديسطح صاف و به معني 

 گاز زدايي مرکزي  5-7-2-3-9

و عمود به طرفِ کوتاه باتري  روي يک يا هر دو سرِ جلويي "E "گاز زداي مرکزي و منافذِ گاز سامانه به معني 

 (.8)شکل باشد يم

 3رفته منافذِ تو  5-7-2-3-4

 .باشد يماختياري واقع در هر دو طرف  براي حفاظت قطبِ "K"به معني منافذ تورفته

 معکوستهويه  يها درپوش  5-7-2-3-5

 يها سامانهمربوط به ايمني  ها آنوجود داشته باشند،  "V"تهويه معکوس يها پوشکه اگر در باشد يمبدان معني 

 .(12)شکلباشند يم ييگاز زدا

 اطالعاتي براي تجهیزِ سرپوش  5-7-2-3-6

ايجاد  mm28به قطر حداکثر  "S"منافذِ سنسورصورت گيرد تا  مي تواندسرپوش، اقداماتي  تجهيزِ بيشتر براي

  (.12)شکل گردد

، نشان نشان داده شده است. جزئيات به وسيله عالئم باتري 12، در شکل 1ها با اقتباس از جدول  جايگزينمحلِ 

 داده خواهد شد.

 
 71محلِ منافذِ سنسور شکل  -7جدول 

   A  2±B±2 اندازه سرپوش

LN 0/LNB 0 13 42 
LN 1/LNB 1 18 48 
LN 2/LNB 2 11 53 

LN 3/LNB 3 23 65 

LN 4/LNB 4 23 34 
LN 5/LNB 5 28 84 
LN 6/LNB 6 31 14 

                                                           
1- Spray water proof 

2- Water sealed maintenance openings 

3- Recessed holes 
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 1سرپوشِ جوش شده  5-7-2-71

تمامي در امتداد  mm 5/2جلد باتري به اندازه مساوي يا بيشتر از  هاي يوارهداز  مي تواندسرپوش جوش شده 

 جهات تخطي نمايد.

 خودکار يها دستگاهبه وسیله  راه انداز هاي يباتر ييجا جابه 5-7-2-77

 کلیات   5-7-2-77-7

خودکار، در داخل  يها دستگاهبه وسيله توليد کنندگان ماشين با استفاده از  اي يندهفزابه طور  راه انداز هاي يباتر

استقرار دقيق بازوهاي دستگاه خودکار روي اين عمل نياز به وسايل مناسب جهت  .گردند يموسايل نقليه نصب 

 جلد باتري دارد.

جهت   LBNو  LN يها مجموعهجلدهاي باتري مطابق با  رزوه، تعيين محل و ابعاد هدف اين بند از استاندارد

ممکن است به طور اختياري و با توافق بين  ييها لبه. چنين باشد يمتجهيزات مونتاژ خودکار جابجايي به وسيله 

 .توليد کننده ماشين و توليد کننده باتري، در خواست گردد

 2دستگاه خودکار يها رزوه محل و ابعاد  5-7-2-77-2

   ب و -11الف،  -11 يها شکلمطابق با  مي تواند ها رزوهمد نظر باشد، ابعاد و محل اين دستگاه خودکار  رزوهاگر 

 باشد.پ  -11

ه ب) Uکه مطابق با جزئيات طرحِ  گردد يمجزء الينفک جلد باتري باشد. تاکيد  مي توانددستگاه خودکار  رزوه

در  ها رزوهن يا از ابعاد سرپوش باتري تجاوز نمايد. ممکن استدستگاه خودکار  رزوهپ مراجعه شود(،  -11شکل 

 نند.نکاز ابعاد داده شده در اين استاندارد تبعيت  مي تواند تمامي موارد

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1- Welded lid 

2- Robotics grips 
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، "M"چفت و بست استاندارد، فضاي گیره بااليي  يها سامانه نحوه قرار گیريو ترتیبِ/ ها يباترابعاد اصلي  -9شکل 

 باشد( وجود داشته دستگیره يکپارچه)اگرو  "K"، منافذ تورفته ها قطب
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 راهنما:

E به جزئيات  مجراي گاز زدايي برابر است با("E"  8در شکل )مراجعه شود 

M ناحيه گيره بااليي برابر است با ( ياتجزئبه "M"  5و  4، 3 يها شکلدر )مراجعه شود 

P مراجعه شود( 3)به شکل  قطب مثبت و منفي برابر است با 

U به جزئيات  دستگاه خودکار رزوه برابر است با("M"  11در شکل- )پ مراجعه شود 

X به جزئيات  روي لبه يارهايش("X"  6در شکل- )الف مراجعه شود 

Y ب ها لبه( ه جزئيات"Y"  6در شکل- )ب مراجعه شود 

Z به جزئيات  ها لبه("Z"  6در شکل- )پ مراجعه شود 

با استاندارد با رواداري مطابق به وسيله فرايند جوش  مي تواندجلد و سرپوش که  دهد يمنشان  "A"سطحِ مقايسه  -7ياد آوري 

 مکان و رواداري هاي فرم، -رواداري گذاري هندسي -مشخصات هندسي محصول، با عنوان 1386: سال 1243ملي ايران شماره 

 ، قرار داده شوند.لنگي

 .باشند يمدر طول تمامي جهات مجاز  ها لبهدر شيارهاي  1منافذي جهت تثبيت آداپتورها -2ياد آوري

 مونتاژ به دليل انبساطِ ديواره باتري يها بخشاز ،  2به وسيله نشانگر مي تواند a2و  a1 هاي يريگفاصله بين اندازه  -9ياد آوري

 مراعات گردد.

 چفت و بست سامانه و نحوه قرار گیري  ها يباترابعاد اصلي  -4شکل 
 

                                                           
1
 - Adaptors 

2
 - Marker 
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 راهنما:

E  به جزئيات (برابر است با مجراي گاز زدايي"E"  8در شکل )مراجعه شود 

M  به (ياتجزئبرابر است با ناحيه گيره بااليي "M"  5و  4، 3 يها شکلدر )مراجعه شود 

P  مراجعه شود( 3برابر است با قطب مثبت و منفي) به شکل 

U  به جزئيات  رزوهبرابر است با (دستگاه خودکار"M"  11در شکل- )پ مراجعه شود 

X به جزئيات  يارهايش (روي لبه"X"  6در شکل- )الف مراجعه شود 

Y به جزئيات  ها لبه ("Y"  6در شکل- )ب مراجعه شود 

Z به جزئيات  ها لبه ("Z"  6در شکل- )پ مراجعه شود 

به وسيله فرايند جوش با رواداري مطابق با استاندارد  مي تواندکه جلد و سرپوش  دهد يمنشان  "A"سطحِ مقايسه  -7ياد آوري 

 مکان و رواداري هاي فرم، -رواداري گذاري هندسي -مشخصات هندسي محصول، با عنوان 1386: سال 1243ملي ايران شماره 

 ، قرار داده شوند.لنگي

 .باشند يمدر طول تمامي جهات مجاز  ها لبهدر شيارهاي  منافذي جهت تثبيت آداپتورها -2ياد آوري

مونتاژ به دليل انبساطِ ديواره باتري  يها بخشبه وسيله نشانگر ، از  مي تواند a2و  a1 هاي يريگفاصله بين اندازه  -9ياد آوري

 مراعات گردد.

 

 چفت و بست سامانه و نحوه قرار گیري  ها يباترابعاد اصلي  -5شکل 
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سمت طول و سه شیار در  پنجبا چفت و بست هاي استاندارد با  LNو مجموعه استاندارد  ها يباترابعاد اصلي  -2جدول 

 مراجعه شود( 4و 5 يها شکلشیار در سمت عرض) به 

 a1 نوع

2-/1+ 
a2 

7± 
a3 

9-/1+ 
a4 

7-/1+ 
a5 

2± 
H 

9-/1+ 
h 

4-/1+ 
LN 0 135 161 135 42 11 

112 168 

LN 1 223 113 223 42 24 

LN 2 242 228 242 42 26 

LN 3 238 264 233 42 21 

LN 4 315 321 314 42 31 

LN 5 353 331 352 62 23 

LN 6 314 331 313 62 32 

 
 

شیار در سمت طول و  پنجبا چفت و بست هاي استاندارد با  LBNو مجموعه استاندارد  ها يباترابعاد اصلي  -9جدول 

 مراجعه شود( 4و5 يها شکلسه شیار در سمت عرض) به 

 a1 نوع

2-/1+ 
a2 

7± 
a3 

9-/1+ 
a4 

7-/1+ 
a5 

2± 
H 

9-/1+ 
h 

4-/1+ 
LBN 0 135 161 135 42 11 

135 153 

LBN 1 223 113 223 42 24 

LBN 2 242 228 242 42 26 

LBN 3 238 264 233 42 21 

LBN 4 315 321 314 42 31 

LBN 5 353 331 352 62 23 

LBN 6 314 331 313 62 32 

 
  

 



 









 ها يسرشیار، با ابعادي براي همه  -"X"جزئیات  -الف -6شکل 
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 .باشد يم، مجاز ها سمتموجود در تمامي  ي دارندهنگه  يارهايشمنافذي جهت ثابت نگه داشتن آداپتورها در  -يا آوري



 
 

 کوتاه يها طرف/ ها سمت براي، با ابعادي ها لبه -"Y"جزئیات  -ب  -6شکل 

 

 
 

 بلند يها طرف/ ها سمت براي، با ابعادي ها لبه -"Z"جزئیات  -پ  -6شکل 

 

 ها لبهجزئیات  -6شکل 
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 قطب مثبت -الف- 1 شکلقطب منفي                                       -ب -1شکل 

 

 "P"ابعاد قطب مثبت و منفي  -1شکل 

 

 گرفته شود. در نظر مي تواند mm  12حداقل عمقِ  ،گاز زدايي براي  مجراي -7ياد آوري 

 نسبت به گاز غير قابل نفوذ باشند. مي تواندضمائم و قطعات اتصال  -2ياد آوري 

 ("E "مجراي گاز زدايي)جزئیات -8شکل 
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 ("K "منافذ تو رفته جهت حفاظت قطب)جزئیات  -3شکل 

 
 

7یرهايگسوراخ  -71شکل 
"V" سنسور 2و محلِ منافذ"S" 

                                                           
1- Plugs 

2- Holes 
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 .باشد يم 4، روي هر  طرفِ بلند يارهاشالف، تعداد  - 11در شکل   -ياد آوري

 

 LBNيا  LN هاي يسربراي  یارهاشو محل   ابعاد -الف -77شکل 
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 الف( – 11دو يا چهار شيار داشته باشد) چهار شيار مشابه شکل به ترتيب ممکن است  ،ب -11سمتِ بلند  در شکل   -ياد آوري

 LBN هاي يسربراي  یارهاشابعاد و محل  -ب -77شکل 

 

 
 

 

 

 

 
 یارهاشابعاد و محل  -77شکل 

 

 

 

، شیارها "W"جزئیات -ت -77شکل 

) به  سمت کوتاه، طراحي اختیاري   در

ب مراجعه  -77الف و  -77يهاشکل

 شود(

 

   ، شیارها در"U"جزئیات -پ -77شکل 

)به  ، طراحي اختیاريبلندسمت 

 ب -77الف و  -77، 5، 4ي هاشکل

 مراجعه شود(
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 ب-77الف و -77 يها شکلمطابق با  یارهاشابعاد  -4جدول 

 
 نوع a6 ± 2 شکل

الف -11  

31 LN 0 

15 LN 1 

113 LN 2 

132 LN 3 

152 LN 4 

168 LN 5 

183 LN 6 

ب -11  

a(15) LBN 1 
a(113) LBN 2 
a(132) LNB 3 
a(152) 

 
LBN 4 

a(168) 
 

LBN 5 
a(183) 

 
LBN 6 

a  ( کاربرد دارد.الف -11)شکل  دارند چهار شياري که مواردتنها براي  ها يريگاندازه 

 

 (AMنمونه توصیه شده جهت استفاده در آمريکاي شمالي) 5-2

 کلیات  5-2-7

که به طور  کسواري و وسايل نقليه سب هاي يلاتومب راه اندازسرب اسيدي  هاي يباتراين زير بند براي انواع 

مشخص  "AM"به صورت  ها يسردر ادامه،  کاربرد دارد. ،گيرد يمشمالي مورد استفاده قرار در آمريکاي  گسترده

 .گردند يم

نقليه به وسيله  ايلکه به وس شوند يمطراحي  يا گونهبه  ها يسر. تمامي باشند يمشامل يازده نوع باتري  ها يسر

، تفاوت دارند، اروپايي مشخص شده است يبندهاکه در  ييها آننسبت به سمتِ بلندِ جلد باتري که  يها لبه

 .شوند يمبسته 

 قطب 1و پیکر بندي ها قطب 5-2-2

 مخروطي يها قطب 5-2-2-7

 دارند. 12به صورت مخروط مطابق با شکل  ييها قطب، AMنه نوع از اين سري 

                                                           
1- Configuration 
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 مخروط مرجع( 7:3ابعاد ستونِ قطب بر حسب میلي متر) -72شکل 

 1کناري يها قطب 5-2-2-2

 هستند. 14و  13 يها شکلمطابق با کناري  يها قطب، داراي AMدو نوع از اين سري 

 
 قطب کناري 2شرحِ شیار  -79شکل 

                                                           
1- Side terminals 

2- Groove description 
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 میلي متر و اينچ بر حسبکناري  قطبِابعاد رزوه  -74شکل 
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 پیکر بندي قطب  5-2-2-9

 ارائه شده است. 3نشان داده شده است. ابعاد در جدول  22الي  13 يها شکلپيکر بندي قطب در 

 ت استاندارد در قسمت تحتانيبس چفت و  5-2-9

 کلیات   5-2-9-7

در قسمت روي طول يا يا فرو رفتگي هايي جهت چفت و بست  ها لبه داراي مي تواند AM هاي يسرهمه اين 

 موجب گردد باتري به وسيله قسمت تحتاني جلد، ثابت گردد.و  يک قطعه داخلي جلد باتري بودهمثل ، جلويي

 ها لبهطراحي   5-2-9-2

 باشد. 16و  15 يها شکلمطابق با  مي تواند ها لبهپروفيل 

 

 
 

 متر و اينچ، بر حسب میلي در سمتِ بلند جهت ابزارهاي نگه دارنده ييها لبهبا  ها يباترطراحي  -75شکل 

 

 1طراحي تو رفتگي ها  5-2-9-9

 باشد. 16مطابق با شکل  مي تواندپروفيل تورفتگي ها 

 

 

                                                           
1- Recesses 
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 در سمتِ بلند جهت ابزارهاي نگه دارنده، بر حسب میلي متر و اينچتور فتگي هايي با  ها يباترطراحي  -76شکل 

 

 باتري AM هاي يسرابعاد اصلي   5-2-4

ابعادِ متناظر با  .شود يمنشان داده شده است، نمايش داده  22الي  18 يها شکلابعاد اصلي با عالئمي که در 

 باشند. 5مطابق با جدول  مي تواندعالئم، 

l   طول سرپوش برابر است با 

b عرض باتري برابر است با 

h ارتفاع قطب برابر است با 

h1 ارتفاع سرپوش برابر است با 
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 باتري   AMهاي يسر  -5جدول 

اندازه  طول عرض ارتفاع قطب نگه دارنده

 گروه

 h1 hmax b l شکل شکل

16 12      
   113      

        
   R26 

16 12      
   225      

        
   23 

16 12      
   222      

        
   34 

15 12      
   226      

        
   R 36 

15 12      
   116      

        
   51 

15 12      
   112      

        
   65 

15 14+13 max 182 186      
        

   35 

15 14+13 max 182 186      
        

   38 

16 12      
   223      

        
   85 

16 12      
   223      

        
   86 

16 12      
   132      

        
   122 
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 R26 ،85اندازه گروه  -71شکل 

 

 
 86، 94، 21اندازه گروه  -78شکل 
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 R 96روه اندازه گ -73شکل 

 

 
 65، 53اندازه گروه  -21شکل 
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 15اندازه گروه  -27شکل 

 

 

 
 

 711 و18اندازه گروه  -22شکل 
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 توصیه شده جهت استفاده در آسیاي شرقي يها نمونه  5-9

 کلیات   5-9-7

سواري و وسايل نقليه سبک که به طور  هاي يلاتومب راه اندازسرب اسيدي  هاي يباتر هاي يسراين زير بند براي 

مشخص  "AS"به صورت  ها يسر، کاربرد دارد. در ادامه، گيرد يمگسترده در آسياي شرقي مورد استفاده قرار 

 .گردند يم

 که به وسايل نقليه به وسيله شوند يمطراحي  يا گونهبه  ها يسر. تمامي باشد يمنوع باتري  نهشامل AS  سري

 .بسته شوند 1پشتيبان و متصل به پايه فلزي( قالبقسمت بااليي باتري)براي مثال:  با درگير دارنده نگهابزارهاي 

 و پیکربندي قطب ها قطب 5-9-2

 ها قطبطراحي  5-9-2-7

 دارند. 23مطابق با شکل  T2يا  T1 يها قطب،  AS تمامي انواع اين سريِ

 

 .باشند يمابعاد بر حسب ميلي متر  -ياد آوري

 T2و  T1مخروطي  يها قطب -29شکل 

                                                           
1- Support platform 
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 ها قطبابعاد و طبقه بندي  5-9-2-2

 باشد. 6جدول  هاي يريگو اندازه  3مطابق با شکل  مي تواند T2و  T1 يها قطبابعاد 
 

 ها قطبابعاد و طبقه بندي  -6جدول 

 میلي متر بر حسبابعاد  ها قطبطبقه بندي 
D 

 قطب منفي قطب مثبت 

T1 )نوع نازک(        
           

   

T2 )نوع ضخيم(         
           

   

 

 ها قطبپیکر بندي   5-9-2-9

 STC 1پيکر بندي قطب ِ استاندارد شده است،نشان داده  24که در شکل  گونه همان،  ASتمامي انواع اين سريِ 

 دارند.

 باتري ASابعاد اصلي سري   5-9-9

 مي تواند. ابعادِ متناظر با عالئم، شود يم، نمايش داده 24ابعاد اصلي به وسيله عالئم نشان داده شده در شکل 

 باشند. 3مطابق با جدول 

 عالئم به کار رفته عبارتند از:

l   سرپوشبرابر است با طول 

l1 برابر است با طول قاعده باتري 

b برابر است با عرض سرپوش 

b1 برابر است با عرض قاعده باتري 

h برابر است با ارتفاع تا قطب باتري 

h1  برابر است با ارتفاع تا سرپوش 

 

 

                                                           
1- Standard terminal configuration 
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 ASابعاد اصلي باتري، سري  -24شکل 

 
 

 ASابعاد سري  -1جدول 

 طول نوع
l                  l1max 

 عرض
b               b1max 

 ارتفاع
h1                  h max 

طبقه بندي 

 ها قطب

B17      
   161      

   123      
   223 

T2  ياT1 
B19      

   185      
   123      

   223 

B20      
   115      

   125      
   223 

B24      
   233      

   125      
   223 

C24      
   233      

   134      
   232 

T2 

D20      
   222      

   132      
   225 

D23      
   231      

   132      
   225 

D26      
   251      

   132      
   255 

D31      
   324      

   132      
   255 

 .باشند يمبر حسب ميلي متر  ها يريگتمامي اندازه  -ياد آوري
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 انواع ديگر باتري  6

 ديگر باتري استفاده شده در اروپا انواعِ  6-7

 کلیات   6-7-7

 د.نگيرناخير مورد استفاده قرار  هاي يشرفتپبراي  ممکن استزير  هاي يباتر نمونه

 هدف اين زير بند، تعيينِ:

  استاندارد به وسيله هشت سري استاندارد؛ هاي يباترابعاد اصلي 

  چفت و بست؛ سامانه نسبت به  مثبت و منفي يها قطبمحل 

  مخروطي؛ يها قطبابعاد 

 عالئم قطبيت 

 .باشد يم

 زير متعلق باشند: هاي يسرمطابق با اين بند، به يکي از  مي تواند راه انداز هاي يباتر

 

 يا    L, LB, E, EBروي سمتِ بلند(  يها لبه)با 

 LS, LBS, ES, EBS( ها سمتروي تمامي  يها لبه)با 

 باتري هاي يسر  6-7-2

  سري پهن  6-7-2-7

 ارتفاع متفاوت دارند: ( وLچهار سري اول، عرض يکسان)بزرگ=

(mm 112=H =ارتفاع استاندارد         )L / LS 

(mm 135=H   )             =ارتفاع کمL / LBS 



 سري باريک  6-7-2-2

 متفاوت دارند: ارتفاع ( وE=باريک، عرض يکسان)آخرچهار سري 

 

(mm 225=H =ارتفاع استاندارد         )E / ES 

(mm 225=H  )           =ارتفاع کمEB / EBS 
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 1دستگیره 6-7-9

 25و  26 يها شکل) به  ها يرهدستگ "C"لبه  مطابق با اين بند، ممکن است دستگيره داشته باشند.  ها يباتر

قابليت تا شدن يا  مي تواند ها يرهدستگ نمايد.نتجاوز  8از مقادير قيد شده در جدول  ممکن است مراجعه شود(

 جدا شدن را داشته باشند تا به ابعاد ديگرِ باتري مزاحمت ايجاد نکنند.

 چفت و بست استاندارد  6-7-4

 روي سمتِ بلند يها لبه  6-7-4-7

 (اند داده) يا تورفتگي هايي که تشکيل لبه ييها لبه تواندمي   EBو  L, LB, E هاي يسربا مطابق  ها يباترتمام 

باتري  ها لبهجهت چفت و بست داشته و به وسيله اين  ،طولِ سمت بلند امتداد کلدر به صورت بخش يکپارچه 

 گردد.به وسيله قسمت تحتاني جلد ثابت 

 هاشیار  6-7-4-2

در هر  و شيارها تطابق الزم را داشته باشد تا چفت و بست مطمئني ها لبهبا  مي تواندنگه دارنده پايه  هاي يرهگ

 جهت انجام گيرد.

بوده داراي يک شيار  مي تواند ها قطب در طرفِموجود  يها لبهجهت اطمينان از استقرار صحيح باتري روي پايه، 

 .باشد يموجود سه يا پنج شيار روي هر دو طرف، مجاز  دو شيار داشته باشند. مي تواندطرف مقابل لبه روي  و

 ها يباترابعاد   6-7-5

 کلیات   6-7-5-7

. اين طرحِ شماتيک، جزئيات گردد يم، بيان  2به وسيله عالئم نشان داده شده روي طرح ها يباترابعاد اصلي 

 .دهد ينمطراحي باالي باتري را نشان 

 EBو  L, LB, E هاي يسرابعاد اصلي  6-7-5-2

 باشند. 8و جدول 25مطابق با شکل  مي تواندابعاد متناظر با عالئم زير، 

 عالئم به کار رفته عبارتند از:

b   فوقاني يها لبهبرابر است با عرض کل 

b1  ها لبهبرابر است با عرض 

l ها يرهدستگطول کل بدون است با  برابر 

L1  قاعده باتري طولبرابر است با 

L2  ها لبهبا  قاعده باتري طولبرابر است با 

c ها يرهدستگطول اضافي براي ا برابر است ب  

                                                           
1- Handles 

2- Drawing 
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H ها قطبو  ها درپوشبا ارتفاع کل شامل سرپوش،  برابر است 

 و شیارها ها لبه نحوه قرار گیريابعاد و  6-7-5-9

) به "Y"و جزئيات الف مراجعه شود( -23) به شکل  "X"مطابق با جزئيات مي تواندو شيارها  ها لبهشکل و ابعاد 

 ب مراجعه شود( باشد. -23شکل 

 نشان داده شده است. 25و  26 يها شکلو شيارها در  ها لبهمحل 

 مجاز جايگزينبا چفت و بستِ  ها يباترابعاد تکمیلي   6-7-5-4

 مجاز جايگزينکلیاتي در خصوص چفت و بستِ   6-7-5-4-7

به  هستند ممکن است EBو  L, LB, Eاستاندارد  هاي يسراين بند که داراي ابعاد اصلي   راه انداز هاي يباتر

 : هاي چفت و بستِ استاندارد، به وسايل نقليه بسته شده يا  جايگزينوسيله 

  اضافي در سمتِ کوتاه) حرف  يها لبهبه وسيلهS  ِاستاندارد  هاي يسراضافه شده به عالمتLS, LBS, 

ES  وEBS) يا 

  کفِ به وسيله وسايل نگه دارنده درگير با قسمت فوقاني باتري) براي مثال، يک قالب فلزي(، به

 .گردند يممتصل  EBSو  L, LS, LB, LBS, E, ES, EB 1پشتيبانِ

 داشته باشند. 32در طرفِ بلند خود مطابق با شکل ييها لبه مي تواند هايي يباتردر هر يک از دو مورد، چنين 

  در سمتِ کوتاه ها لبهو بست به وسیله  چفت 6-7-5-4-2

را در قسمت  ييها لبه مي تواند EBSو  LS, LBS, ES هاي يسردر سمتِ کوتاه،  ها يباترچفت و بست  براي

 مي تواند ها لبهشکل و ابعاد  ايجاد نمايند.داشته باشند تا يک بخش يکپارچه از جلد باتري را  سمتِ کوتاه پايين

 ب باشد. -23الف و  -23 يها شکلمطابق با 

و شيارها تطابق داشته باشد تا چفت و بست مطمئني را در هر دو  ها لبهبا  مي تواندنگه دارنده پايه  هاي يرهگ

 .جهت و ارتفاع فراهم نمايند

 چفت و بست به وسیله بخش بااليي باتري 6-7-5-4-9

 بخش بااليي جلد نحوه قرار گیري 6-7-5-4-9-7

 مي تواند(  EBSو  ,LS, LB, LBS, E, ES, EB L هاي يسربه وسيله بخش بااليي،  ها يباتربراي چفت و بست 

 مثل قالب فلزي، فراهم گردد. يا دارندهپايه مناسبي براي ابزارهاي نگه  تکيه گاه/به گونه ايي طراحي گردد تا 

 له بخش بااليي جلدیبا چفت و بست به وس ها يباترمیلي ابعاد تک  6-7-5-4-9-2

باالي کفِ   EBSو L, LS, LB, LBS, E, ES, EBهاي يسرابزار نگه دارنده  پشتيبانِ که (hارتفاع سطح بااليي)

 باشد. 1مطابق با مقادير جدول مي تواند ،باشد يم مراجعه شود( 25و 26 يها شکلجلد) به 

                                                           
1- Support platform 
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 ها قطب  6-7-6

 ها قطبمحل   6-7-6-7

 باشد. 25و 26 يها شکلمطابق با  مي تواندمثبت و منفي نسبت به محل شيارها،  يها قطب نحوه قرار گيري

 (P)ها قطبابعاد   6-7-6-2

 ابعاد قطب مثبت 6-7-6-2-7

 الف باشد. -28مطابق با شکل  مي تواندقطب مثبتِ مخروطي 

 ابعاد قطب منفي  6-7-6-2-2

 ب باشد. -28مطابق با شکل  مي تواندقطب منفي مخروطي 

 و ابعاد عالئم متناظر ها يباترنشانه گذاري قطبیت   6-7-6-9

 باشند. 2-1-4مطابق با بند  ) حداقل قطبِ مثبت(داراي عالئم قطبيت مي تواند ها يباتر

 باشد. 2-1-4مطابق با بند  مي توانداگر قطب منفي هم عالمت گذاري شده باشد، عالمت آن 

 به وسیله تجهیزات خودکار راه انداز هاي يباترجابجايي  6-7-1

 کلیات   6-7-1-7

خودکار، در داخل  يها دستگاهبه وسيله توليد کنندگان ماشين با استفاده از  اي يندهفزابه طور  راه انداز هاي يباتر

. اين عمل نياز به وسايل مناسب جهت استقرار دقيق بازوهاي دستگاه خودکار روي گردند يموسايل نقليه نصب 

 دارد.جلد باتري 

  LBSو L, LS, LB يها مجموعهجلدهاي باتري مطابق با  رزوه، تعيين محل و ابعاد هدف اين بند از استاندارد

ممکن است به طور اختياري و با توافق  ييها لبه. چنين باشد يمجهت جابجايي به وسيله تجهيزات مونتاژ خودکار 

 بين توليد کننده ماشين و توليد کننده باتري، در خواست گردد.

 دستگاه خودکار يها رزوهمحل و ابعاد  6-7-1-2

     ب، -21الف، -21 يها شکلمطابق با  مي تواند ها رزوهدستگاه خودکار مد نظر باشد، ابعاد و محل اين  رزوهاگر 

 باشد. 12پ و جدول -21

 متناظر باشد. LSو  L هاي يسربا  مي تواندالف  -21شکل 

 .باشند يم جايگزين،  LBSو  LB هاي يسرپ متناظر با  -21ب و  -21هر دو شکل 

 ي از جلد باتري باشند.بخشِ يکپارچه ا مي تواندتگاه خودکار دس يها رزوه

 ننمايد. تجاوزدستگاه خودکار از ابعاد سرپوش  يها رزوه، Xکه بر اساس جزئيات طرحِ  گردد يمتاکيد 
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بلند باشند.  با اين حال،  يها طرفدر  ها رزوهمد نظر باشد، ترجيح بر آن است که اين  دستگاه خودکار يها رزوهاگر  -ياد آوري

 مي تواند ها رزوهدر تمامي اين موارد، اين  باشند. نيز ها طرفکوتاه يا در تمامي  يها طرفبه طور متناوب در  ها رزوهممکن است اين 

 با ابعاد ارائه شده در اين استاندارد مطابقت داشته باشند.

 

 
 راهنما:

A  به جزئياتها لبهروي  يارهايشبرابر است با ("X"  23در شکل- )الف مراجعه شود 

B   به جزئيات ها لبهبرابر است با ("Y"  23در شکل- )ب مراجعه شود 

C ها لبه 1فقط روي 

 

 

 

 

 
 ها قطبو شیارها( و  ها لبهاندارد) چفت و بست است سامانه  نحوه قرار گیريو  ها يباترابعاد اصلي  -25شکل 

 

                                                           
1- On 
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 مراجعه شود( 25به شکل  با چفت و بست استاندارد) ها يباترابعاد اصلي  -8جدول 

 
 دستگیره ارتفاع عرض طول نوع ها يسر

  l 
l1 

max 

b 

4- /1+ 
b1 

H 

4- /1+ 

h 

4- /1+ 
C 

max 

L 

 

L0 
     

   762 

715      
   731 763 74 

 
L1      

   734 
 

L2      
   223 

 
L3      

   265 
 

L4      
   912 

 
L5      

   941 

LB 

 
LB 1      

   734 

715      
   715 754 74  

LB 2      
   223 

 
LB 3      

   265 

E 

 
E1      

   719 

795      
   225 214 74 

 
E2      

   274 
 

E3      
   255 

 
E4      

   236 

EB 

 
EB 1      

   714 

795      
   215 785 74 

 
EB 2      

   276 
 

EB 3      
   262 

EB 4      
   977 
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 راهنما:
A  به جزئياتها لبهروي  يارهايشبرابر است با ("X"  23در شکل- )الف مراجعه شود 

B   به جزئيات ها لبهبرابر است با ("Y"  23در شکل- )ب مراجعه شود 

C ها لبه 1فقط روي 

 
 ها قطب، شیارها و ها لبهنحوه قرار گیري  مجاز، جايگزينبا چفت و بست  ها يباتر تکمیليابعاد  -26شکل 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 - On 
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با  است که هايي يباترکه نشان دهنده  26، به شکل  l2ابعاد براي ) 8ابعاد تکمیليِ عالوه شده به جدول -3جدول 

 دارند مراجعه شود( مجازبست چفت و جلد در طرفِ کوتاه  ييها لبه

 l2 ها يسر l2 ها يسر l2 ها يسر l2 ها يسر

LS 1      
   LBS 1      

   ES1      
   EBS1      

   

LS 2      
   LBS 2      

   ES 2      
   EBS 2      

   

LS 3      
   LBS 3      

   ES 3      
   EBS 3      

   

LS 4      
     ES 4      

   EBS 4      
   

LS 5      
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 ها يسرابعاد تمامي  -شیار -X جزئیات -الف -21شکل 

 .باشد يم، مجاز ها سمتمنافذي جهت ثابت کردن آداپتورها در شيارهاي نگه دارنده موجود در طول تمامي  -ياد آوري

 

 

 
 

 ها يسرابعاد تمامي  -ها لبه -Y جزئیات -ب -21شکل 

 
 و شیارها ها لبهجزئیات  -21شکل 
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 قطب مثبت-الف -28شکل قطب منفي                                            -ب -28شکل 

 

 

 "P"ابعاد قطب مثبت و منفي قطب -28شکل 
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 LSو  L هاي يسردستگاه خودکار براي  يها رزوه -الف -23شکل 

 
 LBSو  LB هاي يسردستگاه خودکار براي  يها رزوه -ب -23شکل 

 
 (جايگزين)LBSو  LB هاي يسردستگاه خودکار براي  يها رزوه -پ -23شکل 

 

 دستگاه خودکار يها رزوهمحل و ابعاد  -23شکل 
 

 
 "X"جزئیات -دستگاه خودکار يها رزوه -91شکل 
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 ب -23الف و  -23 يها شکلمطابق با  ها رزوهابعاد  -71جدول 

 

 شکل  a  ± 2 ها يسر
L 0 - 

 الف -21

L 1 15 
L 2 113 
L 3 132 
L 4 152 
L 5 168 

LB 1 15 

 LB 2 113 ب-21
LB 3 132 
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  پیوست

 )اطالعاتي(

 نامهکتاب



 زاتيتجه روي بر استفاده مورد ترسيمي نمادهاي ،1338 سال :4153 شماره رانيا يمل استاندارد -1

 يالملل نيب نماد با ثانويه يها سل و ها يباتر گذاري نشانه، 1382سال  : 6221ملي ايران شماره  استاندارد -2

  4153ايران ملي استاندارد در مندرج 1135 نماد با مطابق بازيافت

-يهندس يگذار يروادار -محصول يهندس شخصاتم، 1386 سال: 1243استاندارد ملي ايران شماره  -3

 يلنگ و مکان فرم، يها يروادار

 

 


