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  بنام خدا
  آشنایی با مؤسسۀ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

  
مؤسسۀ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجـب قـانون، تنهـا مرجـع رسـمی کـشور اسـت کـه وظیفـه تعیـین، تـدوین و نـشر                                

  .ایران را به عهده دارد) رسمی(استانداردهای ملی 
ای فنی مرکب از کارشناسان مؤسسه، صـاحبنظران مراکـز و مؤسـسات علمـی،               تدوین استاندارد در رشته های مختلف در کمیسیون ه        

سعی می شود استانداردهای ملی، در جهت مصالح ملی و با توجه به شرایط              . پژوهشی، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام می شود         
ل تولیـد کننـدگان، مـصرف کننـدگان، صـادر      تولیدی، فناوری و تجاری حاصل از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع، شام              

پیش نویس استانداردهای ملـی  . کنندگان و وارد کنندگان، مراکز علمی و تخصصی، نهادها، سازمانهای دولتی و غیر دولتی مرتبط باشد      
دها در کمیتۀ   برای نظرخواهی از مراجع ذی نفع و اعضای کمیسیون های فنی مربوط ارسال می شود و پس از دریافت نظرها و پیشنها                     

  .ایران چاپ و منتشر می شود) رسمی(ملی مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی 
پیش نویس استانداردهایی نیز که مؤسسات و سازمانهای عالقه مند و ذی صالح آنها را با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه مـی کننـد و                          

بدین ترتیب، اسـتانداردهایی    . می شود   صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی ایران چاپ و منتشر          در کمیتۀ ملی طرح و بررسی و در       
 تدوین و در کمیتۀ ملی مربوط که مؤسـسه تـشکیل مـی              5ملی تلقی می شود که براساس مفاد مندرج در استاندارد ملی ایران شمارۀ              

  .دهد به تصویب رسیده باشد
، کمیـسیون  بـین المللـی بـرق و           1(ISO)ی ایران از اعضای اصلی سازمان بین المللـی اسـتاندارد            مؤسسۀ استاندارد و تحقیقات صنعت    

 (Contact Point) اسـت و بـه عنـوان تنهـا رابـط      3(OIML) و سازمان بـین المللـی انـدازه شناسـی قـانونی      2(IEC)الکترونیک 
دوین استانداردهای ملی ضـمن توجـه بـه شـرایط        در ت .  در کشور فعالیت می کند     4(CODEX)کمیسیون بین المللی کدکس غذایی      

  .کلی و نیازمندی های خاص کشور، از آخرین پیشرفتهای علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بین المللی بهره گیری می شود
صرف کننـدگان،   مؤسسۀ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می تواند با رعایت موازین پیش بینی شده در قـانون، بـرای حمایـت از مـ                       

حفظ سالمتی و ایمنی فردی و عمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصوالت و مالحظات زیست محیطی و اقتصادی، اجرای بعـضی از               
مؤسـسه مـی    . یا اقالم وارداتی، با تصویب شورای عالی استاندارد، اجباری نمایـد          / استانداردها را برای محصوالت تولیدی داخل کشور و         

. ر حفظ بازارهای بین المللی برای محصوالت کشور، اجرای استاندارد کاالهای صادراتی و درجه بندی آن را اجباری نماید                  تواند به منظو  
همچنین برای اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمانها و مؤسسات فعال در زمینۀ مشاوره، آموزش، بازرسی، ممیزی                   

وسـایل  ) کـالیبره کننـدگان   (یفیت و مـدیریت زیـست محیطـی، آزمایـشگاهها و واسـنج هـای                و صدور گواهی سیستم های مدیریت ک      
سنجش، مؤسسۀ استاندارد اینگونه سازمان ها و مؤسسات را براساس ضوابط نظام تأیید صالحیت ایـران مـورد ارزیـابی قـرار داده و در                         

تـرویج دسـتگاه بـین المللـی        . و بر عملکرد آنها نظارت می کند      صورت احراز شرایط الزم، گواهینامه تأیید صالحیت به آنها اعطا نموده            
وسایل سنجش تعیین عیار فلزات گرانبها و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقـای سـطح اسـتانداردهای                 ) کالیبراسیون(یکاها، واسنجی   

  .ملی از دیگر وظایف این مؤسسه است
  

                                                 
  ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد موسسۀ *

 
1. International Organization for Standardization 
2. International Electrotechnical Commission 
3. International Organization for Legal Metrology 
4. Codex Alimentarious Commission 
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  کمیسیون فنی تدوین استاندارد 
  "ایمنی باتری های لیتیمی : چهارمقسمت  –باتری های اولیه  "

  اولتجدید نظر 
 

   یا نمایندگی /سمت و  :رئیس 
  )سهامی عام(شرکت باتری سازی نیرو  علیرضا ، افشانی

    ) مهندسی مکانیکلیسانس( 
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  موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران  شیرزاد، حسن بگی

     )مهندسی شیمیلیسانس ( 
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  )سهامی عام(شرکت باتری سازی نیرو  حجت اله ، یکرم
     )و الکترونیکلیسانس مهندسی برق ( 
    

  )سهامی خاص  ( باتری سازی نورشرکت   علی ، نعیمی مجد
     )شیمیلیسانس ( 
    

  اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان مرکزی   رویا،واحدی
     )فوق لیسانس فیزیک( 
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  پیش گفتار 
 1381 سال در بار نخستین"  ایمنی باتری های لیتیمی : چهارم قسمت - باتری های اولیه  "استاندارد 

 تحقیقات و استاندارد ۀمؤسس توسط بررسی و رسیده پیشنهادهای براساس استاندارد این .شد تدوین
چهارصدو  در و گرفت قرار تجدیدنظر مورد بار اولین برای مربوط های کمیسیون تأیید و ایران صنعتی

 این اینک .شد تصویب 25/12/86 مورخبرق و الکترونیک  استاندارد ملی کمیتۀ اجالس چهل و پنجمین
 صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسه قرراتم و قوانین اصالح قانون 3 مادۀ یک بند استناد به استاندارد

 .شود می منتشر ایران ملی استاندارد عنوان به 1371 ماه، بهمن مصوب ایران،
 خدمات و علوم ، صنایع زمینه در جهانی و ملی پیشرفتهای و تحوالت با هماهنگی و همگامی حفظ برای

 تکمیل و اصالح برای که پیشنهادی هر و شد خواهد نظر تجدید لزوم مواقع در ایران ملی استانداردهای ،
 .گرفت خواهد قرار توجه مورد مربوط فنی کمیسیون در تجدیدنظر هنگام شود، ارائه استانداردها این

 .کرد استفاده ملی استانداردهای تجدیدنظر آخرین از همواره باید بنابراین،
  .است 1381 سال 3597- 4 شمارۀ ایران ملی استاندارد جایگزین استاندارد این

   :مورد استفاده قرار گرفته به شرح زیر است که برای تهیه این استاندارد  یذخأمنبع و م
IEC 60086-4: 2007, Primary batteries-Part 4: Safety of lithium batteries 
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  مقدمه 
ن استاندارد معرف آزمـون هـا و        ای. مفهوم ایمنی، ارتباط نزدیکی با محافظت از مجموعه افراد و اموال دارد           

 تمام استاندارد هـای     ISO/IEC اولیه است و بر طبق خطوط راهنمای         یالزامات عملکرد باتری های لیتیم    
  . ملی و بین المللی که در این رابطه کاربرد دارند را شامل می شود

ی در آن ها که حاوی مواد       باتری های لیتیمی با باتری های اولیه متداول به لحاظ استفاده از الکترولیت آب             
  .آتش گیر است، متفاوت می باشند

بـاتری هـای     دور انـداختن  بنابراین، دقت در توجه به ایمنی در هنگام طراحی، تولید، توزیـع ، اسـتفاده و                 
بر مبنای این چنین مشخصات ویژه ای ، باتری های لیتیمی برای کاربرد های مـصرف                . لیتیمی مهم است  
همچنین باتری های لیتیمی پر قـدرت بـرای     . ازه کوچک بودند و کارکرد پایینی داشتند      در ابتدا از نظر اند    

  طبقـه بنـدی      " تعویض پـذیری فنـی     "فاده می شدند و به صورت       تصنایع خاص و کاربرد های نظامی اس      
  .چاپ اول این استاندارد بر اساس سازگاری با این وضعیت تهیه گردید. شده بودند

م این استاندارد هماهنگی با آزمون های حمل و نقل باتری های لیتیمـی اسـت             هدف اصلی تجدید نظر دو    
  . منتشر شده اندIEC62281که در استاندارد بین المللی 

خطوط راهنمایی که ایمنی نتیجه شده در هنگام طراحی باتری های لیتیمی را مورد توجه قرار می دهنـد     
اهنما ی ایمنی نتیجـه شـده در هنگـام طراحـی            پیوست ب شامل خطوط ر    . در پیوست الف داده شده اند     

پیوسـت الـف و ب در بـر گیرنـده           . تجهیزاتی که باتری های لیتیمی در آن ها نصب می شوند، مـی باشـد              
خطـوط  مـدرک    از باتری های لیتیمـی اسـتفاده شـده در کاربردهـای عکاسـی و                 به دست آمده  تجربیات  

   . اند کتاب نامه مبنا شده 18راهنمای ارائه شده در بند 
 قدری خطـر وجـود خواهـد       (ایمنی به طور مطلق وجود ندارد     . ایمنی، رهایی از خطر غیر قابل قبول است       

 کاهش خطـر بـه      ه وسیله ایمنی ب .  ایمن است  ًحصول ، فرآیند یا خدمت فقط نسبتا      بنابراین یک م  . )داشت
 ال و تقاضـا هـا کـه بـه            برای تعادل بهینه بین ایمنی مطلق ایـده        رسیدنسطح قابل تحمل تعیین شده با       

وسیله یک محصول، فرآیند یا خدمت برآورده می شود و عواملی همچون سودمندی کـاربران ، تناسـب بـا          
  .اهداف، هزینه موثر و قواعد اجتماعی مربوطه به دست می آید

هـایی    کند، غیر ممکن است که یک سری از تمهیدات و توصـیه              چون ایمنی، مسائل مختلفی را مطرح می      
اسـتفاده در    "اما این استاندارد هر گاه بر پایه قضاوت صـحیح           . دبرون مورد به کار      هر تأمین نمود که در   را  

ــأمین خواهــد نمــود  "صــورت کــاربرد ــرای ایمنــی ت ــسبتاً معقــولی را ب .  تبعیــت شــود، اســتانداردهای ن
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  های اولیه باتری
  یهای لیتیم  ایمنی باتری:قسمت چهارم 

  تجدید نظر اول

   دامنه کاربرد و  هدف  1
 یهـای لیتیمـ    بـرای بـاتری  یمقررات عملکـرد آزمون ها و هدف از تدوین این استاندارد، مشخص نمودن     

بینـی،    اولیه برای حصول اطمینان از کارکرد ایمن آنها تحت شـرایط عـادی و اسـتفاده غلـط قابـل پـیش                     
  . باشد می

 استاندارد شـده انـد، تمـام        3597-2د ملی ایران شماره      فرض می شود باتری های لیتیمی اولیه که در استاندار          -یادآوری
این بدین معنا است که مالحظات این استاندارد ملی همچنین مـی توانـد   . الزامات قابل اجرا در این باره را برآورده می کنند   

ر دو حالـت ادعـا یـا        در هـ  . یا اطمینان از ایمنی باتری های لیتیمی اولیه استاندارد نشده استفاده شـود            /برای اندازه گیری و   
یـاز هـای خـاص کـاربران بـرآورده          نضمانتی وجود ندارد که انطباق یا عدم انطباق با این استاندارد برای هریک از اهداف یا                 

  .خواهد شد یا نمی شود

      مراجع الزامی 2
دین ب. مدارک الزامی زیر حاوی مقرراتی است که در متن این استاندارد به آن ها ارجاع داده شده است

یا / در مورد مراجع دارای تاریخ چاپ و . ترتیب آن مقررات جزئی از این استاندارد محسوب می شود
تجدید نظر ، اصالحیه ها و تجدید نظرهای بعدی این مدارک مورد نظر نیست، معهذا بهتر است کاربران 

الزامی زیر را مورد بررسی ذینفع این استاندارد، امکان کاربرد آخرین اصالحیه ها و تجدید نظرهای مدارک 
یا تجدید نظر آن مدارک / یا تجدید نظر، آخرین چاپ و / در مورد مراجع بدون تاریخ چاپ و . قرار دهند

  . الزامی ارجاع داده شده مورد نظر است
:  قسمت اول -) غیر قابل شارژ(باتری های اولیه : 1387 ، 3597-1استاندارد ملی ایران شماره  2-1

   کلیات
 : دوم قسمت  -) غیر قابل شارژ(باتری های اولیه : 1387 ، 3597- 2 استاندارد ملی ایران شماره 2-2
  شخصات الکتریکی و فیزیکیم

      اصطالحات و تعاریف 3
  : به کار می روداصطالحات و تعاریف زیر در این استاندارد، 

 گرفته شده IEC60050-482ندارد بین المللی  و استا3597-1تعاریف اصلی از استاندارد ملی ایران شماره  -یادآوری
  .اند و برای دسترسی آسان در زیر تکرار شده اند

   لیتیم یمقدار کل 3-1
  .کل لیتیم موجود در سلول های یک باتری می باشدمقدار 
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  باتری    3-2
ال هـا،    اند، برای مثـال، بدنـه، ترمینـ        متناسب شده یل مورد نیاز برای استفاده      ا وس بایک یا چند سلول که      

  .نشانه گذاری و وسایل حفاظتی
[IEV 482-01-04:2004] 

  )سلول سکه ای(   سلول دکمه ای 3-3
سلول به شکل استوانه ای که ارتفاع کلی آن کمتر از قطرش است، یعنی شکل آن به صورت سکه یا دکمه         

  .است
[IEV 482-02-40:2004] 

     سلول 3-4
 هـا   سـپراتور  ً، ترمینال ها و معمـوال     ظرفرود ها، الکترولیت،    الکتیک مجموعه از    ، شامل   باتری اصلی   واحد

  . از تبدیل مستقیم انرژی شیمیایی استبه دست آمدهکه منبع انرژی الکتریکی 
[IEV 482-01-01:2004] 

  جزئی   سلول 3-5
  .سلول موجود در یک باتری است

     سلول استوانه ای 3-6
  .تر از قطرش استیش یا بسلول به شکل استوانه که ارتفاع کلی آن برابر

[IEV 482-02-39:2004] 
  1 تخلیهمیزان   3-7

  .درصد ظرفیت اسمی تخلیه شده از یک باتری
    تخلیه کامل 3-8

  . درصد میزان تخلیه100حالتی از شارژ سلول یا باتری برابر با 
    آسیب3-9

  .جراحت فیزیکی یا صدمه به سالمتی انسان یا صدمه به اموال یا محیط زیست
       ,ISO/IEC Guide 51:1999] استاندارد3- 3بند [

    خطر3-10
  .توانایی بالقوه منبع آسیب

       ,ISO/IEC Guide 51:1999] استاندارد5- 3بند [
    استفاده مورد نظر3-11

  .فراهم شده است به وسیله تامین کنندهکه  یاستفاده از یک محصول، فرآیند یا خدمت مطابق با اطالعات
     ,ISO/IEC Guide 51:1999]استاندارد 13- 3بند [
    

1-Depth of discharge 



   

 3

     باتری بزرگ3-12
  . گرم است500باتری که جمع لیتیم محتوی آن بیش از 

    سلول بزرگ3-13
  . گرم است12لیتیم محتوی آن بیش از  جمعسلولی که 

    سلول لیتیمی3-14
  .ز جنس لیتیم یا حاوی لیتیم استسلول حاوی الکترولیت غیر آبی که الکترود منفی آن ا

[IEV 482-01-06:2004] 
  ولتاژ اسمی   3-15

 یا سیستم باتری،  سلولشناسایی یا نام گذاری برای مورد استفادهمناسب ولتاژ تقریبی مقدار 
  . می باشدالکتروشیمیایی 

[IEV 482-03-31:2004] 
  1(OCV,UOC)   ولتاژ مدار باز 3-16

  . بین آن ها جاری نمی باشدخارجی  باتری هنگامی که جریان ولتاژ مابین ترمینال های
[IEV 482-03-32:2004] 

 2چند وجهی   3-17
  .سلول یا باتری به شکل متوازی السطوح که وجه های آن مستطیلی هستند

[IEV 482-02-38:2004] 
 وسایل حفاظتی  3-18

ونیکی محدود کننـده جریـان کـه بـرای          وسایلی همچون فیوزها، دیودها یا دیگر وسایل الکتریکی یا الکتر         
قطع شدت جریان، بستن شدت جریـان در یـک مـسیر یـا محـدود کـردن شـدت جریـان در یـک مـدار                           

  .اند الکتریکی، طراحی شده
   اسمی  ظرفیت3-19

  .اظهار شده است  و توسط سازندهتعیین شده تحت شرایط مشخصکه  مقدار ظرفیت یک سلول یا باتری 
[IEV 482-03-15:2004] 

  3استفاده غلط قابل پیش بینی    3-20
استفاده از یک محصول، فرآیند یا خدمت به روشی که منظور تامین کننـده نبـوده ولـی ممکـن اسـت در            

 .نتیجه عادات قابل پیش بینی انسان رخ دهد
       ,ISO/IEC Guide 51:1999] استاندارد14- 3بند [
   

  
1-Open circuit voltage , Off-load voltage 
2-Prismatic 
3-Reasonably foreseeable misuse 
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     ریسک 3-21

   . ن و شدت آآسیبرخداد ترکیبی از احتمال 
     ,ISO/IEC Guide 51:1999] استاندارد2- 3بند [

  ایمنی   3-22
  .حذف ریسک غیر قابل قبول

       ,ISO/IEC Guide 51:1999] استاندارد1- 3بند [
    تخلیه نشده3-23

  . شارژ یک سلول اولیه یا باتری که برابر با صفر درصد میزان تخلیه استحالتی از

      الزامات ایمنی4
    طراحی4-1

) بوبین، فنر مـارپیچ   (، ساختار درونی    )آند، کاتد، الکترولیت  (باتری های لیتیمی بر حسب ترکیب شیمیایی        
در نظـر   .  در دسـترس هـستند     چنـد وجهـی    سـکه و      /ای، دکمه   های استوانه   اند و به شکل     بندی شده   دسته

ها بـسته بـه    گرفتن تمام جنبه های ایمنی مربوط، در مرحله طراحی باتری و تشخیص این حقیقت که آن               
ای متفـاوت باشـند،    طور قابل مالحظه  سیستم لیتیم مشخص، قابلیت توان و ساختار باتری ممکن است به        

   .الزم است
  :لیتیمی مشترک استاصول طراحی زیر برای ایمنی تمام باتری های 

 را تعریـف نمـوده و بـه وسـیله طراحـی از آن               عـادی سازنده باید مقدار بحرانی افزایش دمـای غیـر           )الف  
  .جلوگیری کند

  . که میزان جریان را محدود می کند، کنترل شودمکانیزمیافزایش دما در باتری باید به وسیله ) ب
در شوند که از افزایش فشار داخلی بـیش از انـدازه            باتری ها و سلول های لیتیمی باید طوری طراحی          ) پ

جلوگیری شده یا در زمان حمل و نقل، کاربرد های مورد نظر و استفاده غلط قابل پیش بینی دچار                   آن ها   
  .  شکستگی نشوند

  .برای دست یابی به خطوط راهنمای ایمنی باتری های لیتیمی به پیوست الف مراجعه کنید
  طرح کیفیت   4-2

 باتری باید یک طرح کیفیت تهیه کند که روش های اجرایی برای بازرسی مواد، ترکیبات، سلول ها      سازنده
مشخص به کـار     و باتری ها در طول مسیر ساخت در آن تعریف شود و در کل فرآیند تولید یک نوع باتری                  

  .رود
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     نمونه برداری   5
   کلیات  1- 5

  .ق با روش های آماری قابل قبول نمونه برداری شوندبهتر است نمونه ها از بهر های تولیدی مطاب
   آزمونه ها  2- 5

 به صورت متوالی بر روی همـان نمونـه          E تا   Aآزمون های   .  داده شده است   یکتعداد آزمونه ها در جدول      
سلول هـا و بـاتری هـای جدیـد      M  تا Fبرای هریک از آزمون های . سلول ها و باتری ها انجام می گیرند

  .استمورد نیاز 
   تعداد آزمونه ها-1جدول 

  باتری های چند سلولی  سلول ها و باتری های تک سلولی  
تعداد نمونه ها برای آزمون های    تخلیه شدهًکامال  تخلیه نشده   تخلیه شدهًکامال  تخلیه نشده

A تا E 10  10  4 الف 4  الف  
تعداد نمونه ها برای آزمون های   ده تخلیه شًکامال  تخلیه نشده

F تا G  5 )دکمه ای و استوانه ای(  
  )چند وجهی(10

  )دکمه ای و استوانه ای( 5 
  )چند وجهی(10

نیست الزامی هیچ آزمونی برای باتری 
 باید توسط ی جزئیسلول هاولی 

  .آزمون تایید شوند
   تخلیه شدهًکامال  تخلیه نشده

  10  کاربرد ندارد Hتعداد نمونه ها برای آزمون  

 نیست الزامیهیچ آزمونی برای باتری 
باید توسط  سلول های جزئیلی و

  آزمون تایید شوند
تعداد نمونه ها برای آزمون های    تخلیه شدهًکامال  تخلیه نشده   تخلیه شدهًکامال  تخلیه نشده

I تا K 5  کاربرد ندارد  5  کاربرد ندارد  
  ردکاربرد ندا  کاربرد ندارد  5+)15(ب Lتعداد نمونه ها برای آزمون    تخلیه شدهًکامال  تخلیه نشده

تخلیه شده  درصد 50 ًقبال
 Mتعداد نمونه ها برای آزمون  تخلیه شده استدرصد 75 ًقبال  است

  5+)15(ب  5+)15(ب
  کاربرد ندارد

 تعداد باتری های ،اند آزمون شده ً قبالی ساخته شده باشندکه یا باتری ها از موادجزئیی  سلول هاجز وقتیه ب هنگام آزمون باتری ها ، -الف
 موجود در آن برابر با تعداد سلول های مورد نیاز برای آن آزمون جزئیآزمون باید حداقل چنان باشد که تعداد سلول های مورد نیاز برای 

  .باشد
 ً یا باتری ها قبالیجزئاگر سلول های .  عدد باشد5 آزمون باید  آزمون شود، تعداد باتری ها برایجزئیاگر یک باتری با دو سلول  : 1مثال 

  . عدد باشد4 آزمون باید مورد نیاز برایی آزمون شده اند، تعداد باتری ها
  . عدد باشد4 آزمون باید  مورد نیاز برای آزمون می شود، تعداد باتری هایجزئی یا چندین سلول 3اگر یک باتری با  : 2مثال 

   . می باشدر طبقه بندیسلول های اضافی تخلیه نشده دتعداد   عدد داخل پرانتز-ب 

  الزامات و آزمون        6
       کلیات6-1
  کاربرد آزمونماتریس   6-1-1

  . نشان داده شده است2پذیرش روش های آزمون برای آزمون باتری ها و سلول ها در جدول 
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   کاربرد آزمونماتریس -2جدول 
  شکل  

A B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  

s  ×  × × × × × × × × × × ب  ×لفا×  

m  ×  × × × ×  کاربرد
  پندارد 

کاربرد 
  پندارد 

کاربرد 
  پندارد 

کاربرد  × × ×
  ندارد

کاربرد 
  ندارد

  :تشریح آزمون
  آزمون های مورد نظر

A :ارتفاع  
B :چرخه گرمایشی 
C :ارتعاش 
D :شوک 

  آزمون های کاربرد غلط قابل پیش بینی
E :اتصال کوتاه خارجی 
F :ضربه 
G :له شدگی 
H :تحت فشارتخلیه  
I :عادیشارژ غیر 
J :سقوط آزاد 

K :گرمای نامناسب 
L :نصب غیر صحیح 

M: اضافه  تخلیه 

  :کلید راهنما
S :سلول یا باتری تک سلولی  
m :باتری چند سلولی 
  کاربرد دارد : ×

 
 
 

 

ه به صورت نادرست نصب  و انواع باتری های مشابه با ساختار مارپیچی کCR17345, CR15H270 فقط برای کد های مشخصه –الف 
  .و شارژ شده باشند، کاربرد دارد

 و انواع باتری های مشابه با ساختار مارپیچی که اضافه تخلیه شده باشند، CR17345, CR15H270 فقط برای کد های مشخصه -ب 
  .کاربرد دارد

  . باید آزمون شوندجزئی ولی سلول های ، نیستالزامی آزمون باتری –پ 

  
  ایمنی ه  نکت 6-1-2

 این آزمون ها برای استفاده از روش های اجرایی که اگر مراقبت های کافی رعایت نگردد، ممکن است -هشدار 
  .منجر به صدمه شوند، آورده شده اند

 می شونددر پیش نویس این آزمون ها فرض شده است که انجام آن ها به نحو شایسته و مناسب در نظر گرفته 
  .اظت کافی برخوردار هستند از حفی مجربو تکنسین ها 

     دمای محیط6-1-3
  .درجه سلسیوس انجام گیرند ، مگر غیر از این تعیین شده باشد)  20±5 (آزمون ها باید در دمای 

    رواداری اندازه گیری کمیت ها6-1-4
صحت کلی مقادیر کنترل شده یا اندازه گیری شده، مرتبط با کمیت های واقعی یا مشخص شده باید 

  :ی رواداری های زیر باشنددارا
   درصد±1:  ولتاژ   
   درصد±1:  جریان 
   درجه سلسیوس±2: دما     
   درصد  ±1/0: زمان   
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   درصد±1: ابعاد   
   درصد±1: ظرفیت

این رواداری ها شامل صحت وسایل اندازه گیری، فنون اندازه گیری استفاده شده و تمام دیگر منابع خطا 
  .در روش آزمون هستند

     پیش تخلیه 6-1-5
هر گاه آزمون به پیش تخلیه نیاز دارد، باتری ها یا سلول های تحت آزمون باید تا میزان تخلیه مربوطه به 

  . مشخص کرده است، تخلیه شوند وسیله بار مقاومتی با نرخ ظرفیت به دست آمده یا با جریانی که سازنده
  سلول های اضافی   6-1-6

 از بهر تولید ًسلول های دیگری مورد نیاز است، باید از نوع مشابه و ترجیحاچنانچه برای انجام آزمون 
  .آزمون باشندتحت شده همان سلول 

   معیار های آزمونارزیابی    6-2
  اتصال کوتاه  6-2-1

 ولتاژ مدار باز سلول یا باتری بعد از آزمون کمتر از که وقتی بوجود می آید در طول آزمون اتصال کوتاه
 ییدر حالت ها  آزمون تحتاین الزام برای سلول ها و باتری های. ولتاژ آن قبل از آزمون باشد درصد 90
  .قابل اجرا نیست  شده اند، تخلیه کاملکه
  ی اضافی  افزایش دما6-2-2

تحت آزمون  در طول آزمون رخ می دهد که دمای بدنه خارجی سلول یا باتریی اضافی وقتی افزایش دما
  .ه سلسیوس برسد درج170به بیش از 

   نشتی  6-2-3
نشتی وقتی در طول آزمون رخ می دهد که الکترولیت، گاز یا دیگر مواد از سلول یا باتری آزمون به روشی 

   .دنکه منظور طراح نبوده است، ریزش کن
  تلفات جرم   6-2-4

برای محاسبه مقدارتلفات جرم 
m
m∆  ،رابطه زیر به کار می رود:  

%1001 ×
−

=
∆

m
mm

m
m  

  که
m  =جرم قبل از آزمون  

m1 = جرم بعد از آزمون  
  .تلفات جرم وقتی در آزمون رخ می دهد که از حداکثر مقادیر داده شده در جدول زیر فراتر رود
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   حداکثر تلفات جرم-3جدول 
 از میزان وزن اصلیجرم تلفاتحداکثر    )بر حسب گرم) (m(جرم باتری 

m
m∆ ،(%)  

m  ≥ 1  5/0  
1 > m ≥ 5  2/0  

m < 5  1/0  
  
  خروج گاز از منفذ   6-2-5

وقتی رخ می دهد که در هنگام آزمون گاز درونی باتری یا سلول در اثر افزایش فـشار از    خروج گاز از منفذ   
اد درونـی نیـز   این گاز ممکن است شامل مـو     . طریق منفذ طراحی شده به این منظور به بیرون ریزش کند          

  .  باشد
    آتش سوزی 6-2-6

  .د شونتشرمآتش سوزی وقتی رخ می دهد که در هنگام آزمون از باتری یا سلول شعله 
   شکستگی  6-2-7

که در هنگام آزمون ، قوطی سلول یا بدنه باتری صدمه ببیند، در نتیجه گاز می دهد  وقتی رخ  شکستگی
  . کنند، ولی انفجار رخ ندهد مواد جامد به بیرون ریزشوخارج شود، مایعات 

   انفجار  6-2-8
انفجار وقتی رخ می دهد که در هنگام آزمون مواد جامد هر قسمت باتری یا سلول از صفحه مشبک نشان                    

صفحه .  نفوذ کنند، صفحه فوالدی مشبک بر روی مرکز باتری یا سلول قرار می گیرد           1داده شده در شکل     
 سـیم در سـانتی متـر،        7 تـا    6 میلی متر و چگـالی       25/0 شده با قطر     باید از سیم های آلومینیومی تابیده     

  .ساخته شده باشد
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  

را نشان ) 2( شکل هشت وجهی قرار گرفته بر روی یک صفحه فوالدی به) 1( سیم آلومینیومی  باصفحه مشبک شکل یک-یادآوری
  .می دهد

   صفحه مشبک-1شکل 
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   کلینظر -   آزمون ها و الزامات 6-3
و کاربرد غلط قابـل پـیش        ) D تا   Aآزمون های   (ن استاندارد آزمون های ایمنی برای استفاده مورد نظر          ای

  .را بیان می کند ) M تا Eآزمون های ( بینی 
 از آزمون ها و الزامات برای استفاده مورد نظر و کاربرد غلـط قابـل پـیش                  بررسی کلی  شامل یک    4جدول  

  .بینی است
  زامات آزمون ها و ال-4جدول 

  الزامات  مشخصات  تعداد آزمون
 NM,NL,NV,NC,NR,NE,NF  ارتفاع  A          آزمون های استفاده مورد نظر  

B چرخه گرمایشی  NM,NL,NV,NC,NR,NE,NF  
C ارتعاش  NM,NL,NV,NC,NR,NE,NF  
D شوک  NM,NL,NV,NC,NR,NE,NF  

 NT,NR.NE.NF  یرونیاتصال کوتاه ب       E آزمون های کاربرد غلط قابل پیش بینی
F ضربه  NT,NE,NF  
G له شدگی  NT,NE,NF  
H تخلیه تحت فشار  NE,NF  
I عادیشارژ غیر  NE,NF  
J سقوط آزاد  NV,NE,NF  
K  نامناسبگرمای  NE,NF  
L نصب غیر صحیح  NE,NF  
M تخلیه بیش از ظرفیت  NE,NF  

  . انجام گیرند متوالی و به هم پیوسته باید برروی باتری یا سلول مشابه و به صورتE تا A  آزمون های 
 که توسط سازنده بیشترین شباهت را زمونیفقط یکی از آن ها باید پیوسته باشد، یعنی آ. با فاصله انجام می گیرندG  وFآزمون های 

  . شته استبرای اتصال کوتاه داخلی برای طراحی سلول مربوط دا
  :راهنما
NC =  بدون اتصال کوتاه 
NE =فجار بدون  ان 
NF = بدون آتش سوزی 

 . مراجعه کنید2-6برای اطالع از جزئیات بیشتر به بند 

NL =بدون نشتی 
NM =بدون تلفات جرم 
NR = شکستگیبدون  

بدون باال رفتن دما بیش از حد=  NT 
بدون خروج گاز ها از منفذ=  NV

 
 

         آزمون ها برای استفاده مورد نظر6-4
  عارتفا : Aآزمون     6-4-1

  هدف) الف
  . می کندشبیه سازی را این آزمون جابجایی هوا تحت شرایط فشار پایین

  روش آزمون) ب
 سـاعت در    6 کیلو پاسکال یا کمتر به مدت حداقل         6/11باتری ها و سلول های تحت آزمون باید در فشار           

  .دمای محیط نگهداری شوند
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  الزامات) پ
، انفجار و آتش سوزی در هنگـام   شکستگیذ، اتصال کوتاه، هیچ گونه تلفات جرم، نشتی، خروج گاز از منف   

  .نباید رخ دهد آزمون
  گرمایشیچرخه  : B   آزمون 6-4-2

  هدف) الف
ایـن  . کنـد   مـی ارزیابی  را  و ارتباطات الکتریکی درونی آن       درزبندی سلول یا باتری      سالم بودن این آزمون   

  .با استفاده از چرخه دما هدایت می شودآزمون 
  آزمونروش ) ب

 درجه سلسیوس نگهـداری شـوند، سـپس         75 ساعت در دمای آزمون      6سلول ها و باتری ها باید حداقل        
 آن هـا  حداکثر زمان برای انتقال     . دندرجه سلسیوس انبارش شو    ) -40  ( ساعت در دمای آزمون    6حداقل  

. زمـون را تحمـل کنـد       مرتبه این آ   10هر باتری یا سلول تحت آزمون باید        . باشد دقیقه   30  باید به هر دما  
  . ساعت در دمای محیط نگهداری می شود24بعد از این آزمون ها باتری یا سلول حداقل 

 ساعت بـه  12برای باتری ها و سلول های بزرگ  مدت زمان در معرض گذاری دماهای آزمون باید حداقل    
  . ساعت باشد6جای 

 آزمـون ارتفـاع را گذرانـده انـد،       ًیی که قـبال   این آزمون باید به صورت پیوسته بر روی سلول ها و باتری ها            
  .انجام گیرد

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :راهنما 
min301 ≤t  
ht 62   ) ساعت12برای سلول ها و باتری های بزرگ ( ≤

  ..را نشان می دهد این شکل یکی از ده چرخه آزمون –یادآوری 
   روش چرخه گرمایشی-2شکل 

  الزامات ) پ
، انفجار و آتش سوزی در هنگام     شکستگی گونه تلفات جرم، نشتی ، خروج گاز از منفذ، اتصال کوتاه،            هیچ  

  .آزمون نباید رخ دهد
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  ارتعاش: C آزمون   6-4-3
  هدف) الف

 شرایط آزمون بر مبنای گستره ارتعـاش        .کند  را شبیه سازی می   ارتعاش در هنگام حمل و نقل        ،این آزمون 
  .ست اICAO1داده شده در 

  روش آزمون) ب
باتری ها و سلول های آزمون باید محکم و بدون تغییر شکل بر روی صفحه ماشـین ارتعـاش نگـه داشـته                       

باتری ها و سلول های تحت آزمـون بایـد در معـرض             .  به آن ها منتقل شود     ًشوند، چنان که ارتعاش کامال    
 سـاعت   3رتبه در مـدت زمـان کـل          م 12این چرخه باید    .  قرار گیرند  5 مطابق با جدول      سینوسی ارتعاش

یکی از جهت ها باید عمود بر وجـه ترمینـال   . برای هر سه موقعیت نگه داشتن عمودی دوطرفه تکرار شود    
  .باشد

 آزمـون چرخـه گرمایـشی را        ًاین آزمون باید به صورت پیوسته بر روی سلول ها و بـاتری هـایی کـه قـبال                  
  .گذرانده اند، انجام گیرد

  
  )سینوسی(تعاش مشخصات ار-5جدول 

 مدت زمان چرخه  دامنه فرکانس
  یلگاریتم

(7Hz-200Hz-7Hz) 

  تعداد چرخه ها  محور

  تا  از

   ارتعاشدامنه

X  12  
f1=7 Hz f2  

nga 11 = Y  12  
f2  f3  S=0.8 mm  Z 12  
f3  f4=200 Hz  

nga 82 =  
  f1=7 Hz و بازگشت به 

   دقیقه15
  36  کل

 میلی متر متناسب با 8/0 جابجایی دامنه ، مثالبرای .  حداکثر مقدار قدر مطلق تغییر مکان یا شتاب استدامنه ارتعاش -دآورییا
  . میلی متر است6/1 قله تا قلهجابجای 
  :راهنما
f1,f4 : حد باال و پایین فرکانس  
f2,f3 : یانیمفرکانس های )f2=17.62 Hz, f3=49.84 Hz(   
a1,a2 : شتاب دامنه 
S : جابجاییدامنه 

  
  الزامات) پ

، انفجار و آتش سوزی در هنگام  شکستگیهیچ گونه تلفات جرم، نشتی، خروج گاز از منفذ، اتصال کوتاه، 
  .انجام این آزمون نباید رخ دهد

  شوک : D   آزمون 6-4-4
  هدف) الف

  .ازی می کند را شبیه س این آزمون جابجایی بر روی سطح ناهموار در هنگام حمل و نقل
  

1-International Civil Aviation Organization  
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  روش آزمون) ب
باتری ها و سلول ها باید به وسیله سیمی که تمام سطوح باتری یا سلول تحت آزمون را نگه مـی دارد بـه                        

در هـر    شـوک    18از تعداد کل    هر باتری یا سلول تحت آزمون باید سه شوک          . دستگاه آزمون محکم شوند   
برای هر شـوک مشخـصات      . به صورت عمودی نگه داشته می شود را تحمل کند         از سه وضعیتی که     جهت  

  . باید اعمال شود6داده شده در جدول 
  شوک پارامتر های -6جدول 

تعداد شوک ها در   زمان پالس   شتابقله  شکل موج  
  نصف محور

  3  ثانیه میلی gn150  6  نیم سینوسی  بزرگ بجز باتری هایباتری ها یا سلول ها 

  3   میلی ثانیهgn50  11  نیم سینوسی  باتری ها یا سلول های بزرگ
  

  
 آزمون ارتعـاش را گذرانـده انـد،         ًاین آزمون باید به صورت پیوسته بر روی سلول ها و باتری هایی که قبال              

  .انجام گیرد
  الزامات) پ

انفجار و آتش سوزی در هنگام ،  شکستگیهیچ گونه تلفات جرم، نشتی ، خروج گاز از منفذ، اتصال کوتاه، 
  .انجام این آزمون نباید رخ دهد

  آزمون های کاربرد غلط قابل پیش بینی     6-5
  اتصال کوتاه خارجی: E   آزمون 6-5-1

  هدف) الف
  .آید را شبیه سازی می کنداین آزمون شرایطی که در نتیجه اتصال کوتاه خارجی بوجود می 

  روش آزمون) ب
 درجـه سلـسیوس پایـدار شـده و آن گـاه             55 تحت آزمون باید در یک دمای بیرونـی          بدنه سلول یا باتری   

در .  درجه سلسیوس اعمال شـود 55 اهم در دمای 1/0شرایط اتصال کوتاه با مقاومت کل خارجی کمتر از     
 55 ساعت بعد از این که دمای بیرونی بدنه سلول یا باتری بـه               یکاین حالت اتصال کوتاه به مدت حداقل        

  . ادامه یابد، سلسیوس رسیددرجه
  . ساعت بعد بررسی چشمی شود6آزمونه باید 

 آزمـون شـوک را گذرانـده انـد،          ًاین آزمون باید به صورت پیوسته بر روی سلول ها و باتری هایی که قـبال               
  .انجام گیرد

  الزامات)پ
هنگـام   مـون و در   ، انفجار و آتش سوزی در هنگام انجام این آز          شکستگی هیچ گونه افزایش دمای اضافی،      

  . ساعت بعد از آزمون انجام می گیرد، نباید رخ داده باشد6بررسی چشمی که 
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  ضربه: Fآزمون     6-5-2
  هدف ) الف

  .را شبیه سازی می کنداین آزمون اتصال کوتاه داخلی 
قـل شـرح داده      با هدف هماهنگی با آزمون های حمـل و ن          IEC62281 آزمون ضربه در استاندارد بین المللی        -یادآوری  

ایـن  . االهای پر خطر ، معیارها و آزمون هـای دسـتی آورده شـده اسـت             کبرای حمل و نقل      UN1  های شده در توصیه نامه   
نمی .  ارزیابی شده و بیشتر متناسب با آزمون کاربرد غلط شرح داده شده است تا  آزمون حمل و نقل                   IECآزمون به وسیله    

معلوم شده است که در برخـی از        اما   .کند  می شبیه سازی    ،به صورت واقعی   را   ه داخلی اتصال کوتا شرایط  توان تایید کرد که     
بنـابراین، آزمـون لـه      .تـر اسـت   مناسـب شرایط اتصال کوتاه داخلی سازی   برای شبیه آزمو ن له شدگی    های سلول،     طراحی

  .است نی شدهبی عنوان یک روش آزمون جایگزین برای شبیه سازی اتصال کوتاه داخلی پیش  شدگی به
  روش آزمون) ب

یک میلـه فـوالدی بـه قطـر     . تحت آزمون بر روی یک صفحه تخت گذاشته می شود    جزئی  سلول یا سلول    
 کیلو گرم   1/9وزنه ای به جرم     .  میلی متر بر روی مرکز نمونه آزمون به صورت عرضی قرار می گیرد             8/15

  .انداخته می شودسانتیمتر بر روی میله روی آزمونه )  61 ± 5/2 (از ارتفاع
موازی و بر محور طـولی        باید از جهت محور طولی خود که با صفحه تخت          چند وجهی سلول استوانه ای یا     

 سلول چند وجهـی . گذرد می از مرکز آزمونه   محور طولی میله. گیرد  در معرض ضربه قرار   عمود است،  میله
.  و باریک آن در معرض ضربه قـرار گیـرد          چنان بچرخانید که دو سطح پهن       درجه حول محور طولی    90 را

سلول دکمه ای از طرف سطح تخت موازی با صفحه تخت در معرض ضربه قرار گیـرد و میلـه بـه صـورت               
  .عرضی روی مرکز آن قرار گیرد

  .هر سلول یا ترکیب سلول تحت آزمون باید تنها یک بار در معرض ضربه قرار گیرد
  .ی شود ساعت بررسی چشم6آزمونه باید بعد از 

 آزمـون هـای دیگـر را        ً کـه قـبال     جزئـی   این آزمون باید به صورت پیوسته بر روی سلول ها یا سلول های            
  .گذرانده اند، انجام گیرد

 سلول هایی که متناسب با شرایط شبیه سازی اتـصال کوتـاه داخلـی نیـستند، انجـام                    روی آزمون نباید بر  
  .گیرد

  الزامات) پ
هنگـام   ، انفجار و آتش سوزی در هنگام انجام این آزمـون و در             شکستگی  هیچ گونه افزایش دمای اضافی،    

  . ساعت بعد از آزمون انجام می گیرد، نباید رخ داده باشد6بررسی چشمی که 

  نله شد: G  آزمون 6-5-3
  هدف ) الف

  . را شبیه سازی می کنداین آزمون اتصال کوتاه داخلی
 از آزمـون    تر  سازی شرایط اتصال کوتاه داخلی مناسب        له شدگی برای شبیه     سلول،  آزمو ن    ان طراح برای بیشتر  –یادآوری  

  .است بینی شده عنوان یک روش آزمون جایگزین برای شبیه سازی اتصال کوتاه داخلی پیش به بنابراین . استضربه
  

1-United Nation 
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  روش آزمون) ب
وسـیله یـک پیـستون هیـدرولیکی بـا           نیرو باید به  .  باید بین دو صفحه تخت له شود       جزئیسلول یا سلول    

  سانتی متر بر ثانیه در اولین نقطـه 5/1 له شدن باید به تدریج با سرعت تقریبی  .پیستون مدور اعمال شود   
  . کیلو نیوتن  می رسد، ادامه یابد13له شدن باید تا وقتی که نیروی اعمال شده به . اتصال انجام گیرد

  . اعمال شود، مگا پاسکال می رسد17 میلی متر تا وقتی فشار به 32 قطر  نیرو باید به وسیله پیستونی با-مثال
  .تا وقتی حداکثر فشار به دست می آید، فشار باید افزایش یابد

. ، له شـود    موازی است   با صفحه تخت وسایل له کننده      کهسلول های استوانه ای باید از جهت محور طولی          
 جهت یکی از دو محور عمود بر محور افقی اش لـه شـود و            سلول چند وجهی باید به وسیله اعمال نیرو در        
  . نیز له شوددیگر جدا گانه به وسیله اعمال نیرو در جهت محور

  .  تحت آزمون باید تنها یک بار تحت له شدگی قرار گیردجزئیهر سلول یا سلول 
  . ساعت بررسی چشمی شود6آزمونه باید بعد از 

 آزمون های دیگـری را نگذرانـده انـد، انجـام     ً که قبالجزئیلول های   این آزمون باید بر روی سلول ها یا س        
  .گیرد

طـور    شرایط اتصال کوتاه داخلی را به     ،  Fرود که آزمون ضربه     باین آزمون تنها باید برای سلول هایی به کار          
  .کند سازی نمی مناسب شبیه

  الزامات)  پ
، انفجار و آتش سوزی در هنگام انجام ایـن آزمـون و درهنگـام                شکستگی هیچ گونه افزایش دمای اضافی،      

  . ساعت بعد از آزمون انجام می گیرد، نباید رخ داده باشد6بررسی چشمی که 

  تخلیه تحت فشار : H   آزمون 6-5-4
  هدف) الف

  .این آزمون توانایی سلول برای مقاومت در برابر شرایط تخلیه تحت فشار را ارزیابی می کند
   آزمونروش) ب

تخلیه تحت فشار با اتـصال سـلول بـه یـک منبـع              . هر سلول باید در دمای محیط، تحت فشار تخلیه شود         
 ولتی به صورت سری و در یک جریـان اولیـه برابـر بـا حـداکثر جریـان تخلیـه                      12تغذیه جریان مستقیم    

  .شود ای که توسط سازنده مشخص شده انجام می پیوسته
صورت سری بـا سـلول تحـت          اتصال یک بار مقاومتی به اندازه مناسب به       جریان تخلیه مشخص شده را با       

 tdهر سلول بایـد تحـت فـشار و در فاصـله زمـانی                .آزمون و منبع تغذیه جریان مستقیم به دست می آید         
  .تخلیه شود

i

r
d I

Ct =  

  که
td = مدت زمان آزمون  
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Cr = نرخ ظرفیت  
Ii = جریان اولیه آزمون، است.  

  .ون باید هم زمان با آزمون تخلیه کامل باتری ها انجام گیردآزم
 روز بعد از این که اعمال شرایط تخلیه تحت فـشار متوقـف گردیـد، مـورد                  7سلول های تحت آزمون باید      
  .بررسی چشمی قرار بگیرند

  الزامات) پ
مـی شـوند، رخ داده    روز بعد که بررسی چشمی       7نباید انفجار و آتش سوزی در هنگام انجام این آزمون و            

  .باشد
  عادیشارژ غیر : I   آزمون 6-5-5

  هدف ) الف
منبـع  شرایطی که باتری در یک دستگاه مصرف کننده قرار گرفته و در معرض ولتـاژ معکـوس                  این آزمون   

حافظه با یـک دیـود معیـوب      تجهیزات پشتیباننند ماکند، سازی می    را شبیه  خارجی قرار می گیرد   تغذیه  
   ایجـاد  ) بـه کتـاب نامـه مراجعـه کنیـد          (UL1642شرایط آزمون بر اساس     ).  مراجعه کنید  1-1-7به بند   (

  .می شود
  روش آزمون )ب

 مـشخص شـده     عـادی  شارژ باید سه مرتبه در معـرض جریـان شـارژ غیر            هنگامهر باتری تحت آزمون در      
قادر  غذیه که منبع ت   بجز حالتی .  قرار گیرد  غذیه به منبع ت   مستقیم توسط سازنده به وسیله اتصال معکوس     

 تنظیم جریان باشد، جریان شارژ مشخص شده باید با اتصال یک مقاومت با اندازه مناسب و بـه صـورت                     به
  .سری به باتری تامین شود

  .مدت زمان آزمون باید از رابطه زیر محاسبه شود

)3(
5.2

c

n
d I

C
t

×
×=  

  که
td =    توان پارامتر های آزمون را طوری تنظیم نمود که         برای تسریع در آزمون، می      . مدت زمان آزمون است
td بیشتر نشود روز 7 از.  
 Cn = ظرفیت اسمی  

IC =که به وسیله سازنده برای این آزمون اعالم می شودعادیجریان شارژ غیر .  
  الزامات) پ

  .در هنگام انجام آزمون نباید انفجار یا آتش سوزی رخ دهد
  سقوط آزاد: Jآزمون    6-5-6

  فهد) الف
 شرایط آزمـون بـر مبنـای اسـتاندارد     .ه باتری تصادفاً می افتد   ک کند  سازی می    را شبیه  وضعیتیاین آزمون   
  . استIEC  60068-2-32بین المللی 
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  روش آزمون) ب
هر باتری تحت آزمون  . باتری های تحت آزمون باید از ارتفاع یک متری بر روی یک صفحه بتنی رها شوند               

 مرتبـه از    2 شکل از طرف هر کدام از شش وجه آن ، بـاتری مـدور                منشوریاتری   مرتبه رها شود، ب    6باید  
باتری های تحت آزمون باید یک ساعت پس از آزمون          .  رها شوند  3هر سه محور نشان داده شده در شکل         

  .نگهداری شوند
  

  
   محور ها برای سقوط آزاد-3شکل 

  
  الزامات) پ

ت بعد از آزمون نباید خروج گـاز از منفـذ، انفجـار و یـا                در هنگام آزمون و هنگام بررسی چشمی یک ساع        
  .آتش سوزی رخ داده باشد

  گرمایش غیر عادی : K  آزمون 6-5-7
  هدف)  الف

  .در معرض یک دمای باالی شدید قرار می گیرد ه باتریک کند سازی می را شبیهشرایطی این آزمون 
  روش آزمون) ب 

 130 درجه سلسیوس بـر دقیقـه تـا دمـای            5فته و دما با نرخ      باتری تحت آزمون باید در یک آون قرار گر        
  . دقیقه بماند10 و باتری در این دما به مدت فتهدرجه سلسیوس افزایش یا

  الزامات) پ
  .در هنگام آزمون نباید انفجار و یا آتش سوزی رخ دهد

  نصب غیر صحیح: L آزمون   6-5-8
  هدف) الف

بـه صـورت    بـاتری   یک دسته   کنار  ه یک باتری تک سلولی در       ک کند  سازی می   را شبیه شرایطی  این آزمون   
  .معکوس قرار گیرد

  روش آزمون) ب
 تخلیه نشده دیگر از نوع مشابه بـه صـورتی کـه             ی باتری تک سلول   3باتری تحت آزمون به حالت سری به        

  .ترمینال باتری تحت آزمون به صورت معکوس قرار گرفته باشد، متصل می گردد
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  . اهم باشد1/0ل درونی باید کمتر یا برابر با مقاومت جریان اتصا
  . ساعت یا تا وقتی دمای بدنه باتری به دمای محیط بر می گردد، کامل باشد24 باید تا مدار

  

  
  :راهنما

B1سلول تحت آزمون               
B2…B4سلول های دیگر که تخلیه نشده اند    .  

   در حالت نصب غیر صحیحمدار نمودار -4شکل 
  زاماتال) پ

  .در هنگام آزمون نباید انفجار و یا آتش سوزی رخ دهد
  اضافه تخلیه : M  آزمون 6-5-9

  هدف) الف
 سـری بـه   صـورت  بـه  تخلیـه نـشده   ه یک باتری تـک سـلولی  ک کند  سازی می   را شبیه شرایطی  این آزمون   

ـ        عـالوه      بـه  .دشـو دیگر متصل می    ۀ  های تک سلولی تخلیه شد     باتری هـا در    اتریایـن آزمـون اسـتفاده از ب
 شـبیه سـازی    را   جریان بیش از یـک آمپـر نیـاز دارنـد          به  معموالً  اندازی    برای راه که  های موتوردار     دستگاه

  .کند می
کـه   دارموتور دستگاه های  به صورت گسترده ای در CR15H270  و CR17345باتری های با کد مشخصه  -یادآوری

  .یان برای باتری های استاندارد نشده ممکن است متفاوت باشدجر. به جریان یک آمپر نیاز دارند به کار می روند

  روش آزمون) ب
سپس باید به حالت سری به      .  درصد تخلیه عمیق پیش تخلیه شده باشد       50هر باتری تحت آزمون باید تا       

  . تخلیه شده دیگر از نوع مشابه متصل شودی عدد باتری تک سلول3
 صـورت سـری متـصل         نشان داده شده، بـه     5طوری که در شکل         ها به    را با مجموعه باتری    R1بار مقاومت   

  . داده شده است7 در جدول R1مقدار . نمایید
  . ساعت یا تا وقتی که دمای بدنه باتری به دمای محیط بر می گردد، ادامه یابد24آزمون باید به مدت 

  . درصد پیش تخلیه شده اند، تکرار شود75آزمون باید با باتری های آزمون که 
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   بار مقاومت برای اضافه تخلیه– 7جدول 
  )بر حسب اهم (R1بار مقاومت   نوع باتری

CR17345 20/8  
CR15H270  20/8  

  . اصالح یا توسعه می یابد، این جدول وقتی که باتری های دیگری با ساختار فنر مارپیچی استاندارد شوند–یادآوری 

 با استفاده از رابطه زیـر تعیـین شـده           5 از ولتاژ پایانی مجموعه شکل       R1،  باشنداندارد   است CR15H270 و   CR17345  باتری های   وقتی -مثال
  .است

A
VR

1
0.24×=  

  . آمپر جریان آزمون استیک گرفته شده است و 3597-2 ولتاژ پایانی بوده و از جداول مشخصات استاندارد ملی ایران شماره 0/2که 

  .به دست می آید 3597-1 استاندارد ملی ایران شماره 5رین مقدار در جدول  با گرد کردن به نزدیکتR1آنگاه 

 
  

  

  

  

  

  :راهنما
B1سلول تحت آزمون               

B2…B4سلول های دیگر که تخلیه نشده اند    .  

R1           شده  مقاومت بارگذاری   

   برای اضافه تخلیهمدار نمودار -5شکل 

  الزامات) پ
  .ید انفجار و یا آتش سوزی رخ دهددر هنگام آزمون نبا

     اطالعات داده شده در مشخصات مربوطه6-6
وقتی این استاندارد به مشخصات مربوطه باتری ارجاع می دهد، موارد زیر باید به نحوی قابـل قبـول داده                     

  :شوند
  .)5-1-6بند (  مشخص شده باشد جریان پیش تخلیه توسط سازنده) الف
شـرایط  بـا   برای شـبیه سـازی      را   بیشترین تناسب    نین که آزمون ضربه یا له شد      اظهار نامه مبنی بر ا    ) ب

  .)3-5-6 و 2-5-6بند های ( اتصال کوتاه داخلی دارد
  .)4-5-6بند ( مشخص شده باشد Hحداکثر جریان تخلیه مداوم توسط سازنده برای آزمون ) پ
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 یـا    حالت سری به دیگر سلول ها متـصل باشـد و              تخلیه تحت فشار یک سلول وقتی می تواند رخ دهد که به            -1یادآوری  
  .وقتی که توسط دیود های انشعابی محافظت نمی شود

  .)5-5-6بند ( توسط سازنده اعالم شده باشدI برای آزمون عادیجریان شارژ غیر) ت
یـک   دیگر سـلول هـا متـصل شـده و        ه وقتی برای یک سلول رخ می دهد که به حالت سری ب            عادی شارژ غیر  -2یادآوری  

 وصل شده و وسایل محافظ به صورت صحیح    منبع تغذیه سلول معکوس شده باشد یا وقتی که آن سلول به حالت موازی به              
  .هر کدام کاربرد دارد بهتر است در مشخصات باتری داده شود. کار نکنند

  ارزیابی و گزارش   6-7
  :اگر گزارش مد نظر است، بهتر است موارد زیر در نظر گرفته شوند

   وسایل آزمونمشخصاتنام و ) الف
  )وجوددر صورت (نام و نشانی متقاضی ) ب
    منحصربفردگزارش آزمونتهیه ) پ
  تاریخ گزارش آزمون) ت
  . همین استاندارد1-4 یا باتری های آزمون شده مطابق بند  هامشخصات سلول) ث
  . همین استاندارد6-6تشریح آزمون و نتایج، شامل موارد داده شده در بند ) ج
  .نام و امضاء و مقام امضاء کننده) ح

   اطالعاتی برای ایمنی     7
   های ایمنی در هنگام طراحی تجهیزاتمراقبت    7-1

به پیوست ب که خطوط راهنمایی برای طراحان تجهیـزات مـصرف کننـده بـاتری هـای لیتیمـی اسـت،                      
  .مراجعه کنید

   شارژت محافظ 7-1-1
اخل یک حافظه پشتیبان جریان قرار می گیرد، دیود کنترل کننـده و              وقتی یک باتری لیتیمی اولیه در د      

وگیری از شـارژ بـاتری توسـط منبـع     مقاومت محدود کننده جریان یا دیگر وسایل محافظتی باید برای جل         
  ). مراجعه کنید6به شکل ( اصلی استفاده شوندتغذیه

  
  

   سیم کشی ایمنی برای محافظت از شارژ-6شکل 
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  ازی   اتصال مو7-1-2
همچنین ، اگر الزم است ،      . بهتر است در هنگام طراحی قسمت های باتری از اتصال موازی جلوگیری شود            

  .سازنده باتری برای اعالم توصیه هایش با مصرف کننده در تماس باشد
   های ایمنی در هنگام جابجایی باتری ها مراقبت 7-2

.   قابـل اطمینـان هـستند       تغذیـه  ای منبـع    باتری های لیتیمی هنگام اسـتفاده صـحیح ایمـن بـوده و بـر              
همچنین، اگر آن ها را غلط به کار برد یا بد استفاده نمود ، نشتی ، خروج گاز از منفذ یا گرم شدن بدنـه ،                  

  .یا آتش سوزی ممکن است رخ دهد/ انفجار و
 بـاتری و    نشانه گذاری شده بـر روی     ) -و  (+ همیشه باتری ها را به صورت صحیح با مالحظه قطبیت           ) الف

  .تجهیزات به کار ببرید
ایـن حالـت ممکـن      . شوند وقتی باتری ها به صورت معکوس قرار گیرند ، ممکن است اتصال کوتاه یا شارژ              

  .، انفجار، آتش سوزی و صدمه به افراد شود شکستگیاست باعث اضافه حرارت، نشتی، 
  .باتری ها اتصال کوتاه نشوند) ب

با یکدیگر اتصال الکتریکی داشته باشـند، بـاتری    ترمینال ها ی باتری) -(و منفی   (+) چنانچه قطب مثبت    
    برای مثال باتری های بدون جلد در جیب با کلید هـا و یـا سـکه هـا اتـصال کوتـاه                      . اتصال کوتاه می شود   

  .این حالت می تواند باعث خروج گاز از منفذ، نشتی، انفجار، آتش سوزی و صدمه به افراد شود. می شوند
  .باتری ها را شارژ نکنید) پ

یا حرارت شود که    /می تواند منجر به تولید گاز داخلی و       ) اولیه(مبادرت به شارژ باتری های غیر قابل شارژ         
  .ممکن است باعث نشتی ، خروج گاز از منفذ، انفجار ، آتش سوزی و صدمه به افراد شود

  .باتری ها را تحت فشار تخلیه نکنید) ت
مصرفی تحت فشار تخلیه شوند، ولتاژ باتری تحت فـشار بـه    وسیله منبع توان خارجیچنانچه باتری ها به     

ایـن  . کمتر از مقدار مورد قبول در طراحی آن خواهد رسید و در داخل باتری گازهـایی تولیـد مـی شـوند                     
  .حالت می تواند باعث نشتی، خروج گاز از منافذ ، انفجار ، آتش سوزی و صدمه به افراد شود

  .ها نو و قدیم یا باتری های با نوع یا نشان تجاری مختلف را با هم مخلوط نکنیدباتری ) ث
. هنگام تعویض باتری ها، همه باتری ها را هم زمان با باتری های نو با نوع و نشان یکـسان تعـویض کنیـد                       

اسـت  چنانچه باتری های با نوع و نشان متفاوت، یا باتری های نو و کهنه بـا هـم اسـتفاده شـوند، ممکـن                        
      ایـن حالـت    . تحـت فـشار تخلیـه شـوند       / بعضی باتری ها به دلیل ولتاژ یا ظرفیت متفاوت اضـافه تخلیـه              

  . آتش سوزی و صدمه به افراد شودًمی تواند باعث نشتی، خروج گاز از منفذ، انفجار و احتماال
  . آن ها را دور بریزید از تجهیزات خارج شده و به نحو مناسبًبهتر است باتری های خالی شده سریعا) ج

چنانچه باتری های تخلیه شده برای مدت طوالنی در تجهیزات نگهداری می شـوند، ممکـن اسـت نـشتی                    
  . یا افراد صدمه وارد شود/باتری رخ دهد در نتیجه به تجهیزات و 

  .باتری ها را حرارت ندهید) چ
 ًفوذ گاز از منفـذ، انفجـار و احتمـاال         چنانچه باتری ها در معرض حرارت قرار گیرند ، ممکن است نشتی ، ن             

  .آتش سوزی رخ دهد و به افراد صدمه وارد شود
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  . در معرض جوشکاری یا لحیم کاری قرار ندهیدًباتری ها را مستقیما) ح
اعمال حرارت ناشی از جوشکاری یا لحیم کاری به صورت مستقیم روی بـاتری، مـی توانـد باعـث نـشتی،                   

  . آتش سوزی و صدمه به افراد شودًاحتماالخروج گاز از منفذ، انفجار و 
  .رها نکنیدال استفاده باتری ها را ب) خ

شده یا کنار گذاشته شوند، تماس با ترکیبات آن ها می توانـد مـضر و باعـث          ال استفاده   چنانچه باتری ها ب   
  . آتش سوزی شودًصدمه به افراد یا احتماال

  .باتری ها را تغییر شکل ندهید) د
چون صدمه به باتری می تواند باعـث        .  باتری ها را له، سوراخ و یا دچار دیگر نواقص نکنید           توصیه می شود  

  . آتش سوزی و در نتیجه صدمه به افراد شودًنشتی، خروج گاز از منفذ، انفجار، یا احتماال
  .باتری ها را در آتش نریزید) ر

یـا آتـش   /تری می تواند باعث انفجار وچنانچه باتری ها در آتش انداخته شوند، افزایش حرارت ساختمان با    
  .باتری ها را بجز برای سوزاندن کنترل شده و تصویب شده نسوازنید. سوزی و صدمه به افراد شود

  .باتری لیتیمی با قوطی صدمه دیده بهتر است در معرض آب قرار نگیرد) ذ
یا صدمه به افـراد     /زی، انفجار و  ارتباط فلز لیتیم با آب می تواند گاز ئیدروژن تولید نموده و باعث آتش سو              

  .شود
  .باتری ها را دور از دسترس کودکان نگهداری کنید) ز
هایی را که ابعاد آن ها مطابق با حـدود            شوند، بخصوص باتری    هایی را که قابل بلع در نظر گرفته می          باتری 

ت بلعیدن یک سلول    در صور . باشد، دور از دسترس کودکان نگهدارید       استوانه برش خورده در شکل زیر می      
  . شخص مورد نظر باید فوراً در به بیمارستان اعزام شود یا باتری،

  
  
  
  
  
  
  
  

 تعریـف   ISO8124-1این شاخص برای سنجش قابلیت بلعیدن قطعات تعیین شده و در استاندارد بین المللـی                -یادآوری
  .شده است

   شاخص برش خورده بلعیدن-7شکل 
  

  .رت بزرگتر ها باتری ها را تعویض نماینداجازه ندهید بچه ها بدون نظا) ژ
  .یا تعمیر نکنید/باتری ها را در محفظه ها قرار ندهید و) س
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قرار دادن باتری ها در محفظه ها یا هر گونه تغییری بر روی آن ها می تواند باعـث انـسداد منفـذ ایمنـی                         
بر روی باتری اعمال کنید بهتـر     اگر در نظر دارید تغییری      . خروج گاز و سپس انفجار و صدمه به افراد شود         

  .است توصیه های الزم را از سازنده باتری کسب کنید
باتری های بال استفاده را در بسته بندی اصلی خودشان نگهداری کنید و آن ها را از اشیاء فلـزی دور                     ) ش

  .اگر بسته بندی قبلی ندارند آن ها را مخلوط و درهم نکنید. نگه دارید
ال استفاده درهم یا با اشیاء فلزی مخلوط شوند، ممکن است باعث اتصال کوتاه بـاتری        چنانچه باتری های ب   

 آتش سوزی و صدمه به افـراد رخ  ًشود که در نتیجه می تواند نشتی ، خروج گاز از منفذ ، انفجار و احتماال            
لی خودشان  یکی از بهترین روش های جلوگیری از این اتفاقات نگهداری باتری ها در بسته بندی اص               . دهد
  .است
اگر برای مدت طوالنی از تجهیزات استفاده نمی شود، باتری ها را از آن ها خارج کنید، مگر ایـن کـه                     ) ض

  .سی استفاده می شوندنآن تجهیزات برای اهداف ضروری و اورژا
خارج کردن فوری باتری ها از تجهیزاتی که عملکرد رضایت بخش آن ها متوقف شده یا چنانچـه احتمـال           

مانند دوربین های ویدوئی، فالش عکاسـی و        (ده می شود مدت طوالنی بدون استفاده بمانند، مفید است         دا
مقـاوم   اگر چه امروزه بیشتر باتری های لیتیمی موجود در فروشگا ه ها بسیار خوب در برابر نشتی                ) . غیره

ری بـدون اسـتفاده     هستند، یک باتری که به طور جزئی یا کامل خالی شده می تواند نـسبت بـه یـک بـات                    
  .احتمال نشت بیشتری داشته باشد

      بسته بندی7-3
اد صـدمه مکـانیکی در طـول حمـل و نقـل، جابجـایی و انباشـتن                  جـ بسته بندی باید مناسب باشد تا از ای       

طراحی بسته بندی و مواد باید طوری انتخاب شده باشد که از توسـعه هـدایت الکتریکـی                  . جلوگیری شود 
  .تاه،تغییر مکان و خوردگی ترمینال ها و ورود رطوبت جلوگیری کندغیرعمدی، اتصال کو

    جابجائی کارتن های باتری7-4
جابجایی بد باتری ها می توانـد باعـث اتـصال کوتـاه یـا               . بهتر است کارتن های باتری با دقت جابجا شوند        

  .این حالت می تواند باعث نشتی، انفجار یا آتش سوزی شود. صدمه به آن ها شود
       حمل و نقل7-5
    کلیات7-5-1

  IEC 62281آزمون ها و الزامات برای حمل و نقل باتری ها یا سلول های لیتیمی در استاندارد بین المللی
  .داده شده اند

 در مـورد حمـل و   UN1قوانین مرتبط با حمل و نقل بین المللی باتری های لیتیمی بر مبنای توصیه های            
  .ندنقل کاالهای پر خطر می باش
برای حمل و نقل باتری های لیتیمی بهتر اسـت از چـاپ هـای               .  تغییر هستند  قوانین حمل و نقل در حال     

  .گذشته قوانین نیز بهره گیری نمود
  

1-United Nation 
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     حمل و نقل هوایی7-5-2

نقـل  قوانین درباره حمل و نقل هوایی باتری های لیتیمی در دستور العمل های فنی برای ایمنی حمـل و                    
 و در قوانین کاالهای پـر خطـر منتـشر شـده             ICAO1هوایی کاالهای پر خطر منتشر شده توسط سازمان         

  .  تعیین شده اند IATA2توسط اتحادیه بین المللی حمل و نقل هوایی 
   حمل و نقل دریایی7-5-3

ین المللـی   شده توسط سازمان ب    منتشر   IMDG3قوانین درباره حمل و نقل دریایی باتری های لیتیمی در           
  . تعیین شده اندIMO4 دریا نوردی

    حمل و نقل زمینی7-5-4
چنانچـه  . می شـوند   ملی یا چند جانبه تعیین       مسائلقوانین درباره حمل و نقل جاده ای و ریلی بر اساس            

 قوانین  ی مشخص ، توصیه شده است که کشور     باشدزیاد   UNتعداد قوانین پذیرفته شده همسان با قوانین        
   .قبل از حمل به مشورت بگذاردرا حمل و نقل 

  و انبارش دور انداختن    7-6
  .باتری ها را در مکان های خشک ، خنک و با تهویه مناسب نگهداری کنید) الف

  .یا خوردگی سطوح آن شود/دمای باال یا رطوبت زیاد ممکن است باعث کاهش عملکرد باتری و
  . از یک ارتفاع مشخص فراتر نرودارتفاع آن هاد و های باتری بر روی یکدیگر انباشته نشون کارتن) ب

هـا ممکـن اسـت تغییـر         ترین کـارتن     پایین یها   انباشته شوند، باتری    روی هم  های بسیار زیادی    اگر باتری 
  .رخ دهدالکترولیت نشت شکل داده و 

ران اسـت،  از انبار کردن یا عرضه باتری ها در معرض نور مستقیم خورشید یا در مکانی که در معرض با )پ
  .اجتناب شود

و ممکن اسـت شـارژ      ها در اثر خیس شدن کاهش یافته          مقاومت عایقی باتری  وقتی باتری ها خیس شوند،      
  . ندشو زنگ زدگی  و دچار شدهخودبخود

  .باتری ها را در بسته بندی اصلی خودشان نگهداری یا در معرض دید بگذارید) ت
  .هم درهم شوند ممکن است اتصال کوتاه شده یا صدمه ببیننداگر باتری ها از بسته بندی خارج شده و با 

  .برای کسب جزئیات بیشتر به پیوست پ مراجعه کنید
  
  
  
  

1-International Civil  Aviation Organization 
2- International  Air  Transport Association 
3- International  Maritime Dangerous Goods 
4-International  Maritime Organization  
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  انداختن  دور 7-7
باتری های اولیه ممکن است مشمول قوانین عمومی جمع آوری زباله باشند و قـوانین اختـصاصی خاصـی                   

  .در کشور در رابطه با آن ها وجود نداشته باشد
ظـر  در هنگام حمل و نقل ، انبارش و جابجایی برای دور ریزی، بهتر است مراقبـت هـای ایمنـی زیـر در ن                       

  : گرفته شوند
  .باتری ها را به حال خود رها نکنید) الف

ممکـن اسـت باعـث جراحـات ، آتـش           .  باتری های لیتیمی آتش زا یا مضر هـستند         ترکیبیبیشتر عناصر   
  . یا انفجار شوند شکستگیسوزی ، 

  .باتری ها بجز در شرایط سوزاندن تحت کنترل و مورد تایید، نباید در معرض آتش قرار گیرند) ب
محـصوالت احتـراق     .باتری های لیتیمی ممکن است در آتش منفجر شـوند         . بخار لیتیم قابل اشتعال است    

  .باتری های لیتیمی ممکن است سمی و خورنده باشند
باتری ها را جمع آوری نموده و در مکان های تمیز و محیط خشک  دور از نـور مـستقیم خورشـید و                        ) پ

  .دور از گرمای شدید نگهداری کنید
حرارت ممکن است باعث نشتی گاز قابـل        . شکی و رطوبت ممکن است باعث اتصال کوتاه و حرارت شود          خ

  . یا انفجار رخ دهد شکستگیدر نتیجه ممکن است آتش سوزی، . اشتعال شود
  .باتری ها را جمع آوری کرده و در مکان با تهویه مناسب نگهداری کنید) ت

 عـادی اگر اتصال کوتاه کننـد، شـارژ غیر       .  باقیمانده باشند  ژممکن است باتری های مصرف شده دارای شار       
در نتیجـه ممکـن اسـت آتـش     . شوند یا تحت فشار تخلیه شوند ، ممکن است گاز قابل اشتعال نشتی کند       

  . یا انفجار رخ دهد شکستگیسوزی، 
 شوند عادییراگر اتصال کوتاه کنند، شارژ غ .باتری های جمع آوری شده را با مواد دیگر مخلوط نکنید         ) ث

یا تحت فشار تخلیه شوند، حرارت تولید شده ممکن است باعث آتش سوزی مواد زائـد هـم چـون پارچـه                      
  .های نفتی، کاغذ یا چوب شده و در نتیجه آتش سوزی بوجود آید

  .ترمینال های باتری را حفاظت کنید) ج
عـدم  . ه عـایق بنـدی حفاظـت شـوند        بهتر است ترمینال های باتری، بویژه باتری های با ولتاژ باال به وسیل            

در نتیجه ممکن   .  و تخلیه تحت فشار شود     عادیحفاظت ترمینال ها می تواند باعث اتصال کوتاه، شارژ غیر         
  . یا انفجار رخ دهد شکستگیاست آتش سوزی، 

   کنندگاندستورالعمل هایی برای مصرف   8
نوع باتری بیـشترین تناسـب را بـا مـصرف     همیشه باتری را انتخاب کنید که اندازه آن صحیح بوده و    ) الف

اطالعات همراه با تجهیزات را برای کمک به انتخاب صحیح باتری به صورت مرجـع            . مورد نظر داشته باشد   
  .نگهداری کنید

  .تمام باتری های یک دسته را هم زمان تعویض کنید) ب
  .نیداتصاالت باتری و اتصاالت تجهیزات را قبل از نصب باتری ها ، تمیز ک) پ



   

 25

  .به صورت صحیح نصب شده اند ) -و (+ مطمئن شوید که باتری ها با رعایت قطبیت ها ) ت
  .باتری های تخلیه شده را بی درنگ از تجهیزات خارج کنید) ث

  نشانه گذاری       9
  کلیات   9-1

، هر باتری   ) مراجعه کنید  2-9به بند   ( شوند  هایی که به عنوان باتری کوچک شناسایی می         به استثناء باتری  
  :باید با اطالعات زیر نشانه گذاری شود

  کد مشخصه) الف
سال و ماه یـا هفتـه سـاخت         . سال و ماه یا هفته ساخت     توصیه شده برای دوره مصرف یا       تاریخ انقضاء   ) ب

  .شودممکن است بصورت کد عنوان 
  )در صورت کاربرد(ها  قطبیت ترمینال) پ
  ولتاژ اسمی) ت
  ازنده یا عرضه کنندهنام یا نشان تجاری س) ث
  توصیه های مراقبتی) ج
  ). مراجعه کنید2-7به بند (مراقبت از بلعیدن باتری های قابل بلعیدن) ح

  های کوچک     باتری9-2
خیلی کوچک است ، بـر روی  1-9 شده در بند   اعالمباتری های که سطح بیرونی آن ها برای نشانه گذاری           

تمام نـشانه گـذاری     . نشانه گذاری شوند  )  پ 1-9بند  ( طبیت ها و ق ) الف1-9بند  (باتری باید کد مشخصه     
  .نمود به جای باتری بر روی بسته بندی درج را می توان 1-9 شده در بند اعالمهای 
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  پیوست الف
  )اطالعاتی(

  خطوط راهنما برای دست یابی به ایمنی باتری های لیتیمی
ای پر قدرت برای استفاده مصرف کنندگان مورد نظـر بـوده   خطوط راهنمای زیر در هنگام توسعه باتری ه      

  .جنبه اطالعاتی دارنداین راهنما ها . اند
   خطوط راهنمای طراحی باتری– 1 –جدول الف 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 طراحی
 باتری با قرارعادیجلو گیری از افزایش دمای غیر

 ود کننده های جریاندادن محد

 فراهم کردن محدودکننده های جریان مناسب

جلوگیری از انفجار باتری به وسیله کاهش فشار
 داخلی وقتی دما از یک حدی فراتر می رود

ق باتری های حقیقی تولید شده مطابق کیفیتانطبا
 طراحی

 جرم محصوالت باتری ها مطابق با کیفیت طراحی

 برطرف کردن معایب فرآیند تولید

انطباق این که باتری ها کیفیت طراحی را برآورده
 کرده اند

 برطرف کردن معایب به وسیله بازرسی

 واحد تولید

 مجموعه تولید

 بازرسی

ایجاد مراقبت های ایمنی 
 مورد نیاز

درخواست از سازندگان 
تجهیزات برای بررسی 

چشمی دقیق مراقبت های 
 ایمنی

قرار دادن این اطالعات 
در دسترس مصرف کننده 

 نهایی
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طراحـان بهتـر اسـت اطمینـان     . ی می شود کشیدن جریان پر قدرت از باتری باعث افزایش سریع دما در باتری لیتیم  :مثال
روشی که به نحو موفقیت آمیزی اسـتفاده  . حاصل کنند که جریان استخراجی از باتری در هنگام طراحی کنترل شده است           

  .  فعال می شود ً سریعا، است که هنگامی که کشیدن جریان از معیار های طراحی فراتر رودPTCشده است قرار دادن یک 
شـدت   ،ری طراح بهتر است اطمینان حاصل کند که اگر دمای باتری بیش از معیار های طراحی افزایش یابـد                  در طراحی بات  

روشی که به نحو موفقیت آمیزی استفاده شده است قرار دادن سیستم جدا کننده که قادر به عبور                  . جریان محدود می شود   
  .، استجریان  به نحو مناسب بوده و با افزایش دما آن را کاهش می دهد

بنابراین ، بهتر اسـت طـراح بـاتری یـک           . باتری های لیتیمی به صورت مناسبی برای جلوگیری از نشتی درز بندی شده اند             
این مسئله ممکن است در گستره دماهای موجـود در معیـار   . روش برای کاهش افزایش بیش از حد فشار داخلی فراهم کند    

  .های طراحی نیز رخ دهد
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  پیوست ب
  )اطالعاتی(

  خطوط راهنمای طراحی تجهیزات مصرف کننده باتری های لیتیمی
 خطوط راهنمای مورد استفاده به وسیله طراحان تجهیزات که باتری های لیتیمـی را بـه                 1-در جدول ب    

بـرای   ، خطوط راهنما IEC 60086-5به پیوست ب استاندارد بین المللی ( کار می برند، تنظیم شده است
  ).طراحی قسمت های باتری مراجعه کنید

   خطوط راهنمای طراحی تجهیزات– 1-جدول ب
نتایج ممکن اگر توصیه ها در نظر گرفته   توصیه ها  موضوع فرعی  موضوع

  نشوند
انتخاب باتری ) 1-1(

  مناسب
رای تجهیزات انتخاب کنید، باتری را بمناسب ترین 

   گرم شودبیش از حدممکن است باتری   مشخصات الکتریکی آن را یاداشت کنید

-2CR5,CR ( سلولی  ندباتری های چ) الف
P2,2CR111O8 یک قطعه فقط)  و غیره ،  

باتری های استوانه ای ) ب
)CR17345,CR11108کمتر از سه )  و غیره

  قطعه
 و CR2025,CR2016(باتری های دکمه ای ) پ

  کمتر از سه قطعه) غیره
وقتی بیش از یک باتری استفاده شود، بهتر است ) ت

نوع های متفاوت در تقسیم بندی مشابه باتری 
  .استفاده نشود

در اتصال سری متفاوت چنانچه ظرفیت باتری ها 
. می شود است ، باتری با ظرفیت کمتر اضافه تخلیه

در نتیجه ممکن است نشت الکترولیت ، اضافه گرما 
   رخ دهدآتش سوزی ، انفجار یا  شکستگی، 

تعداد باتری ها ) 1-2(
 یا الفاتصال موازی (

مورد استفاده و ) سری
  روش کار

می شوند  وقتی باتری ها به صورت موازی استفاده) ث
  بهتر است محافظ در مقابل شارژ استفاده شود

زی متفاوت چنانچه ولتاژ باتری ها در اتصال موا
در نتیجه . باشد، باتری با ولتاژ کمتر شارژ می شود

 ممکن است نشت الکترولیت ، اضافه گرما ، 
   رخ دهدآتش سوزی ، انفجار یا شکستگی

   باتری باید از دیگر منبع قدرت عایق باشدمدار) الف
این حالت می تواند باعث . باتری شارژ می شود

، انفجار  شکستگیرولیت ، اضافه حرارت ، نشت الکت
  .یا آتش سوزی شود

وقتی باتری ) 1(
لیتیمی به عنوان 

 اصلی غذیهتمنبع 
  استفاده می شود

 مدارطراحی ) 1-3(
 قرار مداروسایل محافظ همچون فیوز ها در مسیر )ب  باتری

  گیرند

باتری اتصال کوتاه شده در نتیجه می تواند باعث 
، انفجار  شکستگینشت الکترولیت ، اضافه حرارت ، 

  .یا آتش سوزی شود

 مدارطراحی )  2-1(
  باتری

 باید در باتری استفاده شود تا به مدار دهننجدا ک
  وسیله مصرف کننده تحت فشار تخلیه یا شارژ نشود

باتری ممکن است اضافه تخلیه شده،  قطب ها 
این حالت می تواند . معکوس شده یا شارژ شود

، تگی شکسباعث نشت الکترولیت ، اضافه حرارت ، 
وقتی باتری به ) 2(   آتش سوزی شودًانفجار یا  احتماال

عنوان منبع قدرت 
یبان استفاده پشت

 مدارطراحی ) 2-2(  می شود
باتری برای کاربرد 
  حافظه پشتیبان

 اصلی متصل است غذیهت منبع مداروقتی باتری به 
 با ترکیبی از دیود مدارممکن است شارژ شود، محافظ 
مقدار نشت تجمع یافته .و مقاومت وجود داشته باشد

ظرفیت باتری در  درصد 2دیود بهتر است کمتر از 
  طول عمر مورد انتظار باتری باشد

این حالت می تواند باعث . باتری شارژ می شود
، انفجار  شکستگینشت الکترولیت ، اضافه حرارت ، 

   آتش سوزی شودًیا  احتماال

  . مراجعه کنید2-1-7 به بند -الف
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   1-جدول بادامه  
  ه ها در نظر گرفته نشوندنتایج ممکن اگر توصی  توصیه ها  موضوع فرعی  موضوع

قسمت های باتری طوری طراحی شوند که اگر ) الف
بهتر است . شودن اتصال برقرارباتری معکوس شد، 

جایگاه های باتری تمیز و برای نشان دادن نحوه جای 
گذاری صحیح باتری ها به صورت مناسب نشانه 

  .گذاری شده باشند

که در مقابل معکوس شدن باتری محافظ بجز حالتی 
وجود داشته باشد ، ممکن است تجهیزات در اثر نشت 

، انفجار یا  شکستگیالکترولیت، اضافه حرارت ، 
   آتش سوزی آسیب ببینندًاحتماال

جایگاه باتری ها طوری طراحی شوند که دیگر ) ب
باتری ها به غیر از ابعاد مشخص شده در آن قرار 

  نگیرند

  است تجهیزات آسیب دیده و یا کار نکنندممکن 

جایگاه باتری طوری طراحی شود که گاز های ) پ
  تولید شده به راحتی خارج شوند

   شودعایقجایگاه باتری در برابر آب )ت
 ًری طوری طراحی شود که وقتی شدیداجایگاه بات)ث

  درزبندی شود عایق منفجر شود

ممکن است در اثر افزایش بیش از حد فشار درونی 
  گاز تولید شده و در نتیجه جایگاه باتری آسیب ببیند

جایگاه باتری از حرارت تولیدی به وسیله تجهیزات )چ
  عایق باشد

ممکن است باتری تغییر شکل داده و در اثر افزایش 
  حرارت الکترولیت نشت کند

  نگهدارنده و جایگاه باتری) 3(

جایگاه طوری طراحی شود که به آسانی توسط )ج
  کودکان باز نشود

ست کودکان باتری ها را برداشته و آن ها را ممکن ا
  ببلعند

بهتراست مواد و شکل ترمینال ها و اتصاالت ) الف
برقرار طوری انتخاب شوند که اتصال الکتریکی موثر را 

  .دنماین

  در اثر اتصال نامناسب حرارت تولید می شود

 نصب  کمکی برای جلوگیری ازمداربهتر است ) ب
  معکوس باتری ها طراحی شود

  ممکن است تجهیزات آسیب دیده و یا کار نکنند

بهتر است اتصال و ترمینال مناسب برای جلوگیری ) پ
  از نصب معکوس باتری ها طراحی شود

باتری می تواند . ممکن است تجهیزات آسیب ببینند
 ، انفجار یا  شکستگیباعث نشتی ، اضافه حرارت ، 

   سوزی شود آتشًاحتماال

  اتصاالت و ترمینال ها) 4(

از لحیم کاری و جوشکاری مستقیم باتری ) ت
  خودداری شود

 ممکن است باتری دچار نشت ، اضافه حرارت ، 
   آتش سوزی شودً ، انفجار یا احتماالشکستگی

نشان های  ) 5(
مراقبت های 

  ضروری

)5-1 (       
  در تجهیزات

در جایگاه ) قطبیت ها(جهت گیری صحیح باتری ها 
  واضح نشان داده شودباتری ها 

چنانچه باتری به طور معکوس قرار گرفته و شارژ شود 
 ،  شکستگی، می تواند باعث نشتی ، اضافه حرارت ، 

  . آتش سوزی شودًانفجار یا احتماال
در دوره ) 5-2(  

  های آموزش
مراقبت هایی برای جابجایی مناسب باتری ها نشان 

  داده شود
جا شوند و در ممکن است باتری ها به سختی جاب
  نتیجه حادثه بوجود آید
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  پیوست پ
  )اطالعاتی(

   و انبارشانداختناطالعات دیگری در باره دور
 6-7و انبارش باتری هـای لیتیمـی کـه در بنـد             دور انداختن   این پیوست جزئیات اطالعات دیگری درباره       

  .ارائه شدند را مشخص می کند
  . آب و هوا باشد عایقنک، خشک، تهویه شده و باتری تمیز، خانبارش کانمبهتر است 

درجـه  + 30درجـه سلـسیوس قـرار داشـته و هرگـز از          + 25و  + 10 عادی، دما بایستی بـین       انبارش برای  
دوره برای ) رطوبت نسبی% 40و کمتر از % 95بیش از   ( رطوبت   شدتاز  بهتر است   . سلسیوس بیشتر نشود  

       توصـیه  بنـابراین   . باشـد    بـسته بنـدی آن زیـان آور مـی           چون برای بـاتری و     ،طوالنی جلوگیری شود  های  
  .گیرندنها در مجاورت رادیاتور یا مشعل یا در معرض نور مستقیم خورشید قرار  باتریمی شود که 
 که مراقبت های ایمنـی در نظـر         تر  ها در دمای اتاق عالی است، در دماهای پایین          باتریانبارش  اگرچه عمر   
مثـل  ( بندی حفاظتی خاصـی       ها در بسته     باتری  بهتر است  .یابد  ها افزایش می    آن رشانبا، عمر   گرفته شود 

هـا در     محصور شوند که طوری نگهـداری شـوند تـا از بـاتری            ) های پالستیکی آب بندی شده و غیره       کیف
  . گرم شدن سریع باتری ها مضر است. به هنگام گرم شدن در دمای محیط محافظت نمایندچگالشبرابر 
 بعد از بازگشت بـه دمـای محـیط مـورد مـصرف قـرار                می توان اند     شده انبارایی که در دمای سرد      ه  باتری
  .گیرند

 متر در   5/1طور کلی، این ارتفاع نباید از       ه  ب. ها بستگی به استحکام بسته بندی دارد         ارتفاع انباشتن باتری  
  .  چوبی، بیشتر باشدبسته های متر در مورد 3های مقوایی یا  مورد بسته

بهتـر  رو   از ایـن  . کننـد   های فوق عیناً در مورد شرایط نگهداری حین حمل و نقل طوالنی صدق می               توصیه
است باتری ها دور از موتور خانه کشتی نگهداری شده و به مدت طوالنی در محفظه های فلزی ماشین ها                    

  .در هنگام تابستان رها نشوند) کانتینر ها(
بـرای  .  ارسال شوند و بین مراکز توزیع و مصرف کنندگان توزیع شـوند            ًاباتری های باید بعد از تولید سریع      

مناسب انجام گیرد، مکان های انبارش و نمایشگاه ها بهتر اسـت            ) ورود و خروج  (این که گردش انبارداری     
  .به نحو مناسبی طراحی شده و بسته ها به نحو مناسبی نشانه گذاری شوند
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 خذا ًام تِ

 ٗزاىاستاًذارد ا ٖهلتا ساسهاى  آضٌاٖٗ

 ا٤لاٖ، ٓٙؼت٣ تغم٥مبت ٚ اًتب٘ـاكؿ ٔؤ١ًٌ كاتٔمل ٚ لٛا٥٘ٗ آالط لبٖ٘ٛ 3 ٔبؿ٠ ٤ه ثٙـ ٔٛرت ثٝ ا٤لاٖ اًتب٘ـاكؿ ٣ّٔ ًبمٔبٖ

ٖ ( ا٣)كًٕ ٣ّٔ اًتب٘ـاكؿٞب٢ ِ٘ل ٚ تـ٤ٚٗ تؼ٥٥ٗ، ٚظ٥ف١ وٝ اًت وِٛك ك٣ًٕ ٔلرغ تٟٙب 1371 ٔبٜ ثٟٕٗ ٔٔٛة ٝ  كا ٤رلا  ثر

  .ؿاكؿ ػٟـٜ

ٖ وت ام ؤل ٣فٙ ٢ٞب٥ٌ٥ٖٕٛؤؾتّف ؿك  ٢ٞبٗ اًتب٘ـاكؿ ؿك عٛم٤ٜتـٚ ن ٚ ٔؤًٌربت  ور ٘ظرلاٖ ٔلا ٓربعت  ،بكُٙبًبٖ ًربمٔب

، ٢ـ٥ر ٚ ت٤ِٛٚ ثب تٛرٝ ثٝ ُرلا  ٣ٍّٕٔٞبْ ثب ٔٔبِظ  ٣ُٛؿ ٚ و٣ُِٛآٌبٜ ٚ ٔلتجٚ ا٘زبْ ٔ ٢ٚ التٔبؿ ٢ـ٥، ت٣ِٛ، پو٣ِٞٚػّٕ

ِٛ     ١ت آٌبٞب٘رٝ ٚ ٔٙٔرفب٘  واًرت ورٝ ام ِٔربك    ٢ٚ تزبك ٢فٙبٚك ٙٙرـٌبٖ،  وٙٙرـٌبٖ، ٔٔرل   وـ٥ٓربعجبٖ عرك ٚ ٘فرغ، ُربُٔ ت

ٛ ٥َُرٛؿ. پر  ٣عبٓرُ ٔر   ٣ؿِٚتر ٥لٚ غ ٣ؿِٚت ٢بٞ، ٟ٘بؿٞب، ًبمٔب٣ٖٚ تؾٔٔ ٣ن ػّٕووٙٙـٌبٖ، ٔلآبؿكوٙٙـٌبٖ ٚ ٚاكؿ ي ٤٘ر

بفرت  ٤ُرٛؿ ٚ پري ام ؿك  ٣ٔلثٛٙ اكًربَ ٔر   ٢ٞب٥ٌ٥ٖٕٛو ٢٘فغ ٚ اػ٘ب٢ثٝ ٔلارغ ف ٣٘ظلؽٛاٞ ٢ثلا ٤لاٖا ٣ّٔ ٢اًتب٘ـاكؿٞب

ٖ ( ا٣)كًٕ ٣ّٔاًتب٘ـاكؿ  ػٙٛاٖ ثٝ ،ت٤ٔلتجٚ ثب آٖ كُتٝ ٛلط ٚ ؿك ٓٛكت تٔٛ ٣ّٔ ١ت٥ٕوِٟٙبؿٞب ؿك ٥٘ظلٞب ٚ پ صربح ٚ   ٤رلا

 ُٛؿ.٣ٔٙتِل ٔ

ٟ ٥ر٥ ت ٗرٛاثٚ تؼ ٤ثب كػب ٥ن٘ ٓالطف٢ٔٙـ ٚ  ػاللٝ ٢ٞب ٝ ٔؤًٌبت ٚ ًبمٔبٖو ٣٤ي اًتب٘ـاكؿٞب٥َٛ٘٤پ وٙٙرـ   ٣ٝ ٔر ٥ر ٗ ُرـٜ ت

ٛ   ٣ثلكً ،ٛلط ٣ّٔ ٥تٝؿكوٕ ٝ ت، ٤ٚ ؿكٓرٛكت تٔر ٖ  ثر ٖ ا ٣ّٔر اًرتب٘ـاكؿ   ػٙرٛا ـ . ُرٛؿ  ٣صربح ٚ ٔٙتِرل ٔر    ٤رلا ت، ٥ر ٗ تلت٤ثر

اًرتب٘ـاكؿ ٔلثرٛٙ    ٣ّٔ ٥١تٗ ٚ ؿك و٤ٕتـٚ 5 ك٠ُٕب ٤لاٖا ٣ّٔاًتب٘ـاكؿ   كاتٔملٝ ثل اًبى وُٛؿ ٣ٔ ٣تّم ٣ّٔ ٣٤اًتب٘ـاكؿٞب

 ـٜ ثبُـ.٥ت ك٤ًثٝ تٔٛ ُٛؿ٣ُ ٥ٔىتِ ا٤لاٖاًتب٘ـاكؿ  ٣ًّٔبمٔبٖ  ؿكٝ و

(ISO)اًتب٘ـاكؿ  ٣ا٥ًِّّٕٗبمٔبٖ ث ٣آّ ٢لاٖ ام اػ٘ب٤ا ؿاًتب٘ـاك ٣ًّٔبمٔبٖ 
 2(IEC) ٥ره اِىتلٚتىٙ ا٣ِّّٕ ٥ٗث ٥ٌ٥ٖٛ، و1ٕ

(OIML) ٣لب٘ٛ٘ ٣ُٙبً ا٘ـامٜ ا٣ِّّٕ ٥ٗٚ ًبمٔبٖ ث
(CAC) ٣٤ورـوي غرقا   ٥ٌ٥ٖٛوٕ 4تٟٙب كاثٚ ػٙٛاٖ ثٝاًت ٚ  3

ؿك وِرٛك   5

ـ ٥ٚ ٘ ٣ّر وٚ ٤ٕٗٗ تررٛرٝ ثرٝ ُرلا    ٤لاٖا ٣ّٔ ٢ٗ اًتب٘ـاكؿٞب٤تـٚ ؿك. وٙـ ٣ٔ ٥تفؼبِ ٗ ٤ِرٛك، ام آؽرل  وؽربّ   ٢ٞرب  ٢بمٔٙر

 .ُٛؿ ٣ٔ ٥ل٢ٌ ثٟلٜ ٣إِّّٗ ٥ث ٢رٟبٖ ٚ اًتب٘ـاكؿٞب ٣ٚ ٓٙؼت ٣، ف٣ٙػّٕ ٢ٞب ِلفت٥پ

وٙٙـٌبٖ، عفر  ًرالٔت    ت ام ٔٔل ٤عٕب ٢ُـٜ ؿك لبٖ٘ٛ، ثلا ٥ٙ٣ثَ ٥ٗ پ٤ت ٔٛام٤تٛا٘ـ ثب كػب ٣لاٖ ٤ٔاًتب٘ـاكؿ ا ٣ًّٔبمٔبٖ 

ام  ٣ثؼ٘ر  ٢ررلا ، ا٢ٚ التٔربؿ  ٣ٜر ٥ٔغ ٌرت ٤ت ٔغٔرٛتت ٚ ٔالعظربت م  ٥ر ف٥وٙربٖ ام  ٥، عَٔٛ ا٣ٕٛٚ ػٕٛٔ ٢فلؿ ٤ٕٙ٣ٚ ا

 ٢اًرتب٘ـاكؿ، ارجربك   ٣ػربِ  ٢ُرٛكا  ٤تثب تٔٛ ٣،الالْ ٚاكؿات ٤بؿاؽُ وِٛك ٚ/ ٥ـ٢ٔغٔٛتت تِٛ ٢كا ثلا ٤لاٖا ٣ّٔ ٢اًتب٘ـاكؿٞب

ٚ  ٣ٓربؿكات  ٢بتٞرب واًرتب٘ـاكؿ   ٢ِرٛك، اررلا  ؤغٔرٛتت   ٢ثرلا  ٣إِّّر ٥ٗثر  ٢تٛا٘ـ ثٝ ٔٙظٛك عف  ثبماكٞرب ٣. ًبمٔبٖ ٔوٙـ

ٞب ٚ ٔؤًٌربت فؼربَ ؿك    ٙٙـٌبٖ ام ؽـٔبت ًبمٔبٖو ثٝ اًتفبؿٜ ثؾ٥ِـٖٙبٖ ٥إٛ ٢ٗ ثلا٥. ٕٞضٙوٙـ ٢آٖ كا ارجبك ٢ثٙـ ؿكرٝ

ٜ ٤، آمٔب٥ٜ٣ٔغ ٌت٤ت م٤ل٤ت ٚ ٔـ٥ف٥وت ٤ل٤ٔـ ٞب٥ً٢ٌتٓ ٣ٌٛاٞ ٚ ٓـٚك ٢ن٥، ٣ِٕٔٔبٚكٜ، آٔٛمٍ، ثبمكً ٥ٙ١مٔ ٞرب ٚ   ِرٍب

ٞب ٚ ٔؤًٌبت كا ثل اًربى ٗرٛاثٚ ٘ظربْ     ٌٛ٘ٝ ًبمٔبٖٗ ٤اًتب٘ـاكؿ ا ٣ّٔ ًبمٔبًٖٙزَ،  ٤ُ( ًٚب٥جلا٥ًٖٛ)وبِ ٣ٔلاون ٚاًٙز

ٞرب  لؿ آٖىر ٞب اػٜب ٚ ثل ػّٕت ثٝ آ٥ٖـ ٓالع٥٤تأ ١ٙب٥ٔٚ تمْ، ٌٛا٤ٞٚ ؿك ٓٛكت اعلام ُلا وٙـ ٣ٔ ٣بث٤لاٖ اكم٤ت ا٥ـ ٓالع٥٤تأ

 ٢بكثلؿور مربت  ٥ا٘زبْ تغم بك فّنات ٌلا٘جٟب ٥ٚٗ ػ٥٥ُ ًٙزَ، تؼ٤ًٚب ٣بٞب، ٚاًٙز٤ى ٣إِّّٗ ٥ثذ ؿًتٍبٜ ٤وٙـ. تلٚ ٣٘ظبكت ٔ

 اًت. ًبمٔبٖٗ ٤ف ا٤ٚظب ٤ٍلام ؿ ٤لاٖا ٣ّٔ ٢ًٜظ اًتب٘ـاكؿٞب ٢اكتمب ٢ثلا

                                                 

1- International Organization for Standardization 

2- International Electrotechnical Commission 

3- International Organization for Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legals) 

4- Contact point 

5- Codex Alimentarius Commission  
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 استاًذارد ٗيتذٍ ٖفٌ ٘سَ٘ىکو

 «کل٘ات: 1 لسوت -اٍلِ٘ ّإ تاتزٕ»

 

 هحل اضتغال: ٗا/ٍ سوت :رئ٘س

 ٕٞب٤ٖٛ تجل٤ن٢،

 (عبِت ربٔـ -٥ن٤هاكُـ ف ٣)وبكُٙبً

 ؿفبػ٣ ٤ٛ٘ٗ ٞب٢ا٘له٢ -كئ٥ي ٔلون

  

  :دت٘ز

   ٥ىبئ٥ُٔ ٔالماؿٜ،

 (٣ٕ٥اِىتلُٚ -٣ٕ٥ُ ٢)ؿوتل

 ُلل٣ آفكثب٤زبٖ اًتب٘ـاكؿ وُ اؿاكٜ -ٞبكئ٥ي اؿاكٜ أٛك آمٔب٤ٍِبٜ

  

  علٚ  اِفجب( ٥تثٝ تلت ٣)اًبٔ :اػضا

 ػ٣ّ آغل٢،

 (ف٥ن٤ه -٣ٕ٥ُ ٢)ؿوتل

 ؿفبػ٣ تغم٥مبت آٔٛم٣ُ ًٌٔٛٝ -پوٍِٚٞل

  

  ٥ـًؼ ا٥ِب٣ً،

 (وبكثلؿ٢ -٣ٕ٥اكُـ ُ ٣)وبكُٙبً

 ا٘له٢ ٔٙبثغ تًٛؼٝ ًبمٔبٖ -كئ٥ي ؿفتل ٛلاع٣

  

  ٥ٛنث عج٥ج٣،

 (اِىتل٣ٕ٥ُٚ -٣ٕ٥ُ ٢)ؿوتل

 ٔـ٣٘ ٥ُٟـ ؿاٍِ٘بٜ -ٔـ٤ل ٌلٜٚ ٣ٕ٥ُ

  

 ٚع٥ـ ؽٌل٢ٚ،

 (آ٣ِ -٣ٕ٥اكُـ ُ ٣)وبكُٙبً

 

 ثبثب٣٤ ٥ُٟـ ٌلٜٚ علاكت٣ ثبتل٢ -كئ٥ي ؿفتل ٛلاع٣

 ٥ّٔزٝ رٟبٖ،ؽًِ

 (٢وبكثلؿ - ٣ٕ٥ُ وبكُٙب٣ً)
 

 آمٔب ٓـك پوٚٞبٖ ٕٞب ُلوت -ٔـ٤لػبُٔ
 

 ف٥ٟٕٝ ٔال٤ًٛف٣، كٗب٣٤

 (تزن٤ٝ -٣ٕ٥اكُـ ُ ٣)وبكُٙبً

 آ٥ٔىٛ ٥٘لٚ آكاٖ ًبم٢ثبتل٢ -ٔـ٤ل وٙتلَ و٥ف٥ت

 ع٥ٌٗ                                                 ، ػبثـ٢

 (ٔؼـ٣٘ -)ؿوتل٢ ٣ٕ٥ُ

 ؿاٍِ٘بٜ تجل٤ن -پوٍِٚٞل
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 هحل اضتغال: ٗا/ٍ سوت علٚ  اِفجب( ٥تثٝ تلت ٣)اًبٔ :اػضا

 ًؼ٥ـٜ، غنا٣ِ آفٟب٣٘

 (تزن٤ٝ - )ؿوتل٢ ٣ٕ٥ُ

 

 ٔزتٕغ ًپبٞبٖ ثبتل٢ آفٟبٖ -وبكُٙبى

 للثب٣٘، ٜٔٔف٣

 (آ٣ِ - )ؿوتل٢ ٣ٕ٥ُ

 

 ؿاٍِ٘بٜ ٓٙؼت٣ ٔبِه اُتل تٟلاٖ -پوٍِٚٞل

 اعٕـ وب٤ٚب٣٘، 

 (اِىتل٥٘ٚه - ثلق ٣ٟٔٙـً وبكُٙب٣ً)
 

 رٟبٖ ٔؼ٥بكٌلاٖ ُلوت -ٔـ٤لػبُٔ

 ًبمٔبٖ تًٛؼٝ ٔٙبثغ ا٘له٢ -ٌٔئَٛ ؽٚ ت٥ِٛـ٢ ثبتل٢ ًلة ا٥ًـ ػ٣ّ وب٣٤ٚ،

  (وبكثلؿ٢ -٣ٕ٥ُ  وبكُٙب٣ً اكُـ)

 مٞلا ٔلت٢ٛ٘،

 (تزن٤ٝ -٣ٕ٥ُ ٢)ؿوتل

 ا٘له٢ ٔٙبثغ تًٛؼٝ ًبمٔبٖ -پوٍِٚٞل

  

 ًٕب٘ٝ ٔالماؿٜ،

 (٥هٔىبتلٚ٘ -ٟٔٙـ٣ً ٔىب٥٘هاكُـ  ٣)وبكُٙبً

 تجل٤ن ا٘له٢ فٙبٚكاٖ پبكى ُلوت -ٔـ٤لػبُٔ

  

 ٔغٕـ ٘ٛكٚم٤ب٣٘،

 (اِىتل٥٘ٚه -ثلقٟٔٙـ٣ً  ٢)ؿوتل

 آك٤ب ثبتل٢ وبكا ُلوت -لػب٤ُٔٔـ

  

 ٤نؿا٣٘، ثتَٛ

 )وبكُٙب٣ً ٣ٕ٥ُ وبكثلؿ٢(

 ٔزتٕغ ٓٙؼت٣ ًپبٞبٖ ثبتل٢ -ٞبكئ٥ي آمٔب٤ٍِبٜ

  

  :ٍٗزاستار

   ٤ـٜفل لـ٣ٕ٤،

 (آ٣ِ -٣ٕ٥اكُـ ُ ٣)وبكُٙبً

 ُلل٣ آفكثب٤زبٖ اًتب٘ـاكؿ وُ اؿاكٜ -وبكُٙبى ٌٔئَٛ
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ٔٙـكربتفٟلًت   

 
 

 

  

 غفحِ ػٌَاى

 م ٌفتبك پ٥َ

 ط ٔمـٔٝ 

 1 وبكثلؿ ؿأٙٝ ٚ ٞـ   1

 1 اِنا٣ٔ ٔلارغ  2

 2 ٤فٚ تؼبك آٜالعبت  3

 6 اِنأبت  4

 13 آمٖٔٛ ا٘زبْ -ػّٕىلؿ  5

 16 آمٖٔٛ ٤ُٚلا -ػّٕىلؿ  6

 19 ثلؿاك٢ٕ٘ٛ٘ٝ ٚ و٥ف٥ت ت٥ٕ٘ٗ  7

 20 ثبتل٢ ثٙـ٢ثٌتٝ  8

 21   ٞبثبتل٢ ولؿٖ اًتب٘ـاكؿ ثلا٢ ٞب٣٤كإٞٙب٣٤( ٣)اِنأ اِف پ٥ًٛت

 22 تز٥ٟنات ٚ ٛلاع٣( ٣)اِنأ ة پ٥ًٛت

 25 (٢ٌقاك)٘بٌْقاك٢  ُٙبًٝ( ٣)اِنأ ح پ٥ًٛت

 42 آمٖٔٛ كٍٚ ٚ تؼل٤ف -Us( ِٚتبه ؿُبكه اًتب٘ـاكؿ ؿٞٙـ٣ٜ)آٌبٞ ت پ٥ًٛت

( SMMP) ؿػّٕىل ٥ٌ٢لامٜ٘ـا اكؿًتب٘ـا ٢ٞبكٍٚ ٢ًبم آٔبؿٜ( ؿٞٙـ٣ٜ)آٌبٞ ث پ٥ًٛت

 ٔٔلف٢٣وبتٞب

46 

 47 ُـِٜٔؾْ ٖٔبم تٔـ ٥ٔب٥ٍ٘ٗ لُاعـ اكٔمـ ٔغبًجٝ( كٍٚ ٣د )اِنأ پ٥ًٛت

 ؽتٗا٘ـٚ ؿٚك ا ؿًٜتفبا كٍ،٘جبا ،ٚ٘مُ عُٕ، ٢ثٙـثٌتٝ ا٢ثل تزلث٣ ٥٘ٗالٛ ٔزٕٛػٝ(  ٣س )اِنأ پ٥ًٛت

 ٥ِٝاٚ ٢ٞب ٢ثبتل

48 

 52 ٘بٔٝوتبة
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  گفتارپ٘ص

ٚ ٔٙتِل ُـ، ثل اًربى   ٤ٗتـٚ 1381ؿك ًبَ  ثبك٥ٗوٝ ٘ؾٌت «٥بت: و1ّلٌٕت  -ا٥ِٚٝ ٢ٞب ٢ثبتل» اًتب٘ـاكؿ

 ٢اًررتب٘ـاكؿٞب ٤لٍپررق ٢ثررل ٔجٙررب ٔلثررٛٙ ٞررب٥٢ٌرر٥ٖٛوٕ ٥٤ررـٚ تأ ٣ٚ ثلكًرر ٤رربفت٣ؿك ٥ِررٟٙبؿٞب٢پ

 ٣، اًرتب٘ـاكؿ ّٔر  7ثٝ كٍٚ اُبكٜ ُـٜ ؿك ٔٛكؿ اِرف، ثٙرـ    ٤لاٖا ٣ػٙٛاٖ اًتب٘ـاكؿ ّٔ ثٝ ٢ا /ٜٔٙمٝا٣ِّّٕ ٥ٗث

ثلق اًتب٘ـاكؿ  ٣ّٔ ٥ت١وٕ ٥ٝارالً 1097للاك ٌلفت ٚ ؿك  ٤ـ٘ظلٔٛكؿ تزـ ثبك صٟبك٥ٔٗ ٢ثلا  5 ٠ُٕبك ٤لاٖا

لربٖ٘ٛ آرالط    3 ٠ٔربؿ  ٤ره اًتب٘ـاكؿ ثٝ اًرتٙبؿ ثٙرـ    ٤ٗا ٤ٙهُـ. ا ٤تتٔٛ 16/12/1396ٔٛكػ  اِىتل٥٘ٚه

، ثرٝ ػٙرٛاٖ اًرتب٘ـاكؿ    1371ٔٔٛة ثٟٕٗ ٔبٜ  ٤لاٖ،ا ٣ٓٙؼت ٥مبتٚ ٔملكات ٔؤًٌٝ اًتب٘ـاكؿ ٚ تغم ٥ٗلٛا٘

 .ُٛؿ ٣ٔٙتِل ٔ ٤لاٖا ٣ّٔ

ٖ ا ٣ّٔ ٢)اًتب٘ـاكؿٞب 5 ُٕبك٠ ا٤لاٖ ٣ّٔ اًتب٘ـاكؿ اًبى ثل ا٤لاٖ ٣ّٔ اًتب٘ـاكؿٞب٢  ُر٠ٛ٥  ٚ ًربؽتبك  -٤رلا

ٝ ؿك مٔ ٣ٚ رٟرب٘  ٣ّٔ ٢ٞب٥ِلفتتغٛتت ٚ پ ثب ٣ٚ ٕٞبٍٞٙ ٣عف  ٍٕٞبٔ ٢. ثلاُٛ٘ـ٣ٔ تـ٤ٚٗ( ٍ٘بكٍ  ٥ٙر

ورٝ   ٥ِرٟٙبؿ٢ ـ ُـ ٚ ٞل پٙؽٛاٞ ٤ـ٘ظلِنْٚ تزـ ٓٛكتؿك  ٤لاٖا ٣ّٔ ٢ٞبػّْٛ ٚ ؽـٔبت، اًتب٘ـاكؿ ٤غ،ٓٙب

لرلاك   تٛرٝ ٔلثٛٙ ٔٛكؿ ٣فٙ ٥ٌ٥ٖٛؿك وٕ٘ظل ٤ـاًتب٘ـاكؿٞب اكائٝ ُٛؿ، ٍٞٙبْ تزـ ٤ٗا تى٥ُٕآالط ٚ  ٢ثلا

 .ولؿ اًتفبؿٜ ا٤لاٖ ٣ّٔ اًتب٘ـاكؿٞب٢ تزـ٤ـ٘ظل آؽل٤ٗ ام ٕٞٛاكٜ ثب٤ـ ثٙبثلا٤ٗ،ؽٛاٞـ ٌلفت. 

 .ُٛؿ٣ٔ 1391: ًبَ  3597-1 ٠ُٕبك ٤لاٖا ٣اًتب٘ـاكؿ ّٔ ٤ٍن٤ٗاًتب٘ـاكؿ رب ا٤ٗ

ُرـٜ ٚ   ٤ٗٚ تـٚ ٥ٝتٟ «٤ىٌبٖٔؼبؿَ »ثٝ كٍٚ  ٤لم ا٣ِّّٕ ٥ٗاًتب٘ـاكؿ ث ٤لٍپق ٢ثل ٔجٙب ٣اًتب٘ـاكؿ ّٔ ا٤ٗ

ٗ  اًرتب٘ـاكؿ  ٤ىٌبٖٚ ٔؼبؿَ  ثبُـ ٣ٔ ٣وبُٔ ٔتٗ آٖ ثٝ مثبٖ فبكً ٣ُبُٔ تلرٕٝ تؾٔٔ  ٔنثرٛك  إِّّر٣  ثر٥

 :اًت

IEC 60086-1 : 2015, Primary batteries- Part 1: General 
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 همذهِ

 اًت. 3597ا٤ٗ اًتب٘ـاكؿ ٤ه لٌٕت ام ٔزٕٛػٝ اًتب٘ـاكؿٞب٢ ٣ّٔ ا٤لاٖ ثٝ ُٕبك٠ 

  ٞب٢ ا٤ٗ ٔزٕٛػٝ ػجبكتٙـ ام:ًب٤ل لٌٕت

  اِىتل٤ى٣ ٚ ف٥ن٤ى٣ ٞب٤ٚ٢و٣ٌ: 2لٌٕت 

  ًبػت ٞب٢ثبتل٢: 3لٌٕت 

  ٥ِت٣ٕ٥ ٞب٢ثبتل٢ ا٣ٕٙ٤ :4لٌٕت 

  آث٣ ٔغَّٛ اِىتل٥ِٚت ؿاكا٢ ٞب٢ثبتل٢ ا٣ٕٙ٤: 5لٌٕت 



 1396 )تدذٗذًظز زْارم(: سال3597-1اٗزاى ضوارٓ  هلٖاستاًذارد 

   

1 

 کل٘ات: 1 لسوت -اٍلِ٘ ّإتاتزٕ

 کارتزد داهٌٔ ٍ ّذف 1

ٝ  ٞرب٢ ثبتل٢ اًتب٘ـاكًبم٢ ثلا٢ ٔملكات تؼ٥٥ٗ اًتب٘ـاكؿ، ا٤ٗ تـ٤ٚٗ ام ٞـ  ٗ  ؿك ٘ظرل  ثرب  ا٥ِٚر   اثؼربؿ،  ؿاُرت

 ٔغ٥ٜر٣ م٤ٌت ٞب٢رٙجٝ ٚ ا٣ٕٙ٤ ػّٕىلؿ، ٘ٛع آمٖٔٛ، ٞب٢كٍٚ ٌقاك٢،ِ٘ب٘ٝ ب،ٞتل٥ٔٙبَ ٚٗؼ٥ت ٌقاك٢،٘بْ

 اِىتلٚؿٞب، ٥ًٌتٓ، ٘بْ ثٝ تٛرٝ ثب اِىتل٥ٕ٥ُٚب٣٤ ٞب٥ً٢ٌتٓ ا٥ِٚٝ، ثبتل٢ ثٙـ٢ٛجمٝ اثناك ٤ه ػٙٛاٖ ثٝ .اًت

 .ُٛ٘ـ٣ٔ اًتب٘ـاكؿ ثبم، ٔـاك ِٚتبه ث٥ِ٥ٙٝ ٚ ٘ب٣ٔ ِٚتبه اِىتل٥ِٚت،

 اِرف  پ٥ًٛرت  ؿك ،IEC 60086 اًتب٘ـاكؿٞب٢ ٔزٕٛػٝ ؿك ٞبثبتل٢ ٔـاْٚ ٍٟ٘ـاك٢ ٤ب ٌٙزب٘ـٖ ُبُٔ لب٣٘ٛ٘ اِنأبت - ٗادآٍرٕ

 .اًت ُـٜ ؿاؿٜ اًتب٘ـاكؿ ا٤ٗ

ـ ٣ٔ ا٥ٕٛٙبٖ ثبتل٢ ت٥ِٛـوٙٙـٌبٖ ٚ ٞبؿًتٍبٜ ٛلاعبٖ ا٥ِٚٝ، ٞب٢ثبتل٢ وٙٙـٌبٖٔٔل  ثٝ اًتب٘ـاكؿ، ا٤ٗ  ؿٞر

. ٌٞتٙـ تؼ٤ٖٛ لبثُ اًتب٘ـاكؿ ػّٕىلؿ ٚ تٙبًت ُىُ، ٘ظل ام ٔؾتّف ٞب٢وبكؽب٘ٝ ؿك ت٥ِٛـُـٜ ٞب٢ثبتل٢ وٝ

ثبتل٢ ٚ ا٥ِٚٝ ٞب٢ًَّٛ آمٖٔٛ ثلا٢ اًتب٘ـاكؿ آمٖٔٛ ٞب٢كٍٚ ،فٛق ٔٛاكؿ ثب اٜ٘جبق ام ا٥ٕٛٙبٖ ثلا٢ ،ػالٜٚ ثٝ

 .ا٘ـ ُـٜٗ ٥٥تؼ اًتب٘ـاكؿ ٤ٗؿك ا ٞب

 الشاهٖ هزاخغ 2

ٞب اكربع ؿاؿٜ ُـٜ اًرت.  آٖ ثٝ اِنا٣ٔ ٓٛكت ثٝ اًتب٘ـاكؿ ا٤ٗ ٔتٗ ؿك وٝ ؿاكؿ ٚرٛؿ ٗٛاث٣ٜ م٤ل ٔلارغ ؿك

 . ُٛ٘ـ٣ٔ ٔغٌٛة اًتب٘ـاكؿ ا٤ٗ ام رنئ٣ ٗٛاثٚ آٖ تلت٥ت،٤ٗثـ

 آٖ ثؼرـ٢  ٞب٢تزـ٤رـ٘ظل ٚ  ٞرب ٝآالع٥ا٘تِبك اكربع ؿاؿٜ ُـٜ ثبُـ،  ٤ؼثب فول تبك ٣ثٝ ٔلرؼ وٝ ٓٛكت٣ ؿك

اكربع ؿاؿٜ ُـٜ اًت،  ٞبا٘تِبك ثٝ آٖ ٤ؼوٝ ثـٖٚ فول تبك ٣ٔلارؼ. ؿك ٔٛكؿ ٥ٌ٘ت آٚكاِناْ اًتب٘ـاكؿ ا٤ٗ ثلا٢

 .اًت آٚكاِناْ اًتب٘ـاكؿ ا٤ٗ ثلا٢ ثؼـ٢ ٞب٢ٝآالع٥ٚ  ٤ـ٘ظلتزـ ٤ٕٗٞٛاكٜ آؽل

 :اًت اِنا٣ٔ اًتب٘ـاكؿ ا٤ٗ وبكثلؿ ثلا٢ م٤ل ٔلارغ ام اًتفبؿٜ

  IEC 60086-2, Primary batteries – Part 2: Physical and electrical specifications 2-1

ٝ اِٚ ٢ٞبثبتل٢ ،1396 ًبَ: 3597-2 ُٕبكٜ ا٤لاٖ ٣ّٔ اًتب٘ـاكؿ -ٗادآٍرٕ ، ثرب  ٤ىر٣ ٚ اِىتل ٥ن٤ىر٣ ف ٢ٞرب ٤وٌر٣ : 2ٚلٌرٕت    -٥ر

 تـ٤ٚٗ ُـٜ اًت. IEC 60086-2:2015اًتفبؿٜ ام اًتب٘ـاكؿ 

   IEC 60086-3: 2011, Primary batteries – Part 3: Watch batteries 2-2

، ثب اًتفبؿٜ ام اًرتب٘ـاكؿ  ًبػت ٞب٢ثبتل٢: 3 لٌٕت  -٥ٝاِٚ ٞب٢٢ثبتل، 1391: ًبَ 3597-3اًتب٘ـاكؿ ٣ّٔ ا٤لاٖ ُٕبكٜ  -ٗادآٍرٕ

IEC 60086-3:2015 .تـ٤ٚٗ ُـٜ اًت 

 IEC 60086-4: 2014, Primary batteries – Part 4: Safety of lithium batteries 2-3

ٞب٢ ٥ِت٥ٕر٣، ثرب اًرتفبؿٜ ام    ا٣ٕٙ٤ ثبتل٢: 4لٌٕت   -٥ٝاِٚ ٞب٢٢ثبتل، 1386: ًبَ 3597-4 اًتب٘ـاكؿ ٣ّٔ ا٤لاٖ ُٕبكٜ -ٗادآٍرٕ

 تـ٤ٚٗ ُـٜ اًت. IEC 60086-4:2007اًتب٘ـاكؿ 
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 IEC 60086-5: 2011, Primary batteries – Part 5: Safety of batteries with aqueous    2-4

electrolyte 

 ٗفٍ تؼار اغطالحات 3

 :كٚؿ٣ٔ وبكثٝ ٤لم ٤فتؼبك ٚاًتب٘ـاكؿ، آٜالعبت  ٤ٗا ؿك

3-1  

 ٕکارتزد آسهَى
application test 

 .ثبُـ٣ٔ ِٔؾْ وبكثلؿ ه٤ ؿك ٢ثبتل ام ٣ٚالؼ اًتفبؿٜ ٢ًبم٥ُٝج

3-2    

 ٕتاتز

battery 
ٝ  ٞرب، تل٥ٔٙبَ ثب ٕٞلاٜ ٚ ُـٜ ٔتُٔ ٤ىـ٤ٍل ثٝ اِىتل٤ى٣ ٛٛك ثٝ وٝ ًَّٛ صٙـ ٤ب ٤ه ُ  ٚ ٌرقاك٢ ِ٘رب٘  ًٚرب٤

 .ا٘ـٌلفتٝ للاك ثـ٘ٝ ٤ه ؿكٖٚ ٌٞتٙـ ٗلٚك٢ اًتفبؿٜ ثلا٢ وٝ غ٥لٜ ٚ عفبظت٣

3-3  

 )سلَل ٗا تاتزٕ( إدکوِ

button (cell or battery) 
 .اًت لٜل ام وٕتل آٖ و٣ّ ثّٙـ٢ وٝ اًت وٛصى٣ ٌلؿ ثبتل٢ ٤ب ًَّٛ

ٝ  ٣ؿكعربِ  ُرٛؿ ٔر٣  اًرتفبؿٜ  ٥ِت٣ٔٛ٥ غ٥ل ٞب٢٢ثبتل ٢فمٚ ثلا «ا٢ٕٝوؿ ثبتل٢ ٤ب ًَّٛ» ٚاهٜ ،ا٣ٌ٥ٍّ٘ ؿك - ٗادآٍرٕ  ٚاهٜ ور

ٝ وؿ»  ٞب٢ٚاهٜ ٥ٌ٣اٍّ٘ ل٥غ ٞب٢مثبٖ ؿك. كٚؿ٣ٔ وبكٝ ث ٥ِت٣ٕ٥ ٞب٢٢ثبتل ٢تٟٙب ثلا «ا٢ًىٝ ثبتل٢ ٤ب ًَّٛ» ٝ  ٚ ا٢ٕر  «ا٢ًرى

 .  كٚ٘ـ٣ٔ وبكثٝ ٞٓ رب٢ ثٝ اِىتل٥ٕ٥ُٚب٣٤ ٥ًٌتٓ ٘ٛع ٌلفتٗ ٘ظل ؿك ثـٖٚ

3-4  

 سلَل

cell 
 ٞرب وٙٙرـٜ  رـا ٔؼٕٛتً ٚ ٞبٙب٥َتلٔ ،1ثـ٘ٝ ت،٥اِىتلِٚ اِىتلٚؿٞب، ام ٢أزٕٛػٝ ُبُٔ وٝ ٣آّ ٣بت٥ػّٕ ٚاعـ

 .ؿٞـ٣ٔ ٥ُتِى كا ٣٤ب٥ٕ٥ُ ٢ا٘له ٥ٌٓٔتم ٤ُتجـ ام عبُٓ ٣ى٤اِىتل ٢ا٘له ٔٙجغ ٚ ثٛؿٜ

3-5  

 تستِ هذار ٍلتاص
CCV 

closed-circuit voltage 

 .اًت آٖ ؿُبكه ٍٞٙبْ ؿك ٢ثبتل ٢ٞبٙب٥َتلٔ ٥ٗث ِٚتبه

                                                 

1-Case  
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3-6  

 إ)سلَل ٗا تاتزٕ(سکِ

coin (cell or battery) 

 .ُٛؿ ٔلارؼٝ 3-3ثٝ م٤لثٙـ 

3-7  

 (ٕتاتز اٗ)سلَل  ٕااستَاًِ

cylindrical (cell or battery) 

 .ثبُـ آٖ ام ثنكٌتل ب٤ لٜل ثب ثلاثل آٖ ٣وّ ٢ثّٙـ وٝ ُىُ ٢ااًتٛا٘ٝ ٢ثبتل ب٤ ًَّٛ

3-8  

 (تاتزٕ اٍلِ٘) دضارص

discharge (of a primary battery) 

 .ُٛؿ٣ٔ ـ٥ٜوِ ٣ؽبكر ٔـاك ؿك ٢ثبتل ام ب٤ٖرل آٖ ٥ٗع ؿك وٝ ٢ٙـ٤فلآ

3-9   

 خطک (ِ٘)اٍل ٕتاتز
dry (primary) battery 

 .ؿ٣ُٛٔ اٛالق اًت، ن٤ٍك للبث٥ُغ غ٤ٔب ت٥اِىتلِٚ ٢ؿاكا وٝ ٥ٝاِٚ ٢ثبتل ثٝ

3-10  

 ن٘هستم اىٗرٍش خز -هؤثز ٖداخل هماٍهت
effective internal resistance – DC method 

 :ُٛؿ٣ٔ ف٤تؼل ل٤م فلَٔٛ ثلٛجك ٥ٕ٣اِىتلُٚ ًَّٛ ٞل ٔؤحل ٣ؿاؽّ ٔمبٚٔت

 

)(

)(
)(

Ai

VU
Ri






 

3-11  

 لطغ ًمطِ ٍلتاص
EV 

end-point voltage 

 .بثـ٣٤ٔ ب٤ٖپب ٢ثبتل ؿُبكهؿك آٖ  وٝ ُـِٜٔؾْ ِٚتبه
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3-12  

 ًٖطت
leakage 

 . ثبُـ٣ٔ ٢ثبتل ام ٔٛاؿ ٍل٤ؿ ب٤ ت،ٌبم٥اِىتلِٚ ن٤ٍك

3-13  

  ي٘اًگ٘ه سهاىهذت  ٌِ٘کو
MAD 

minimum average duration 
 ثلآٚكؿٜ ًبمؿ.  ـ٤ثب ٢ٕ٘ٛ٘ٝ ثبتل ه٤وٝ  ٢ؿُبكه ٥ٗب٥ٍ٘ٔمٔبٖ ٔـت  ٥ٝٙوٕ

ٝ  اًتب٘ـاكؿ٢ ثب اٜ٘جبق ؿاؿٖ ِ٘بٖ ثلا٢ ٛلاع٣ ٚ اًتب٘ـاكؿٞب  ٤ب ُـِٜٔؾْ ٞب٢كٍٚ اًبى ثل ؿُبكه آمٖٔٛ  -ٗادآٍرٕ  ور

 .لؿ٥ٌ ٣ٔ ا٘زبْ ،كٚؿ٣ٔ وبك ثٝ ثبتل٢ ا٘ٛاع ثلا٢

3-14  

 (ِ٘اٍل ٕتاتز) ًٖاه ٍلتاص
Vn 

nominal voltag (of a primary battery) 
 وبكثٝ اِىتل٥ٕ٥ُٚب٣٤ ٥ًٌتٓ ٤ه ٤ب ثبتل٢ ًَّٛ، ِٚتبه ُٙبًب٣٤ ٤ب تؼ٥٥ٗ ثلا٢ وٝ ِٚتبه ٔٙبًت تمل٤ج٣ ٔمـاك

  .كٚؿ٣ٔ

3-15   

 تاس هذار ٍلتاص
 OCV 

open-circuit voltage 
 .ثبُـ ٣ٔ لٜغ ؿُبكه عبِت ؿك ثبتل٢ ٤ب ًَّٛ ٤ه ٞب٢تل٥ٔٙبَ ث٥ٗ ِٚتبه

3-16  

 (ٕتاتز ٗا َل)سل اٍلِ٘
primary (cell or battery) 

 .اًت اِىتل٤ى٣ ٔزـؿ ُبكه لبث٥ّت فبلـ وٝ ثبتل٢ ٤ب ًَّٛ

3-17  

 (سلَل ٗا تاتزٕ) گزد
round (cell or battery) 

 .ؿاكؿ ٢ال٤ٜؿا ٔمٜغ ًٜظ وٝ ٢ثبتل ب٤ ًَّٛ
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3-18  

 (ِ٘اٍل ٕ)تاتز کارکزد
service output (of a primary battery) 

 .ثبُـ٣ٔ ؿُبكه ِٔؾْ ٤ُٚلا تغت ٢ثبتل ه٤ ٣ؽلٚر ٢ا٘له ب٤ ت٥ظلف ،٢ػٕلوبك

3-19  

 کارکزد آسهَى
service output test 

 .ثبُـ٣ٔ ٥ٝاِٚ ٢ثبتل وبكولؿ نا٥ٖٔ ٢ل٥ٌا٘ـامٜ ٢ثلا ُـٜ ٣ٛلاع آمٖٔٛ

 :ولؿ ٥ٙ٣ث٥َپ ل٤م ٔٛالغ ؿكثلا٢ ٔخبَ  تٛا٣ٖٔ كا وبكولؿ آمٖٔٛ-ٕادآٍرٗ

 ثبُـ؛ ـ٥ٜض٥پ ٥ّ٣تىلاكولؿٖ ؽ ٢ثلا ٢آمٖٔٛ وبكثلؿ ه٤ -اِف

 .وٙـ غ٥لػ٣ّٕ كٚمٔلٜ، آمٖٔٛ ثلا٢ كا آٖ وبكثلؿ٢ آمٖٔٛ ٤ه مٔبٖ ٔـت -ة

3-20  

 کَزک ٕتاتز
small battery 

 .اًت ُـٜ تؼل٤ف 1ُىُ ؿك وٝ ا٢ُـٜ ـ٤ٜثل اًتٛا٘ٝ ٞب٢ا٘ـامٜ ثب ٔتٙبًت ثبتل٢ ٤ب ًَّٛ

 

 
 ٔتل ٥ّ٣ٔ لعٌتث اثؼبؿ

 

 (ٖداخل )اتؼاد کَزک ٕتاتز اٗ سلَل 1سٌدِ -1 ضکل

                                                 

1-Gauge  
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3-21  

 اًثارش ػوز
storage life 

 كا ؿاكؿ.  ُـ٥٥ٜٗا٘زبْ وبكولؿ تؼ ت٥لبثّ ٢ثبتل ،آٖ ب٤ٖپبوٝ ؿك  ٥ٗٔؼ ٤ٚتغت ُلا ٢مٔبٖ ٍٟ٘ـاك ٔـت

3-22   

 (ِ٘اٍل ٕ)تاتز ّاٌال٘تزه
terminals (of a primary battery) 

 .وٙـ٣ٔ فلاٞٓ كا ؽبكر٣ ٔـاك ثٝ اتٔبَ وٝ ًَّٛ ٤ب ثبتل٢ ٞبؿ٢ لٜؼبت

 الشاهات 4

 ات٘کل 4-1

 ٖطزاح 4-1-1

 ،٢ًربؽتبك  ٚ ٣٤ب٥ٕ٥ُ رٙجٝ ؿٚ ام ل٥اؽ ٢ٞبًبَ ؿك .ثبُٙـ٣ٔ ٞبفلٍُٚبٜ ٥ٝاِٚ ٢ٞب٢ثبتل فلٍٚ ٣آّ ٔغُ

ٖ ثرلآٚكؿٜ   ٢ثرلا  ٞبآٖ وبكثلؿ ت٥لبثّ ٚ ت٥ظلف: ٔخبَ ٢ثلا اًت، آٔـٜ ٚرٛؿثٝ ٞبآٖ ؿك ٢بؿ٤م ٣ؿٌلٌٛ٘  ورلؿ

 .اًت بفت٤ٝ ٤َافنا ٢ثبتل نات٥تزٟ ٢تىِٙٛٛه ِلفت٥پ ام ٣٘بُ ـ٤رـ ٢ٞبتمبٗب كُـ

ٝ  ُرٛؿ،  ٌلفتٝ ؿك٘ظل ـ٤ثب ٣ٔالعظبت ٝ،٥اِٚ ٢ٞب٢ثبتل ٣ٛلاع ٍٞٙبْ  ٞرب، آٖ اثؼربؿ  اٜ٘جربق  ٚ ٢ـاك٤ر پب و٤ٜر ٚ ثر

 ٔٛكؿ ـ٤ثب غّٚ وبكثلؿ ٤ُٚلا ٚ ٔؼَٕٛ ٤ُٚلا ؿك اًتفبؿٜ ٍٞٙبْ وبكثلاٖ ٤ٕٙ٣ا ٚ ٣ى٤اِىتل ٚ ٣ى٤ن٥ف ػّٕىلؿ

 .ثبُـ ٙب٥ٖإٛ

 .اًت ُـٜ ٥٥ٗتؼ ة ًٛت٥پ ؿك نات٥تزٟ ٣ٛلاع ثٝ ٔلثٛٙ اٛالػبت ٤ٗا ثل ػالٜٚ

 ٕتاتز اتؼاد 4-1-2

 .ا٘ـ ُـٜٗ ٥٥تؼ  ٢IEC 60086-2   ٚIEC 60086-3اًتب٘ـاكؿٞب ؿك ه٥تفى ثٝ ٞب٢ثبتل ا٘ٛاع اثؼبؿ

 ّاٌال٘تزه 4-1-3

 ات٘کل 4-1-3-1

-ثٝ ـ٤ثب ٞبٙب٥َتلٔ ٣ى٤ن٥ف ُىُ ٣ٛلاع .ثبُٙـ IEC 60086-2 اًتب٘ـاكؿ Clause 6 ثب ٜٔبثك ـ٤ثب ٞبٙب٥َتلٔ

 عبُٓ ُٛؿ. ٙب٥ٖإٛ مٔبٖ وبك ؿكؽٛة  ٣ى٤اِىتل اتٔبَ ٢ثلللاكعف  ٚ  ام وٝ ثبُـ ٢اٌٛ٘ٝ

 .ُٛ٘ـ ًبؽتٝ ٣ؽٛك٘ـٌ ثلاثل ؿك ٔمبْٚ ٚ ٣وبف ٣ى٤اِىتل ت٤ٞـا ٢ؿاكا ٔٛاؿ ام ـ٤ثب ٞبٙب٥َتلٔ
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 اتػال فطار تزاتز در هماٍهت 4-1-3-2

 رـاٌب٘ررٝ ؿك اًررتب٘ـاكؿ ٣ِٔؾٔرربت اؽتٔبٓرر ثررلي ؿك  ب٤رر ٢ؿك رررـاَٚ ِٔؾٔرربت ثرربتل ٛررٛك وررٝ ٕٞرربٖ

 IEC 60086-2 ُٛؿ٣ٔ اػٕبَ ل٤م ٢ل٥ٚ٘ ،اًت ُـٜ ب٥ٖث: 

 ٘ثلاثل ثب  ٢ل٥ٚ N10  ًٚٛثٝ لٜل  ٢فٛتؿ ٢ٌٛ ه٤تmm 1  اتٔبَ ثٝ ٔـت  ٔغُؿك ٔلون ٞلs10 َاػٕب 

 .ُٛؿ ٢ثبتل ٔٙبًت وبك ٔب٘غ ـ٤٘جب ٢ظبٞل ُىُ ل٥٥تغ ٓٛكت ؿك ٚ ُـٜ

 .ُٛؿٔلارؼٝ  IEC 60086-3ٔالعظٝ ٔٛاكؿ اًتخٙبء ثٝ اًتب٘ـاكؿ  ٢ثلا - ٕادآٍرٗ

 1تِ ٍ سز 4-1-3-3

 اًرررتب٘ـاكؿ ؿك 7ترررب  1ُرررىُ  ٜٔررربثك ٞررربآٖ اثؼررربؿ ورررٝ ٣٤ٞرررب٢ثررربتل ٢ثرررلا ٙرررب٥َتلٔ ٘رررٛع ٤ٗرررا

 IEC 60086-2  ْاًت ُـٜ ك٤ػب ٞبٙب٥َتلٔ ام ٢ثبتل ٢ااًتٛا٘ٝ ثـ٘ٝ ٚ كٚؿ٣ٔ وبكثٝ ُـِٜٔؾ. 

 2تذًِ ٍ سز 4-1-3-4

ٝ  ٣٤ٞرب ٢ثربتل  ٢ثلا ٙب٥َتلٔ ٘ٛع ٤ٗا  اًرتب٘ـاكؿ  ؿك 16, 15, 14, 10, 8,9 ٞرب٢ ُُرى  ٜٔربثك  ٞرب آٖ اثؼربؿ  ور

 IEC 60086-2  ْ٥تلٔ ام ٣ثؾِر  ٢ثربتل  ٢ااًتٛا٘ٝ ثـ٘ٝ ى٥ِٗ .كٚؿ٣ٔ وبك ثٝ ُـٜ ِٔؾ َ  ٔخجرت  لٜرت  ٙرب

 .اًت

 ٖس٘پ ّٕاٌال٘تزه 4-1-3-5

 .اًت ُـٜ ك٤ػب ٢فّن ٟٔلٜ ب٤ فّن ه٤ ثب ت٥تلو ؿك ُـٜ كمٜٚ ٥ّٝٔ ه٤ ُبُٔ اتٔبَ ٤ٗا

 تخت اتػاالت 4-1-3-6

  ؿاُررتٗ ام اًررتفبؿٜ ثررب ٣ىرر٤اِىتل اتٔرربَ زرربؿ٤ا ٢ثررلا ٔتٙبًررت ٢فّررن تؾررت ًررٜٛط ِنٚٔرربً اتٔرربتت ٤ٗررا

 . ثبُٙـ٣ٔ ٞبآٖ ٔمبثُ ؿك ٔٙبًت اتٔبَ ٢ٞب٥ٌٓٔىب٘

 ر٘هارپ اٗ تخت ٕفٌزّا 4-1-3-7

ـ ٣ٔر  ٣ُىّ ثٝ ٚ ثبُٙـ٣ٔ ش٥ٔبكپ ُـٜ ـ٥ٜتبث ٢ٞب٥ًٓ ب٤ ٢فّن تؾت ٢ٞبتٌٕٝ ُبُٔ اتٔبتت ٤ٗا ٝ  ثبُرٙ  ور

 .ًبم٘ـ٣ٔ ثلللاك كا اتٔبَ فِبك

 3هادگٖ 4-1-3-8

ُـٜ اًت ٘ٔت ؿاك٘ـٜ ٍ٘ٝ ٥ًّٝٚ ب٤ُـٜ  ٢ثٙـ ك٤ػب ٔغفظٝ ه٤ ؿك وٝ ٢فّن اتٔبتت ام ٔٙبًت ٔزٕٛػٝ ه٤

 .اًت ُـٜ ًبمٌبك ُبؽه رفت ه٤ ام ىٙٛاؽت٤ ٢ٞبؼ٥ٔ ثلٌلفتٗؿك  ٢ٚ ثلا

                                                 

1-Cap and base 

2- Cap and case 

3- Plug-in-sockets 
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 1ضکل ٕادکوِ ّٕاکٌٌذُهحکن 4-1-3-9

1-9-3-1-4 ات٘کل 

 ٢( ثلا٢)فٙل ٣ٔبؿٌ ه٤ٔخجت ٚ  لٜت ٢ثلا( ٢لفٙل٥)غ 2٘ل٢ ػـؿ ه٤ ثب ٢أزٕٛػٝام  ٔتِىُاتٔبتت  ٤ٗا

 اًت. ٣لٜت ٔٙف

َ  ٍٞٙبْ ؿك كا ٢ٔؤحل ٣ى٤اِىتل اتٔبَ وٝ ٢ٛٛك ثبُٙـ، ٔٙبًت فّن رٙي ام ـ٤ثب اتٔبتت ٤ٗا -لٌرٕت  اتٔرب

 .ًبمؿ ثلللاك ٣ؽبكر ٔـاك ثٝ ٔلثٛٙ ٢ٞب

2-9-3-1-4 ضکل ٕادکوِ دارًذًُگِ 

ٌ  ه٤ ٚ ٔخجت لٜت ٢ثلا ؿوٕٝ ػـؿ ه٤ ٢عبٚ ٞبٙب٥َتلٔ ام ٘ٛع ٤ٗا  ٤ٗر ا .اًرت  ٣ٔٙفر  لٜرت  ٢ثرلا  ٣ٔربؿ

 ٣ٛلاعر  ٢ٛرٛك  ـ٤ر ثب اتٔبتت ٤ٗا. ثبُـ ٍل٤ؿ ٔٙبًت فّنات ب٤ ُـٜ ا٘ـٚؿ ى٥ُ٘ فٛتؿ رٙيام  ـ٤اتٔبتت ثب

ُ  ٣ؽربكر  ٔرـاك  ه٤ ثٝ ؽٛؿ ثٝ ٥ُٝج لٜؼبت ثب وٝ ٣ٔٛالؼ ؿك وٝ ُٛ٘ـ ـ  ٣ٔر  ٚٓر  ٚ ٣ىر ٤ن٥ف اتٔربتت  ُرٛ٘

 .وٙٙـ فلاٞٓ ٤ٕٙ٣ا ٣ى٤اِىتل

  ن٘س 4-1-3-10

ـ  ك٤ا٘ـٚؿ كا ػرب ٔي لّغ ل٤پقا٘ؼٜب  افِبٖ ب٤ ٢اكُتٝته ٓٛكت ثٝ اًت ٕٔىٗ ٥ًٓ ك٤ػب  لٜرت  ٥ًٓر  .وٙر

 .ثبُـ ب٥ًٜ كً٘ ثٝ ٣ٔٙف لٜت ٚ للٔن كً٘ ثٝ ـ٤ثب ٔخجت

 گزٗد ٕفٌز اتػاالت اٗ ّازُ٘گ 4-1-3-11

 ِٔؾْ ك٥ؿل ٛٛك ثٝ ٣ؽبكر ٔـاك ثٝ ٔلثٛٙ ٢ٞبلٌٕت وٝ كٚ٘ـ٣ٔ وبكثٝ ٣٤ٞب٢ثبتل ثب ٔؼٕٛتً اتٔبتت ٤ٗا

 وٝ ؽٛاّ ِٔبثٝ ؿاك٘ـ، ثبُٙـ. ٢ٍل٤ٔٛاؿ ؿ ب٤ ٣ثل٘ز فّن رٙي ام ـ٤ثب فٙلٞب ٤ٗا .ثبُـ ِ٘ـٜ

 (ٖٗا٘و٘الکتزٍض ّٕاستن٘)س ٕتٌذطثمِ 4-1-4

 .ُٛ٘ـ ٣ٔ ٢ثٙـٛجمٝ ا٘ـكفتٝ وبكثٝ ٞبآٖ ؿك وٝ ٣٤ب٥ٕ٥اِىتلُٚ ٢ٞبٌت٥ًٓ ثلاًبى ٥ٝاِٚ ٢ٞب٢ثبتل

ٝ  ٣علٚفر  ثرب  ،٢كٚ 4ـ٤وّلا-ٍٔٙٙن ـ٥او٢ٌٚ ؿ ٥ٓ3آٔٛ٘ ـ٤وّلا-٢كٚ ٢ٞبٌت٥ًٓ ٢اًتخٙب ثٝ ٣ٌت٥ًٕ ٞل  ور

 .ُٛؿ٣ٔ ؿاؿٜ ِ٘بٖ اًت، ٌت٥ًٓ آٖ و٤ٜٚ

 .ا٘ـُـٜ اكائٝ 1ؿك رـَٚ  ا٘ـ،ُـٜ اًتب٘ـاكؿ تبوٖٙٛ وٝ ٣٤ب٥ٕ٥اِىتلُٚ ٢ٞبٌت٥ًٓ

  

                                                 

1- Snap fasteners 

2- stud 

3- Zinc-ammonium chloride
  

4- Zinc chloride-manganese dioxide
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 استاًذاردضذُ ٖٗا٘و٘الکتزٍض ّٕاستن٘س – 1 خذٍل

 حزٍف
 الکتزٍد

 ٖهٌف
 هثثت الکتزٍد ت٘الکتزٍل

 ٍلتاص
 ٖاسو

(V) 

 ٍلتاص ٌِ٘ط٘ت
 تاس هذار اىٗخز

(V) 

 5/1 73/1 (MnO2) ٍٔٙٙن ـ٥اوٌ ٢ؿ ٢كٚ ـ٤،وّلا ٥ٓآٔٛ٘ ـ٤وّل (Zn)٢كٚ وـ ثـٖٚ

A ٚ٢ك(Zn) و٥ٖاوٌ ٢كٚ ـ٤،وّلا ٥ٓآٔٛ٘ ـ٤وّل (O2) 4/1 55/1 

B ِ٥ٓت٥(Li) ِٚولثٗ ـ٤فّٛك ٔٛ٘ٛ ٣آِ ت٥اِىتل (CF)X 0/3 7/3 

C ِ٥ٓت٥(Li) ٍِٚٔٙٙن ـ٥اوٌ ٢ؿ ٣آِ ت٥اِىتل(MnO2) 0/3 7/3 

E ِ٥ٓت٥(Li) ٥٘ٛ٥ُت ـ٤وّلا ٣لآث٥غ ٣آِ ل٥غ ٔٛاؿ (SOCL2) 6/3 9/3 

F ِ٥ٓت٥(Li) ِٚآٞٗ ـ٥ًِٛف ٢ؿ ٣آِ ت٥اِىتل (FeS2) 5/1 83/1 

G ِ٥ٓت٥(Li) ِٚٔي ـ٥اوٌ ٣آِ ت٥اِىتل (II)(CuO) 5/1 3/2 

L ٚ٢ك(Zn) ٍٞٔٙٙن ـ٥اوٌ ٢ؿ ٣٤ب٥لّ ٢فّن ـ٥ـكٚاو٥ٌ (MnO2) 5/1 68/1 

P ٚ٢ك(Zn) ٞو٥ٖاوٌ ٣٤ب٥لّ ٢فّن ـ٥ـكٚاو٥ٌ(O2) 4/1 59/1 

S ٚ٢ك(Zn) ٞ٘ملٜ ـ٥اوٌ ٣٤ب٥لّ ٢فّن ـ٥ـكٚاو٥ٌ (Ag2O) 55/1 63/1 

W ِ٥ٓت٥(Li) ٌٌِٚٛلؿ  ـ٥اوٌ ٢ؿ ٣آِ ت٥اِىتل(SO2) 0/3 05/3 

Y ِ٥ٓت٥(Li) ٤ًُِٛفٛك ـ٤وّلا ٣لآث٥غ ٣آِ ل٥غ ٔٛاؿ (SO2Cl2) 9/3 1/4 

Z ٚ٢ك(Zn) ٞى٥ُـ٥٘ـكٚاو٥ٌٞ ٣اوٌ ٣٤ب٥لّ ٢فّن ـ٥ـكٚاو٥ٌ(NiOOH) 5/1 78/1 

 .اًت ُـٜ ؿاؿٜ ٔلرغ ٤ه ػٙٛاٖ ثٝ فمٚ ثٙبثلا٤ٗ ٥ٌ٘ت، ـ٥٤تأ لبثُ ا٣ًٕٔمـاك ِٚتبهِ  -1 ٗادآٍرٕ

 .اًت ُـٜ ٥ٌل٢اًتب٘ـاكؿ ا٘ـامٜ ا٤ٗ 1-8-6ٚ  5-5 ٞب٢ثٙـم٤لثل ٛجك  (15-3)م٤لثٙـ  ٔمـاك ِٚتبه ٔـاك ثبم ث٥ِ٥ٙٝ -2 ٗادآٍرٕ

ٚ پري ام آٖ اِىترلٚؿ ٔخجرت كا     ٣اًت وٝ اثتـا  اِىتلٚؿ ٔٙف ٤ٗا ٣لبػـٜ ػٕٛٔ ٥ٕ٥ب٣٤،اِىتلُٚ ٥ٌتًٓ ٤هٍٞٙبْ اكربع ثٝ  -3 ٗادآٍرٕ

 آٞٗ ًِٛف٥ـؿ٢ -٥ت٥ٓٔب٘ٙـ: ِ  ٥ٌ٤ـ،ثٙٛ

 

 ٕگذار ضٌاسِ 4-1-5

ٓ ٥ً بم،٥ر ٘ ٓرٛكت  ؿكٚ  ٞبآٖ ٣ى٤ن٥ف ِٔؾٔبت ٢ثلٔجٙب ٥ٝاِٚ ٢ٞب٢ثبتل ٢ٌقاك ُٙبًٝ  ٣٤ب٥ٕ٥اِىتلُٚر  ٌرت

 .لؿ٣ٌ٥آالط ُـٜ، ا٘زبْ ٔ

 .اًت ُـٜ ؿاؿٜ ح ًٛت٥پ ؿك( ٢ٌقاك٘بْ) ٢ٌقاك ُٙبًٝ ٌت٥ٓؿكثبكٜ ً تل ربٔغ بتغ٥تٛٗ

 ٕگذارًطاًِ 4-1-6

 (ضَد هزاخؼِ 2 خذٍل)تِ  ات٘کل 4-1-6-1

(، ُرٛؿ  ٔلارؼٝ 2-6-1-4 ثٙـل٤م ثٝ) ا٘ـُـٜ ٢ٌقاك٘بْ وٛصه ٢ٞب٢ثبتل ػٙٛاٖثٝ وٝ ٣٤ٞب٢ثبتل ٢اًتخٙب ثٝ

 :ُٛؿ ٢ٌقاكِ٘ب٘ٝ ل٤م اٛالػبت ثب ـ٤ثب ٢ثبتل ٞل

 ذ؛٤وـ كا ب٤ IECوـ  ؛٢ٌقاك ُٙبًٝ -اِف
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 ثبُـ؛ وـ ٓٛكتثٝ تٛا٘ـ٣ٔ وٝ ًبؽت ٞفتٝ ب٤ ٔبٜ ٚ ًبَ ؿكد ب٤ ا٘م٘بء ٢ثلا ُـٜ ِٟٙبؿ٥پ مٔبٖ -ة

 ٔخجت )+(؛ ٙب٥َتلٔ ت٥لٜج -ح

 ؛٣إً ِٚتبه -ت

 وٙٙـٜ؛ػلٗٝ ب٤ ًبم٘ـٜ ٢ػالٔت تزبك ب٤٘بْ  -ث

 .ِٞـاكؿٞٙـٜ ٢ٞب٥ٝتٛٓ -د

 .اًت ُـٜ اكائIEC 60086-2ٝ اًتب٘ـاكؿ  Annex Dؿك  ذ٤كا ٢ٌقاك ُٙبًٝ ام ٤٣ٞبٔخبَ – ٕادآٍرٗ

 (ضَد هزاخؼِ 2 خذٍل تِ) کَزک ّٕإتاتز ٕگذارًطاًِ 4-1-6-2

ٔرٛاكؿ   4 ٚ 3 ٌرلٜٚ  ٢ٞرب ٢ثبتل ٢ثلا ُٛؿ، ٔلتجٚ IEC 60086-2 اًتب٘ـاكؿ ثٝ ثٙـم٤ل ٤ٗا وٝ ٣ؿكٓٛكت -الف

-1-4ثٙـل٤مٔٛاكؿ ة، ت، ث ٚ د . ؿُٛعه  ٢ثبتل ٢ثل كٚ ـ٤ثب ٢ٌقاكِ٘ب٘ٝ 1-6-1-4 ثٙـم٤لاِف ٚ ح 

 .ولؿ ٢ٌقاكِ٘ب٘ٝ ٢ثبتل ؽٛؿ ٢رب ثٝ ٢ثبتل ٢ثٙـثٌتٝ ٢كٚ ثل تٛا٣ٖٔ كا، 6-1

ـ ك٤ػب رّـ ٢كٚ ،٢ثبتل ٢كٚ ثل تٛا٣ٖٔ ،1 -6-1-4م٤لثٙـ ٔٛكؿ اِف  P ٌت٥ٓثب ً ٢ٞب٢ثبتلؿك  -ب   ب٤ر  ٢ثٙر

ـ ك٤ػب رّـ ٢كٚ، 1-6-1-4م٤لثٙـ ٔٛكؿ اِف  ٢ٞب٢ثبتل ،٢ثٙـثٌتٝ   ٢ثربتل  ؽرٛؿ  ٢كٚ ب٤ر /ٚ ٢ثربتل  ٢ثٙر

 ثرل  1-6-1-4 ٚ 1-6-1-4 ،1-6-1-4 ٢ثٙـٞبل٤مٔٛاكؿ ة، ت ٚ د ٜٔبثك  ٢ٞب٢ثبتل. ُٛ٘ـ ٢ٌقاكِ٘ب٘ٝ

 ُٛ٘ـ.  ٢ٌقاكِ٘ب٘ٝ لؿ٣ٌ٥ٔ للاك ٢ثبتل ٢كٚ ٕب٥ًٌٔتم وٝ ٢ثٙـثٌتٝ ٢كٚ

ُ  ٢ٞب٢ثبتل ٢كٚ ثلُـٖ  ـ٥ٜثّؼ ِٞـاك ـ٤ثب -ج ـ ثرٝ   ِرتل ٥ث بت٥ر رنئ ٢ُ٘ٛرتٝ ُرٛؿ. ثرلا    ثّرغ  لبثر  م٤لثٙر

 Clause 7.1 l ٔررٛكؿ ٚ 9.2 م٤لثٙررـ ٚ IEC 60086-4: 2014اًررتب٘ـاكؿ  a Clause 7.2 ٔررٛكؿ ٚ 9.2

     .ُٛؿٔلارؼٝ  IEC 60086-5: 2011 اًتب٘ـاكؿ
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 ٕگذارًطاًِ الشاهات -2 خذٍل

 ٕگذارًطاًِ
 اس ز٘غ ٕتاتز

 کَزک ّٕإتاتز

 کَزک ّٕإتاتز

 
  ّٕإتاتز

 P ستن٘س

 A A C ذ٤كا ب٤ IEC،٢ٌقاك ُٙبًٝ -اِف

 ٞفتٝ ب٤ ٔبٜ ٚ ًبَ ؿكد ب٤ ا٘م٘بء ٢ثلا ُـٜ ِٟٙبؿ٥پ مٔبٖ -ة

 ثبُـ وـ ٓٛكتثٝ تٛا٘ـ٣ٔ وٝ ًبؽت
A B B 

 A A D )+( ٔخجت ٙب٥َتلٔ ت٥لٜج -ح

 A B B ٣إًِٚتبه  -ت

 A B B وٙٙـٜػلٗٝ ب٤ وبكؽب٘ٝ ٢تزبك ػالٔت ب٤ ٘بْ -ث

 A B a B a ٤ٕٙ٣ا ٢ٞب٥ٝتٛٓ -د

A ُٝ٘ٛؿ ا٘زبْ ٢ثبتل ٢كٚ ـ٤ثب ٢ٌقاكِ٘ب. 

B ٝ٘اًت ٔزبم لؿ،٣ٌ٥ٔ للاك ٢ثبتل ٢كٚ ٕب٥ًٌٔتم وٝ ٢ثٙـثٌتٝ ٢ثل كٚ ٢ٌقاكِ٘ب. 

C ٝ٘اًت ٔزبم ٢ثٙـك٤ػب رّـ ثب ٢ثٙـثٌتٝ ب٤ ٢ثبتل ٢ثل كٚ ٢ٌقاكِ٘ب. 

D ٝ٘اًت ٔزبم ٢ثبتل ٢ثل كٚ ب٤ رّـ ٢ثل كٚ ٢ٌقاكِ٘ب. 
a ـ  ثٝ ِتل٥ث بت٥رنئ ٢ُ٘ٛتٝ ُٛؿ. ثلا ثّغ لبثُ ٢ٞب٢ثبتل ٢كٚ ثلُـٖ  ـ٥ٜثّؼ ِٞـاك ـ٤ثب  IECاًرتب٘ـاكؿ   a Clause 7.2 ٔرٛكؿ  ٚ 9.2 م٤لثٙر

    .ُٛؿٔلارؼٝ  IEC 60086-5: 2011 اًتب٘ـاكؿ Clause 7.1 l ٔٛكؿ ٚ 9.2 م٤لثٙـ ٚ 2014 :60086-4

 

 ّاآى دٍراًذاختيتا تَخِ تِ رٍش  ّإتاتز ٕگذارًطاًِ 4-1-6-3

 . لؿ٥ا٘زبْ ٌ ٣ٚ ٔغّ ٣ٜٔبثك اِنأبت لب٘ٛ٘ ـ٤ثب ٞب آٌٖلفتٗ كٍٚ ؿٚكا٘ـاؽتٗ  ؿك ٘ظلثب  ٞب٢ثبتل ٢ٌقاكِ٘ب٘ٝ

 ٕتاتز ٍلتاص: ٕزٗپذؼَٗضت 4-1-7

ـ  ُـٜ اًتب٘ـاكؿ IEC 60086 ٢اًتب٘ـاكؿٞب ٔزٕٛػٝثلٛجك  وٝ كا ٥ٝاِٚ ٢ٞب٢ثبتل ثلاًربى   ٖترٛا ٣ٔر  ،ثبُرٙ

USِٚتبه ؿُبكه اًتب٘ـاكؿ 
 ثرب  اٜ٘جربق  ٢ثرلا  ِٚتربه  ٢ل٤پقؼ٤ٖٛت ـ٤رـ ٢ثبتل ٌت٥ًٓ ٢ثلا. ولؿ ٢ثٙـؿًتٝ 1

 :لؿ٣ٌ٥ٔ ا٘زبْ ل٤م فلَٔٛ

n × 0,85Ur ≤ m × Us ≤ n × 1,15 Ur

 :آٖ ؿك وٝ

n ًَّٛ ِٚتبه ٔلرغ  ٢ٚ ثلٔجٙب ٢ًل ٓٛكتثٝ ُـٜ ُٚٓ ٞٓثٝ ٢ٞبتؼـاؿUr؛ 

m ًَّٛ ِٚتبه ؿُبكه اًتب٘ـاكؿ  ٢ٚ ثلٔجٙب ٢ًل ٓٛكتثٝ ُـٜ ُٚٓ ٞٓثٝ ٢ٞبتؼـاؿUs اًت. 

                                                 

 . ِٚتبه ا٣ًٕ ٚ  ث٥ِ٥ٙٝ ِٚتبه ثـٖٚ ثبك ٜٔبثك ثب ا٤ٗ اِنأبت ٥ٌ٘ت.ُٛؿ ٣ِٔٚتبه اًتب٘ـاكؿ ثلا٢ ٜٔبثمت ثب ٔمـاك ٚالؼ٣ لبثُ آمٖٔٛ ػ٣ّٕ ٔؼلف٣  - 1
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 Urِٚتبه ٔلررغ   ٥ًِّٝٚٚتبهٞب ثٝ ٤ُٗـٜ اًت. ا ٥٥ٗعبٗل، ؿٚ ٌٌتلٜ ِٚتبه ٜٔٙجك ثب فلَٔٛ فٛق تؼ ؿك عبَ 

 .ُٛ٘ـ ٣ٔ ٣٤ُٙبًب ،ثبُـ٣ٔ ٔلثٛٛٝ ِٚتبه ٌٌتلٜ ٣ب٥٘ٔ ٘مٜٝ وٝ

 ؿك ٌٌررتلٜ ب٤رر m×Us ثررب ثلاثررل اًررتب٘ـاكؿ ؿُرربكه ِٚترربه ٢ؿاكا ٞررب٢ثرربتل: =V  4/1Ur،1 ِٚترربه ٌٌررتلٜ

 V×1,19 V  تبn×1,61 V ٔثبُٙـ٣. 

 ٌٌررتلٜ ؿك ب٤رر m×Us ثررب ثلاثررل اًررتب٘ـاكؿ ؿُرربكه ِٚترربه ٢ؿاكا ٞررب٢ثرربتل:  =V 2/3Ur ،2 ِٚترربه ٌٌررتلٜ

n×2,72 V تب n×3,68 V ٔثبُٙـ٣. 

 .اًت ُـٜ ؿاؿٜ ت ًٛت٥پ ؿك آٖ ٥٥ٗتؼ ٢ٞبكٍٚ ثب ٔلتجٚ ل٤ٔمبؿ ٚ اًتب٘ـاكؿ ؿُبكه ِٚتبه آٜالط

ٞرٓ   ٔخُ m  ٚnٌٌتلٜ ِٚتبه ِٔبثٝ،  ٢ُـٜ ثب صٙـ ًَّٛ ؿاكا ٢ثٙـت٥تلو ٣صٙـًِّٛ ٚ ٣ًِّٛ ته ٢ٞب٢ثبتل ٢ثلا - ٕادآٍرٗ

 ُرـٜ  اًرتب٘ـاكؿ  ٢ثربتل  ه٤ ثب ٔؾتّف ِٚتبه ٌٌتلٜ ٢ؿاكا ٢ٞبًَّٛ ٢ثٙـت٥تلو ثب ٣ًِّٛ صٙـ ٢ٞب٢ثبتل ٢ثلا m  ٚnٌٞتٙـ. 

 .ثٛؿ ؽٛاٞٙـ ٔتفبٚت

  ٣ؼٙررر٤ ،V 5/1عرررـٚؿ ٣اًرررٕٔٛررررٛؿ اًرررتب٘ـاكؿ ثرررب ِٚتررربه  ٢ٞرررب٢ثررربتل ٥ٝررروّ، 1 ِٚتررربه ٌٌرررتلٜ

 .ؿٞـ٣ٔ پَُٛ كا S A,F,G,L,P  ٚZ, ٢ٞبٌت٥ًٓ ٌتٓ،٥ً ِٔؾٔٝ عل  ثـٖٚ ٌت٥ًٓ ثب ٢ٞب٢ثبتل

  ٣ؼٙررر٤ ،V 3 عرررـٚؿ ٣اًرررٕٔٛررررٛؿ اًرررتب٘ـاكؿ ثرررب ِٚتررربه   ٢ٞرررب٢ثررربتل ٥ٝررروّ، 2 ِٚتررربه ٌٌرررتلٜ

 .ؿٞـ٣ٔ پَُٛ كا B,C,E,W  ٚY ٢ٞبٌت٥ًٓ

 ٞرب ٢ثبتل ٤ٗا ثبُٙـ،٣ٔ ٔتفبٚت ؿُبكه ِٚتبه ٢ؿاكا 2 ِٚتبه ٌٌتلٜ تب 1 ِٚتبه ٌٌتلٜ ام ٞب٢ثبتل ٙى٤ٝا ٥ُؿِ ثٝ

ٖ ام اًرتب٘ـاكؿ   ٥َُرٛ٘ـ. پر   ٣ٛلاعر  ٢ل٤پقل٥٥تغ للبث٥ُغ ٓٛكت ثٝ ٣ى٤ن٥ف ٘ظل ام ـ٤ثب ٓ ٥ً ه٤ر  ورلؿ  ٌرت

ثلٛرل    ٢د ثلا ًٛت٥ؿاؿٜ ُـٜ ؿك پ ٣٤ثل ٛجك كٍٚ ارلا ـ٤ِٚتبه ؿُبكه اًتب٘ـاكؿ ثب ـ،٤رـ ٣٤ب٥ٕ٥اِىتلُٚ

 .ثبُـ ُـٜ ٥٥ٗتؼ ِٚتبه، ٢ل٤لپق٥٥تغ ولؿٖ

 ًطتت  اًفدار، سَسٕ،آتص ّوسَى کارتز تزإ اٗوٌٖ خطزات الشاهات، اٗي تا اًطثاق ػذم - ّطذار

 ضزٍرٕ کارتزدٕ دالٗل ٍ اٗوٌٖ تزإ الشاهات اٗي .داضت خَاّذ پٖ در را دستگاُ ضذى خزاب ٗا/ٍ

 .تاضٌذهٖ

 ػولکزد 4-2

 دضارص  ػولکزد 4-2-1

 .اًت ُـٜ ٥٥ٗتؼ IEC 60086-2 اًتب٘ـاكؿ ؿك ٥ٝاِٚ ٢ٞب٢ثبتل ؿُبكه ػّٕىلؿ

 اتؼاد ٕذارٗپا 4-2-2

 ٚ IEC 60086-2 ٢اًررتب٘ـاكؿٞب ؿك ُررـٜ ٥ٗرر٥تؼ اثؼرربؿ ثررب ٜٔرربثك ـ٤ررثب ٥ٝرراِٚ ٢ٞررب٢ثرربتل اثؼرربؿ

 IEC 60086-3 ثبُـ ِٔؾٔبت ٤ٗا ؿك ُـٜ ٥٥ٗتؼ اًتب٘ـاكؿ ٤ُٚلا تغت ؿُبكه آمٖٔٛ مٔبٖ ٔـت تٕبْ ؿك. 
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ٝ  ٢ٞب٢ثبتل ؿك تٛا٘ـ٣ٔ mm 25/0ٔؼبؿَ  ٣اكتفبػ ٤َافنا -1 ٕادآٍرٗ ٓ ٥ً ٢اؿوٕر كػ ؿٞرـ،    B , C, G ,L ,P  ٚS ٢ٞرب ٌرت

 .ُٛؿ ؿُبكه ٣ب٤٘پب ٘مٜٝ ِٚتبه ام تل٥ٗپبئ ٢ِٚتبه ؿك وٝ ٣ؿكٓٛكت

ؿك ٓٛكت اؿأٝ ؿُبكه ٕٔىٗ اًت وربَٞ    B ٚC ٢ٞبٌت٥ًٓ ثب( ٢ااًتٛا٘ٝ ٢ٞب)ًَّٛ ٢اؿوٕٝ ٢ٞبًَّٛ ٢ثلا -2 ٕادآٍرٗ

 اكتفبع كػ ؿٞـ.

 ًٖطت 4-2-3

 .ؿٞـ كػ ٣ِ٘ت ٌٛ٘ٝ ش٥ٞ ـ٤٘جب اًتب٘ـاكؿ ٤ٗا ؿك ُـٜ ؿاؿٜ ٤ُٚلا ؿك ٞب٢ثبتل ؿُبكه ٚ ٢ٍٟ٘ـاك ٔـت ؿك

 تاس هذار ٍلتاص حذٍد 4-2-4

 فلاتل كٚؿ. 1ؿاؿٜ ُـٜ ؿك رـَٚ  ل٤ام ٔمبؿ ـ٤٘جب ٞب٢ثبتل ثبم ٔـاك ِٚتبه ٥ِ٥ٝٙث

 کارکزد 4-2-5

كا ثرلآٚكؿٜ   IEC 60086-2ُرـٜ ؿك اًرتب٘ـاكؿ    ٥٥ٗتؼ ٔبتااِن ـ٤ثب ٞب٢ثبتل ٢ل٥تبؽ ٚ ٥ٝاِٚ ؿُبكه مٔبٖ ٔـت

 .وٙـ

 ٖوٌٗا 4-2-6

َ  اًتفبؿٜ ٤ُٚلا تغت ٤ٕٙ٣ا ُٛ٘ـ،٣ٔ ٣ٛلاع ٥ٝاِٚ ٢ٞب٢ثبتل وٝ ٣ٚلت َ ٥غ اًرتفبؿٜ  ٚ ٔؼمرٛ ُ  لٔؼمرٛ  لبثر

 ؿك ـ٤ر ثب اًت ُـٜ ٥٥ٗتؼ IEC 60086-5 اًتب٘ـاكؿ  ٚ IEC 60086-4 اًتب٘ـاكؿ ؿك وٝ ٣ٓٛكتثٝ كا ٥ٙ٣ث٥َپ

 .ٌلفت ٘ظل

 آسهَى اًدام -ػولکزد  5

 ات٘کل 5-1

(SMMP)ػّٕىلؿ ٢ل٥ٌا٘ـامٜ اًتب٘ـاكؿ ٢ٞبكٍٚ اكائٝ ٢ثلا
 .ُٛؿوبتٞب٢ ٔٔلف٣ ثٝ پ٥ًٛت س ٔلارؼٝ  1

ؿاؿٜ ُرـٜ اًرت ثرٝ     ظ٥تٛٗر  3-2-ت لثٙـ٤موٝ ؿك  ٣ثٝ ٓٛكت ٣ى٤اِىتل ٥ٝتؾّ ٥ّٝثٝ ًٚ ٥ٝاِٚ ٢ثبتل ت٥ظلف

ُ  ٢ٞبت٥ظلف وٙٙـٌبٖ،ٔٔل  اًتفبؿٜ ٤ُٚلا ؿك عبَٗ ٤ثبا. ـ٤آ ٣ٔؿًت  ٖ  ٢ٞرب كٍٚ ام عبٓر  ٥ٝر تؾّ آمٔرٛ

 ؿاك٘ـ:  ٥ٝٙثٟ ت٥ؿك ثلٚم ظلف ٣لبثُ تٛرٟ ل٥تأح ل٤م ٢لٞب٥ٔتفبٚت ثبُـ. فبوتٛكٞب/ٔتغ تٛا٘ـ٣ٔ ٣ى٤اِىتل

 .٣ؽبكر ٣ى٤اِىتل ٥ّٝ/ًٚٔـاك ام ب٤ٖرل ٢تمبٗب -اِف

 .(ٔتٙبٚة ب٤ ٔـاْٚ)اًتفبؿٜ  ٢ل٥ٌب٤ٖرل ؿك تٙبٚة -ة

 (.لٜغ)ِٚتبه  وٙـ٣ٔ وبك ثؾَكٗب٤ت ٛٛك ثٝ ؿًتٍبٜ آٖ ؿك وٝ ٢ِٚتبه ٥ٝٙوٕ -ح

  .٢وبك ٢ؿٔب -ت
                                                 

1- Standard  Methods of  Measuring Performance  
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ٜ  ٔرـت  ٣ٛٛت٘ ٢ٞبؿٚكٜ ٢ثبت ثلا ب٤ٖرل ٢اِف تب ت، تمبٗب لٌٕت ؿك ُـٜ فول ٢لٞب٥ٔتغ ام  ِٚتربه  ثرب  ٕٞرلا

-٣ِ٘بٖ ٔ ُٛؿ ٣ٔ ت٥ام ظلف ٣كا وٝ ثبػج ام ؿًت ؿاؿٖ لبثُ تٛرٟ ٤ٜ٣ُلا ٤ٗثـتل ،٥ٗپبئ ٢ؿٔب ٚ ثبت لٜغ

ـ ٣ٕ٘ر  ٥ٝر اِٚ ٢ثبتل ه٤ ام عبُٓ ٣٤ب٥ٕ٥ُ ب٤ ٣ى٤اِىتل ت٥ظلف وٝ ٣آ٘زبئ ام. ؿٞـ ؿك ٔغبًرجٝ ػّٕىرلؿ    تٛا٘ر

ْ  ٢ثربتل  ػّٕىرلؿ /ػٕلتمْ ام  ٣تمْ اًت آٌبٞ ٚرٛؿٗ ٤ثبا ،ثبُـ ٢لبثُ اػتٕبؿ ٢ثبتل ٣٤ٟ٘ب  ام اًرتفبؿٜ  ٍٞٙرب

ٖ  ٥ٗتٛرٝ ؿاُت وٝ صٙ ـ٤ثب عبَٗ ٤ثباكا ٔٙتمُ وٙـ.  ٢ثب ثبتل وبك عبَ ؿك ٢ٞبؿًتٍبٜ  ٢كثلؿورب  ٢ٞرب آمٔرٛ

 لات٥٥تغ وٝ ٣ؿكعبِ ،وبكثلؿ/ؿًتٍبٜ ه٤ ؿك وبُٔ ٛٛك ثٝ تٛا٘ـ٣ٕ٘( IEC 60086-2 اًتب٘ـاكؿ ؿك ُـٜ ف٤)تؼل

ػّٕىرلؿ   ٤ٗر ؿك ثبماك ٚرٛؿ ؿاكؿ تىلاك ُٛؿ. ػالٜٚ ثرل ا  ٔتفبٚت ٣ى٤اِنأبت اِىتل ؿك ٞل وـاْ ثٝ ٕٞلاٜ ٢بؿ٤م

 . لؿ٥للاك ٌ ام اِف تب ت ثبت، ٤ٚصٙـ ُلا ب٤ ه٤ ل٥تأح تغت تٛا٘ـ٣ٔ ٢ثبتل

 .ا٘ـِٔتك ُـٜ  ISO/IEC Guide 36: 1982ام اًتب٘ـاكؿ كإٞٙب  ل٤ٔٛاكؿ م

 دضارص آسهَى 5-2

 ات٘کل 5-2-1

 :ل٘ـ٣ٌ٥ٔ للاك ؿًتٝ ؿٚ ؿك اًتب٘ـاكؿ ٤ٗا ؿك ؿُبكه ٢ٞبآمٖٔٛ

 ؛٢وبكثلؿ ٢ٞبآمٖٔٛ -اِف

 .وبكولؿ ٢ٞبآمٖٔٛ -ة

 .ُٛؿ٣ٔ ٥٥ٗتؼ 4-6 ثٙـل٤مؿُبكه ٜٔبثك  ٢فٛق، ثبكٌقاك ٢ٞبآمٖٔٛ ؿًتٝ ؿٚ ٞل ؿك

 .ثبُـ٣ٔ 2-2-5 لثٙـ٤م ُلط ثٝ آمٖٔٛ ٤ُٚلا ٚ ثبك ٥٥ٗتؼ ٢ٞبكٍٚ

 ٕکارتزد ّٕاآسهَى 5-2-2

 ات٘کل  5-2-2-1

 .ُرٛؿ ٣ثربك ٔغبًرجٝ ٔر    ل٤ر م نات٥ر ٚ ٔتًٛٚ ِٚتبه ؿك عبَ وبك تزٟ ب٤ٖٔمبٚٔت ٔؼبؿَ، ام ٔتًٛٚ رل - اِف

ٝ  كا ثرلق  ٢تمبٗب ٢اٍِٛ ٘ٛع ٤ٗا وٝ ٢وبكثلؿ ٢ٞبثل٘بٔٝ ٢ثلا ن٥تٛاٖ حبثت ٘ ب٤حبثت  ب٤ٖرل ٢ثبكٞب  اكائر

 .ثبُـ ٣ٔ ٔزبم ؿٞٙـ٣ٔ

ٟ  ٢ُرـٜ كٚ ٢ل٥ر ٌا٘ـامٜ ٢ٞبٚ ٔمـاك ٔمبٚٔت ٔؼبؿَ ام ؿاؿٜ ٣ب٤ِ٘ٚتبه ٘مٜٝ پب -ة  ثرٝ ؿًرت    نات،٥ر تٕربْ تز

 . ٙـ٤آ٣ٔ

 .اًت ُـٜ اًتفبؿٜ ؿُبكه آمٖٔٛ ٢ثلا ،٣ب٤٘پب ٘مٜٝ ِٚتبه ٚ ٔمبٚٔت ٔمـاك ٣ب٥٘ٔ ٛجمٝ ٥٥ٗتؼ -ح

 .اًت بم٥٘ ٔٛكؿ آمٖٔٛ ه٤ ام ٥َث ثبُٙـ، ٔتٕلونُـٜ ٌلٜٚ صٙـ ب٤ ؿٚ ؿك ٞبؿاؿٜ صٙب٘ضٝ -ت

 ل٤ٔمربؿ  ؿك. ُٛؿ غ٤تٌل ؿٚ ٞل ب٤ كٚما٘ٝ ؿٚكٜ ثب ٢وبك صلؽٝ ٝ،٥تؾّ ثبك ٥ًّٝٚ ثٝ تٛا٘ـ٣ٔ ٢وبكثلؿ ٢ٞبآمٖٔٛ

 ؿك ٘ظل ٌلفتٝ ُٛؿ.  ل٤ثٟتل اًت ػٛأُ م ٣مٔب٘ ٢ٞبفبّٓٝ ٚ ثبك ٢ثلا ُـٜ ِٔؾْ
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 ٖوبكثلؿ ثٝ ٌ٘جت ٢ثبتل ٥ٝتؾّ كا٘ـٔب. 

 ٝوبكثلؿ ٢ثلا ٔٔل  ٢اٍِٛ ٔتـاَٚ ٢وبك صلؽ. 

  ٘لٚؿ فلاتلكٚم  30وُ مٔبٖ ا٘زبْ آمٖٔٛ ام. 

ٖ  نات٥ر تزٟ ػّٕىلؿ ام ٙب٥ٖإٛ ٚ ٣ٛلاع ٢ًبمًبؿٜ ٢ثلا ُـٜت٥تخج ٔمبٚٔت آمٖٔٛ ٢تؼـاؿ  ا٘تؾربة  آمٔرٛ

 ٢ثٟتل بٍ٘ل٥ث اًت ٕٔىٗ حبثت تٛاٖ ب٤ حبثت ب٤ٖرل ٢ٞبآمٖٔٛ ِٔؾْ، ٔٛاكؿ ؿك وٝ ٤ٗا كغ٣ٓػّ اًت، ُـٜ

 .ثبُٙـ وبكثلؿ ام

ٖ  عربتت  ؿك ثبك ٤ُٚلا لات٥٥تغ ٙـٜ،٤آ ؿك ٗ  ٌٛ٘ربٌٛ ُ ٥غ اًرت  ٕٔىر ـ  ارتٙربة  للبثر ـ . ثبُر ٝ  اًرت  ٤ٟ٣ثر  ور

 . بثـ٣٤ٔ تًٛؼٝ ٢آٚكفٗ ِلفت٥پ ٚ مٔبٖ ٌقُت ثب نات٥تزٟ ام ؽبّ ٌلٜٚ ه٤ ثبك ِٔؾٔبت

 عبِرت  ٤ٗثٟترل  ؿك ؿُربكه  ٤ُٚلا. ٌت٥٘ ل٤پقأىبٖ ٥ِٕٝٞ نات٥تزٟ ػّٕىلؿ ٣ب٤٘پب ٘مٜٝ ِٚتبه ك٥ؿل ٥٥ٗتؼ

ٝ  ٢ثرلا  ٣ُبؽٔر  ترب  ُرـٜ  ـ٤ٜثلٌن ـ  ٔتفربٚت  ٢ٞرب ٣وٌر ٤ٚ ٢ؿاكا نات٥ر تزٟ ام ٢ا ؿًرت  ٤ٗر ٚررٛؿ ا  ثرب  .ثبُر

ٝ  ٢ثلا ٢ثبتل ٣٤تٛا٘ب ٥ٗتؾٕ ٢ثلا ُـٜ ُٙبؽتٝ ىلؿ٤كٚ ٤ٗثٟتل ُـٜ عبُٓ ٢وبكثلؿ آمٖٔٛ ،ٞب ت٤ٔغـٚؿ  ؿًرت

 .اًت نات٥تزٟ ام ٣ؽبٓ

ٖ  ،٢وربكثلؿ  ٢ٞبآمٖٔٛ تؼـاؿ كًب٘ـٖ ٥ٝٙوٕ ثٝ ٔٙظٛك ثٝ  - ٕادآٍرٗ   80% ل٘رـٜ ٥ؿكثلٌ اًرت  ثٟترل  ُرـٜ  ٥ٗر٥ تؼ ٢ٞرب آمٔرٛ

 ثبُـ. ٢ثبتل ٢ٌقاك ُٙبًٝ ٥ّٝثٝ ًٚ ٞب٢ٌقاكِ٘ب٘ٝ

 زٌذگاًِ ٕتارگذار تا ٕکارتزد ّٕاآسهَى 5-2-2-2

 ٢ٚ علوت ثٝ ًٛ ٥ٗثبك ًٍٙثب  ـ٤ثبك ؿك َٛٛ صلؽٝ ثب ت٥صٙـٌب٘ٝ، تلت ٢ثب ثبكٌقاك ٢وبكثلؿ ٢ٞبآمٖٔٛ ٢ثلا

 ُـٜ ثبُـ. ِٔؾْ ٢ٍل٤ؿ ٛٛك ٙى٤ٝثبك ًجه آغبم ُٛؿ، ٍٔل ا

 کارکزد ّٕاآسهَى 5-2-3

 .ُٛؿ ا٘تؾبة كٚم 30 ٣ج٤تمل وبكولؿ اًبى ثل اًت ثٟتل ثبك ٔمبٚٔت ٔمـاك وبكولؿ، ٢ٞبآمٖٔٛ ٢ثلا

  ِرتل، ٥ؿُربكه ث  ٣ٔمـاك ثبك إٞر  ه٤ثب ا٘تؾبة  بثـ،٥تغمك ٘ بم٥ٔٛكؿ ٘ ٣مٔب٘ بى٥وبُٔ ؿك ٔم ت٥ظلف صٙب٘ضٝ

 (. ُٛؿٔلارؼٝ  4-6 ثٙـل٤مثٝ ) ـ٥مٔبٖ ٔٙبًت كًب٘ ٤ٗتلوبكولؿ كا ثٝ وٛتبٜ تٛاٖ ٣ٔ

 تؼ٘٘ي ضذُسهاى  هذت ي٘اًگ٘ه ٌِ٘کو ػولکزد کٌتزل 5-3

ٖ  ام وـاْ ٞل ،٢ثبتل ه٤ ػّٕىلؿ وٙتلَ ٢ثلا  اًرتب٘ـاكؿ  ؿك ُرـٜ  ٥ٗر٥ تؼ ٢وربكولؿ  ب٤ر  ٢وربكثلؿ  ٢ٞرب آمٔرٛ

IEC 60086-2 ولؿا٘تؾبة  تٛا٣ٖٔ كا. 

 :لؿ٥ٌ ا٘زبْ ل٤م ٓٛكت ثٝ ـ٤ثب آمٖٔٛ

 آمٖٔٛ ُٛؿ. ٢ػـؿ ثبتل 8 -فاِ

 .ُٛؿ ٔغبًجٝ ٢از٥ٝ٘ت ٞل ام ولؿٖ ٘ظلثـٖٚ ٓل  ٥ٗب٥ٍ٘ٔ -ة
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 ام وٕترل  ٢وربكولؿ  ٢ؿاكا ٢ثبتل ه٤ تٟٙب ٚ ثبُـ ُـ٥٥ٜٗتؼ نا٥ٖٔ ام ِتل٥ث ب٤ ثلاثل ٥ٗب٥ٍ٘ٔ ٤ٗا صٙب٘ضٝ -ح

 .ُٛ٘ـ ٌلفتٝ ٘ظل ؿك ٔٙبًت وبكولؿ ٢ؿاكا ٞب٢ثبتل ثٛؿ، ُـ٥٥ٜٗتؼ نا٥ٖٔ %80

وٕترل ام   ٢وربكولؿ  ٢ؿاكا ٢ثربتل  ه٤ر ام  ٥َث ب٤ُـٜ ثبُـ ٚ/ ٥٥ٗتؼ نا٥ٖوٕتل ام ٔ ٥ٗب٥ٍ٘ٔ ٤ٗا ٙب٘ضٝص -ت

ٝ  كا ٥ٗب٥ٍ٘ر ٔ ٔمـاك ٚ ٕ٘ٛؿٜ تىلاك ٍل٤ؿ ٕ٘ٛ٘ٝ 9 ٢ُـٜ ثبُـ، آمٖٔٛ كا ك٥٥ٗٚتؼ نا٥ٖٔ %80 ُ  كٍٚ ثر  لجر

 .ـ٥وٙ ٔغبًجٝ

 ٢ثربتل  ه٤ر ام  ِرتل ٥ُرـٜ ثبُرـ ٚ ث  ٥٥ٗتؼ نا٥ٖام ٔ ِتل٥ث ب٤آمٖٔٛ ثلاثل  ٥ٗؿٚٔ ز٥ٝ٘ت ٥ٗب٥ٍ٘صٙب٘ضٝ ٔ -ث

 وربكولؿ ٔٙبًرت ؿك ٘ظرل ٌلفترٝ      ٢ؿاكا ٞرب ٢ُـٜ ٘ـاُتٝ ثبُـ، ثربتل ٥٥ٗتؼ نا٥ٖٔ 80وٕتل ام % ٢وبكولؿ

 .ُٛ٘ـ٣ٔ

وٕترل   ٢وبكولؿ ٢ؿاكا ٢ثبتل ه٤ام  ٥َث ب٤ُـٜ ثبُـ ٚ/ ٥٥ٗتؼ نا٥ٖآمٖٔٛ وٕتل ام ٔ ٥ٗؿٚٔ ٥ٗب٥ٍ٘اٌل ٔ -د

 . ثبُـ٣ٕ٘ ٔزبم آمٖٔٛ تىلاك ٚ ٘جٛؿٜ ٔٙبًت وبكولؿ ٢ؿاكا ٞب٢ُـٜ ثبُـ، ثبتل٥٥ٗتؼ نا٥ٖٔ 80ام %

ٙ  ل٤ٍپرق  تٛا٘ـ٣ٔ ٝ،٥اِٚ ٥ٝتؾّ ٢ٞبآمٖٔٛ ا٘زبْ ام پي اًتب٘ـاكؿ، ٤ٗا ثب اٜ٘جبق ام ٙب٥ٖإٛ ٢ثلا -س  ِٔرلٚ

  .لؿ٥ٌ ٓٛكت

 .اًت ُـ٥٥ٜٗتؼIEC 60086-2  اًتب٘ـاكؿ ؿك ٥ٝاِٚ ٢ٞب٢ثبتل ؿُبكه ػّٕىلؿ - ٕادآٍرٗ

 ضذُي٘٘تؼ سهاى هذت ٌِ٘کو ي٘اًگ٘ه همذار هحاسثِ رٍش 5-4

 ُـٜ اًت. ف٥تٛٓت  ًٛت٥كٍٚ ؿك پ ٤ٗا

 تاس هذار ٍلتاص آسهَى 5-5

 .ُٛؿ ٢ل٥ٌا٘ـامٜ 1-8-6 ثٙـل٤مُـٜ ؿك  ٥٥ِٗٚتبه تؼ ٢ل٥ٌا٘ـامٜ نات٥تزٟ ٥ًّٝٚ ثٝ ـ٤ثب ثبم ٔـاك ِٚتبه

 ٕتاتز اتؼاد 5-6

 .ُٛؿ ٢ل٥ٌا٘ـامٜ 2-8-6 ثٙـل٤مُـٜ ؿك  ٥٥ٗتؼ نات٥تزٟ ٥ّٝثٝ ًٚ ـ٤ثب ٢ثبتل اثؼبؿ

 ضکل ز٘٘تغ ٍ ًٖطت 5-7

ٝ  ك٤ٛل ٕٞبٖ ثٝ ـ٤ثب ٢ثبتل ؿُبكه ُـٜ،ِٔؾْ ٥ٜ٣ٔغ ٤ُٚلا تغت ٢ثبتل وبكولؿ ٥٥ٗتؼ ام پي ـ ٤ اؿأر  بثر

ٕ ِٚتربه   40ثٝ وٕترل ام %  ٢وٝ افت ِٚتبه ٔـاك ثٌتٝ ثبتل ٢اِغظٝ ٥ٗاِٚ تب ـ   ٣اًر  ٢ثٙرـٞب ل٤م اِنأربت  .ثلًر

 ثلآٚكؿٜ ُٛؿ. ـ٤ثب 4-2-3ٚ  4-2-2 ،4-1-3

ا٘زربْ   IEC 60086-3:2011اًرتب٘ـاكؿ   Clause 8ٜٔربثك ثرب    ٣ِ٘رت  ٢ثلا ٣صِٕ ٣ثلكً ًبػت، ٢ٞب٢ثبتل ٢ثلا - ٕادآٍرٗ

 .لؿ٣ٌ٥ٔ
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 آسهَى طٗضزا -ػولکزد 6

 ٍ اًثارش دضارص طٗضزا 6-1

ؿاؿٜ ُـٜ  ٤ٚ. ُلالؿ٣ٌ٥ٔ ا٘زبْ ٔٙبًت ُـٜ ف٤تؼل ٤ُٚلا تغت ٣ٚالؼ ؿُبكه ٚ ؿُبكه آمٖٔٛ ام لجُ ا٘جبكٍ

ُرـٜ  ؿُربكه ِ٘ربٖ ؿاؿٜ   ٤ُٚـٜ ثبُـ. ُرلا  ٥٥ٗتؼ ٤ٗلاما٥غ ٤ٜ٣ُلا ٙى٤ٝاػٕبَ ُٛؿ، ٍٔل ا ـ٤ثب 3ؿك رـَٚ 

 .ا٘ـاًتب٘ـاكؿ اكربع ُـٜ ٤ُٚلا ام  ِتل٥ث

 اًثارش لثل ٍ ٌّگام آسهَى دضارص طٗضزا –3 خذٍل

 آسهَى ًَع

 دضارص طٗضزا اًثارش طٗضزا

 دها

(ºC) 

  ًٖسث رطَتت

(RH)% 
 سهاى

 دها

(ºC) 

 dًٖسث رطَتت

(RH)% 

 كٚم 60 ٥ِ٥ٝٙث a 20 ± 55 20 ± 2 ٥ٝاِٚ ؿُبكه آمٖٔٛ

 ـ٥تِٛ ؼ٤تبك ام پي

2 ± 20 40-/20+ 55 

 ؿُبكه آمٖٔٛ

 ٢ل٥تبؽ

 2 ± 20 a 20 ± 55 12 ٜ55 +20/-40 20 ± 2 ٔب 

 ؿُبكه آمٖٔٛ

 2(ثبت)ؿٔب ٢ل٥تبؽ

2 ± 45 c  20 ± 55 13 ٝ55 +20/-40 20 ± 2 ٞفت 

a   ام وٝ  ٤ٗثـٖٚ ا ،كٚؿ فلاتل عـٚؿ ٤ٗا ام تٛا٘ـ  ٣ا٘جبكٍ ٔ ٢وٛتبٜ فمٚ ؿٔب ٣ؿٚكٜ مٔب٘ ه٤ؿك oC (5 ±20 )كٚؿ فلاتل. 
b ثبُٙـ٣ٔ ًبم٘ـٜ ٚ ـاك٤ؽل ٥ٗث تٛافك ٔٛٗٛع ٢ػّٕىلؿ اِنأبت. لؿ٣ٌ٥ٔ ا٘زبْ ثبُـ، بم٥٘ ثبت ٢ؿٔب ؿك ا٘جبكٍ آمٖٔٛ وٝ ٣ٚلت آمٖٔٛ ٤ٗا. 
c ُٛ٘ـ٣ٔ ا٘جبكٍ ٢ثٙـثٌتٝ ثـٖٚ ٞب٢ثبتل. 
d  ٌت٥ٓثب ً ٢ٞب٢ثبتل ٢ثٝ اًتخٙب P آٟ٘ب   ٣وٝ كٛٛثت ٌ٘جRH% (10 ±55 )ٔثبُـ ٣. 

 اًثارش اس پس دضارص ّٕا آسهَى ضزٍع 6-2

 .كٚؿ فلاتل كٚم 14 ام ـ٤٘جب ٢ل٥تبؽ ؿُبكه آمٖٔٛ ُلٚع ٚ ا٘جبكٍ مٔبٖ ٥ٗث ٣مٔب٘ فبّٓٝ

o ٢ؿك ؿٔب ـ٤ثب ٞب٢ثبتل ٔـت ٤ٗا َٛٛ ؿك
C (2±20 )ٚ ٣ٌ٘ج كٛٛثتRH  % (40-/20+55 )ـ  ٢ٍٟ٘ـاك  ُرٛ٘

 (.ثبُـRH % (10±55 )ـ٤ثب ٣ٌ٘ج كٛٛثت وٝ P ٣٤ب٥ٕ٥اِىتلُٚ ٌت٥ًٓ ٢ؿاكا ٢ٞب٢ثبتل ٢اًتخٙب)ثٝ 

ٝ ٥ثبت، وٕ ٢ام ُلٚع آمٖٔٛ ؿُبكه ثؼـ ام ا٘جبكٍ ؿك ؿٔب لجُ ِٛ  ٢ثرلا  ـ٤ر كٚم ثب ه٤ر  ٙر   ٤ُٚرـٖ ُرلا   ٣ٔؼٕر

 .ُٛؿ ٢ًپل ٞب،٢ثبتل
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 دضارص آسهَى طٗضزا 6-3

 ات٘کل 6-3-1

 ترب  ُرٛؿ  ؿُبكه  IEC 60086-2  ٚIEC 60086-3ُـٜ ؿك اًتب٘ـاكؿ ٥٥ٗتؼ ٓٛكت ثٝ ـ٤ثب ٢آمٖٔٛ ثبتل ٤ٗا ؿك

 ٓرٛكت  ثٝ تٛا٣ٖٔ كا وبكولؿ. ثلًـ ُـٜ ٥٥ٗتؼ ٣ب٤٘پب ٘مٜٝ ِٚتبه ام وٕتل ثٝ ثبك تغت ِٚتبه وٝ ٢اِغظٝ ٥ٗاِٚ

 .ٕ٘ٛؿ ظ٤تِل ٢ا٘له ب٤ ت٥ؿٚكٜ، ظلف پبِي، ه٤

  اًطثاق 6-3-2

ٖ  ه٤ ام ٥َث ٢ثلا ٣٤ٞبوبكولؿ ٤IEC 60086-3ب  IEC 60086-2 اًتب٘ـاكؿ ؿك صٙب٘ضٝ  ٥ٗر٥ تؼ ؿُربكه  آمٔرٛ

 . ٙـ٤ٕ٘ب ثلآٚكؿٜاٜ٘جبق ثب آٖ ِٔؾٔبت  ٢اِنأبت كا ثلا ٤ٗتٕبْ ا ـ٤ثب ٞب٢ثبتل ثبُـ، ُـٜ

 تار هماٍهت 6-4

 ٥ٗر٥ ٕٞب٘ٙـ ٔمـاك تؼ ـ٤( ثبثبُـ ٣ٔ ٢ؿُبكه ثبتل ٣ٔـاك ؽبكر ٢ٞبلٌٕت ٥ٝوّ ُبُٔ)وٝ  ٣ٔمبٚٔت ثبك ٔمـاك

 ثبُـ. ± 5/0%  ٣ؿكًتٚ ثب  ٔلثُٛٙـٜ ؿك ثلي ِٔؾٔبت 

ـ  ؿك ـ٤ثب ٣ٔمبٚٔت ثبك ُٛؿ، ؿاؿٜ ت٥تلت ٢ـ٤رـ ٢ٞبآمٖٔٛ ٞلٌبٜ ٖ  عر ٝ  أىرب ٖ  ٓرٛكت  ثر  ؿك ُرـٜ  ؿاؿٜ ِ٘رب

 .ثبُـ ٣فلػ ٢ٞبٔ٘لة ب٤ ٢اػِبك ٢ٞبٔ٘لة ثب ٕٞلاٜ 4 رـَٚ

 ذٗخذ ّٕا آسهَى ٕتزا ٖهماٍهت ٕتارّا -4خذٍل
 اٞٓ ثلعٌت ل٤ٔمبؿ

00/1 10/1 20/1 30/1 50/1 60/1 80/1 00/2 

20/2 40/2 70/2 00/3 30/3 60/3 90/3 30/4 

70/4 10/5 60/5 20/6 80/6 50/7 20/8 10/9 

 ٖسهاً ّٕادٍرُ 6-5

 ثبُٙـ.  IEC 60086-2ُـٜ ؿك اًتب٘ـاكؿ  ٥٥ٗتؼ ل٤ٜٔبثك ٔمبؿ ـ٤لٜغ ٚ ُٚٓ ؿُبكه ثب ٢ٞبؿٚكٜ

 رـَٚؿك  ٔٙـكدكٚما٘ٝ  ٢ٞبؿٚكٜ ام ٣ى٤عـ أىبٖ  ؿكؿاؿٜ ُٛؿ، ثٟتل اًت  ت٥تلت ٢ـ٤رـ ٢ٞبآمٖٔٛ ٞلٌبٜ

 ُٛؿ. لفت٤ٝپق 5

 ذٗخذ ّٕاآسهَى ٕتزا ٖسهاً ّٕادٍرُ  -5 خذٍل

min 1   min 5     min 10   min 30       h 1 

 h 2  h 4   h 12   h24 (ًٛت٥ٝ)پ -- 

 .اًت ُـٜ ٥٥ٗتؼ IEC 60086-2 اًتب٘ـاكؿ ؿك ،ؿك ٓٛكت ِنْٚ ٍل،٤ؿ ٔٛاكؿ
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 آسهَى طٗضزا ّٕا ٕرٍادار 6-6

 ُـٜ ثبُـ. ِٔؾْ ٢ٍل٤ؿ ٛٛك ٙى٤ٝاػٕبَ ُٛؿ، ٍٔل ا ـ٤ثب 8آمٖٔٛ ؿاؿٜ ُـٜ ؿك رـَٚ  ٤ُٚلا ٢كٚاؿاك

 P ستن٘تا س ّٕإتاتز ٕساسفؼال 6-7

 ٢ًرپل  min 10ٔرـت مٔربٖ    ٥ٝٙوٕ ـ٤ثب ٞب٢ثبتل ٘ٛع ٤ٗا ٣ى٤اِىتل ٢ٞب٢ل٥ٌا٘ـامٜ ُلٚع ٚ ٢ًبمفؼبَ ٥ٗث

 .ُٛؿ

 آسهَى طٗضزا ٕرٍادار  -6 خذٍل

 ٕرٍادار آسهَى پاراهتز

o ؿٔب
C 2 ± 

 ± 5/0%  ثبك

 ± 5/0% ِٚتبه

 RHٔمـاك  +20/-40% ٌ٘ج٣ كٛٛثت

 اًت RHٔمـاك  ±10وٝ % P ٥ٌتًٓ ٢اًتخٙب ثٝ

 مٔبٖ «٣ؿكًت»

 ( td) دضارص سهاى

 

 ٕرٍادار

s 2  ≥ <td  0 td % 5 ± 

s100 ≥< td   s2 s 1/0± 

s100 td> td %1/0± 

 ٕز٘گاًذاسُ شات٘تدْ 6-8

 ٍلتاص ٕز٘گاًذاسُ 6-8-1

ٚ  ب٤ر  ورٛصىتل  ـ٤ر ثب ؿلرت  ٚ 25/0 % ٢ٌٔبٚ ب٤ وٛصىتل ـ٤ثب ٢ل٥ٌا٘ـامٜ نات٥تزٟ ٓغت  ٔمرـاك  50% ٢ٌٔرب

 .ثبُـ MΩ 1 ٢ٌٔبٚ ب٤ ث٥ِتل ـ٤ثب ٢ل٥ٌا٘ـامٜ ٤ًُٚب ٣ؿاؽّ ٔمبٚٔت .ثبُـ كلٓ ٤ٗآؽل

 ٖک٘هکاً لٍٗسا 6-8-2

ٚ  ب٤ر  ترل وٛصه ـ٤ثب ؿلت ٚ 25/0 % ٢ٌٔبٚ ب٤ تلوٛصه ـ٤ثب ٢ل٥ٌ تز٥ٟنات ا٘ـامٜ ٓغت ٔمرـاك   50% ٢ٌٔرب

 ثبُـ.  ؿاك ٣كلٓ ٔؼٙ ٤ٗآؽل
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   ت٘ف٘ک ي٘تضوٍ  ٕتزدارًوًَِ 7

 ـاك٤ر ًربم٘ـٜ ٚ ؽل  ٥ٗثر تٛافرك   ثبٔغَٔٛ ثٟتل اًت  ت٥ف٥و ٢ٞبُبؽْ ب٤ ٢ثلؿاكٕ٘ٛ٘ٝ ٢ٞبٛلط ام اًتفبؿٜ

 .ُٛؿ ا٘زبْ

ٝ  ٢ثلا ،تٛافك ػـْ ٓٛكت ؿك ٕ  ٢ثرلؿاك ٕ٘ٛ٘ر  ISO 2859  ٚ ISO 21747 ٢ثرٝ اًرتب٘ـاكؿٞب   ت٥ر ف٥و ٥ٗٚ ت٘ر

 ُٛؿ. ٔلارؼٝ

  ٕتاتز ٕتٌذتستِ 8

 ُرـٜ  ؿاؿٜ ث ًٛرت ٥پ ؿك ٞرب ٢ثربتل  ٢ن٤ؿٚكك ٚ اًتفبؿٜ ،٢ٍٟ٘ـاك ٚ٘مُ،عُٕ ،٢ثٙـثٌتٝ ٢ثلا تمْ ٔملكات

 .اًت
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 الف َست٘پ

 (ٖ)الشاه

 ّإتاتز کزدى استاًذارد ٕتزا ّٖٗاار٘هؼ

 ب٤ر  ُٛؿ ك٤تٔـ ٞبآٖ ٥ٝاِٚ ٣٤تٛا٘ب تب ٙـ٤ٕ٘ب ثلآٚكؿٜ كا ل٤م اِنأبت ـ٤ثب ٣٤ب٥ٕ٥اِىتلُٚ ٢ٞبٌت٥ًٓ ٚ ٞب٢ثبتل

 :ثبُٙـ ؿاُتٝ اٜ٘جبق IEC 60086 ٢اًتب٘ـاكؿٞب ٔزٕٛػٝ ثب ٔـاْٚ ٓٛكت ثٝ

 .ثبُـ ا٘جٜٛ ـ٥تِٛ ٓٛكت ثٝ ٣٤ب٥ٕ٥اِىتلُٚ ٌت٥ًٓ ٤ٗا ٢ٞب٢ثبتل ب٤ ٢ثبتل -اِف

 ؿك ؿًتلى ثبُـ. ٣ؿك صٙـ ٘مٜٝ ام ثبماك رٟب٘ ٣٤ب٥ٕ٥اِىتلُٚ ٌت٥ًٓ ٤ٗا ٢ٞب٢ثبتل ب٤ ٢ثبتل -ة

ٝ  ثرٛؿٜ  اؽترلاع  حجرت  بم٥أت ٢ؿاكا. ُٛؿ ـ٥تِٛ ٌٔتمُ ًبم٘ـٜ ؿٚ ٥ًّٝٚ ثٝ ٔتـاَٚ ٛٛك ثٝ ٢ثبتل -ح  ـ٤ر ثب ور

 :ثبُـ ل٤م ٣إِّّٗ ٥ث ًتب٘ـاكؿا 2.14 ثٙـم٤ل ؿك ُـٜ ؿاؿٜ اِنأبت ثب ٜٔبثك

ISO/IEC, Directives, Part1. Refrence to patented, items 

ٚ ثرٝ ٛرٛك ٔترـاَٚ     ب٤ُـٜ ـ٥عـالُ ؿك ؿٚ وِٛك ٔؾتّف تِٛ ٢ثبتل -ت ُ  ٢ٞرب ًربم٘ـٜ  ٍرل ٤ؿ تًٛر   ٚ ٌٔرتم

 .ُٛؿ فلٚؽتٝ ٞبُلوت آٖ ثلصٌت ثب ٚ ُـ٢ٜـاك٤ؽل ٢ثبتل ٣ا٥ِّّٕٗث

 ٣٤ب٥ٕ٥اِىتلُٚر  ٌت٥ًٓ ب٤ ٢ثبتل ه٤ُـٖ  ؿك اًتب٘ـاكؿ ـ٤رـ ٢وبك ِٟٙبؿ٥وٝ ٞلٌٛ٘ٝ پ ٤ٗا ٢ثلا ل٤م ٔٛاكؿ

 .اًت ُـٜ ؿاؿٜ 1-اِفؿك رـَٚ 

 ضذى استاًذارد ٕتزا ٕضزٍر هَارد -1-الف خذٍل

 ٖٗا٘و٘الکتزٍض ستن٘س فزد هٌحػزتِ ٕتاتز

 ت تب اِف ٞب٢كؿ٤ف ؿك ُـٜ ؿاؿٜ ُلط ٔٛاكؿ ثب ٜٔبثك ت تب اِف ٞب٢كؿ٤ف ؿك ُـٜ ؿاؿٜ طُل ٔٛاكؿ ثب ٜٔبثك

 ُـٜٝ ٥تٛٓ ٢ٌقاك ُٙبًٝ ٢ثلا عل  ٣٤ب٥ٕ٥اِىتلُٚ ٌت٥ًٓ ٚ ٢ٌقاك ُٙبًٝ

 ٣ٔٙف اِىتلٚؿ (ٞبٓ ٥تلً رّٕٝ)ام  اثؼبؿ

 ٔخجت اِىتلٚؿ ؿُبكه ٤ُٚلا

 ٣إً ِٚتبه (٥ٝحب٘)ثلعٌت  مٔبٖ ٔـت ٥ٗب٥ٍ٘ٔ عـالُ

 ثبم ٔـاك ِٚتبه عـاوخل 

 ت٥اِىتلِٚ 
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 ب َست٘پ

 (دٌّذُٖ آگاّ )

 شات٘تدْ ٖطزاح ٕتزا ّٖٗاِ٘تَغ

 ٖفٌ رٍاتط   1-ب

اًت  ثٟتل. ٙـ٤عف  ٕ٘ب ٢ثبتل غ٤اكتجبٙ ؽٛؿ كا ثب ٓٙب ٢ثبتل نات٥تزٟ ـوٙٙـ٥ٜتِٛ ٢ٞبُلوت ُٛؿ٣ٔ ٥ٝتٛٓ

 ا٘تؾربة  ٢ثربتل  ٘رٛع  أىبٖ ٓٛكت ؿك. ُٛؿ ؿك٘ظلٌلفتٝ نات٥تزٟ ٣ٛلاع ُلٚع ؿك ٔٛرٛؿ ٢ٞب٢ثبتل ت٥لبثّ

 ٛجك  نات٥ثبُـ. ثٟتل اًت تزٟ IEC 60086-2ؿاؿٜ ُـٜ ؿك اًتب٘ـاكؿ  ٢ٞب٢ثبتل ا٘ٛاع ام ٣ى٤ اًت ثٟتل ُـٜ

 ُٛ٘ـ.  ٢ٌقاكِ٘ب٘ٝ ؽٛاٞـ ؿاُت، كا ٥ٝٙثٟ ػّٕىلؿ وٝ ٢ثبتل ا٘ـامٜ ٚ ؿكرٝ ثب ،IEC ٢ٌقاك ُٙبًٝ

 ٕتاتز گاُٗخا   2 -ب

 ات٘کل  1-2-ب

 اتٔبتت ٚ ٞبٍب٤ٜرب ٛلط ٚ اثؼبؿ .فتٙـب٥٘ ٚ ٌلفتٝ للاك آٖ ؿك ٣آًب٘ ثٝ ٞب٢ثبتل وٝ ثبُـ ٢ٛٛك ٣ٛلاع ٍب٤ٜرب

ٖ  كا اًرتب٘ـاكؿ  ٤ٗا ثب ٜٔبثك ٢ٞب٢ثبتل وٝ ثبُـ ٢ٛٛك اًت ثٟتل ٝ  ثترٛا  و٤ٜر ٚٝ ثر . ؿاؿ ٢ررب  آٖ ؿك ٣كاعتر  ثر

 ب٤ر  ٣ّٔر  اًرتب٘ـاكؿ  اٌرل  ٣عتر  ل٘ـ،٥ثٍ ـ٤ٜ٘بؿ كا ِٔؾٔبت ٤ٗا ؿك ُـٜ اكائٝ ٢كٚاؿاك ـ٤٘جب نات٥تزٟ ٛلاعبٖ

 .ل٘ـ٥ثٍ ٘ظل ؿك كا وٕتل ٢ٞب٢كٚاؿاك ٢ًبم٘ـٜ ثبتل

 .ُٛؿ ٌلفتٝ ٘ظل ؿك ٢ثبتل ٙب٥َتلٔ ٣تٛكفتٍٞل  ٢ثٟتل اًت ثلا ٣اتٔبَ ٔٙف ٣ٛلاع

 ٚ ٚاٗظ ٞب٢ثبتل للاكؿاؿٖ ٢ثلا ؿكًت رٟت ٚ ٞبؿكًت لٜت ٢ِٔغٛكٞٓ اًتفبؿٜ، ٢ثلا ٢ثبتل ٘ٛع ٢ٞبِ٘ب٘ٝ

 .ثبُـ حبثت

ُرـٖ  ام ٚاكٚ٘ٝ ٢ل٥رٌّٛ ٢ثلا ٍب٤ٜرب ٣ؿك ٛلاع ٢ثبتل (-) ٣ٚ ٔٙف )+( ٔخجت ٢ٞبٙب٥َتلٔ اثؼبؿ ب٤/ٚ ُىُ ام

ٍٞٙربْ   ٣ام ًلؿكٌٕ ٢ل٥رٌّٛ ٢ثٟتل اًت ثلا ٢ثبتل (-) ٣ٚ ٔٙف )+( ٔخجت ٢ٞباًتفبؿٜ ُٛؿ. لٜتاتٔبتت 

 ام ٘ظل ُىُ ٔتفبٚت ثبُٙـ. ٢للاك ؿاؿٖ ثبتل

للاك ٌلفتٝ ثبُٙـ وٝ ٓـٔٝ ٕٔىرٗ   ٢ثٛؿٜ ٚ ٛٛك ك٤ػب ٣ى٤اِىتل ب٤ٖرلثلاثل  ؿكثٟتل اًت  ٢ثبتل ٢ٞبٍب٤ٜرب

 ٢ثرلا  ٣ى٤ن٥ف ٓٛكت ثٝ ٢ثبتل ٢ٞبٙب٥َتلٔ فمٚ اًت ثٟتل. ُٛؿ  ٥ٝٙوٕ وٙٙـٜٔٔل  ٢ثلا ت٥آً ٌه٤ك ب٤ٚ/

ٖ ٥إٛ ٢ثرلا  اتٔبتت ٣ٛلاع ٚ ٔٙبًت ٔٛاؿ ا٘تؾبة ؿك اًت ثٟتل. ثبُٙـ ؿاُتٝ اتٔبَ ٣ى٤اِىتل ب٤ٖرل  ام ٙرب

 اثؼربؿ  ؿك ٞرب ٢ثربتل  اٌرل  ٣عتر  ُٛؿ، ؿلت ُٛؿ،٣ٔ ؿاُتٝ ٍ٘ٝ اًتفبؿٜ ٤ُٚلا ؿك اتٔبَ ٣ى٤اِىتل احل وٝ ٤ٗا

ثٟتل اًت ام رٙي ٔرٛاؿ   نات٥ٚ تزٟ ٢ثبتل ٢ٞبٙب٥َتلٔ. ُٛ٘ـ اًتفبؿٜ اًتب٘ـاكؿ ٤ٗا ؿك ُـٜ ٔزبم ٘بٔتؼبك 

 وٓ ثبُٙـ.  ٣ى٤ًبمٌبك ٚ ثب ٔمبٚٔت اِىتل

ُبكه  ٤ٚؿك ُلا لؿ٥اُتجبٜ للاك ٌ ٢ثبتل ه٤صٖٛ وٝ اٌل  ُٛؿ،٣ٕ٘ ٥ٝتٛٓ ٢ٔٛام اتٔبتت ثب ٢ثبتل ٢ٞبٍب٤ٜرب

 ؽٛاٞـ ؿاُت.  ل٥تأح
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ثٟتل اًت  P ب٤ A ٌت٥ٓؿك ٞل ؿٚ ً ُٛ٘ـ٣ٔ ٤ٝتغقٞٛا  ت٥ثـٖٚ لٜج ٢ٞب٢ثبتل ام وٝ ُـٜ ٣ٛلاع نات٥تزٟ

ثٟترل اًرت ؿك    ٢ٍٞٙبْ وبك ػربؿ  غب٥ًتلر A ٌت٥ٓثب ً ٢ثبتل كا ؿاُتٝ ثبُٙـ. ٣وبف ٢ثٝ ٞٛا ٣ؿًتلً ٤ُٚلا

، لٜت ٔخجت ثٟتل اًت IEC 60086-2اًتب٘ـاكؿ  9 ُىُ ٛجك P ٌت٥ٓثب ً ٢. ثبتللؿ٥للاك ٌ ٌتبؿ٤ٜا ت٥ٚٗؼ

 ٔب٘غ ٘فٛف ٞٛا ِ٘ٛؿ. وٝ ٢ٛٛك ثٝ لؿ،٥للاك ٌ ٢ؿك وٙبك ثبتل

ـ ٣ٔ اتفبق ٞٓ ٞٙٛم ػُٕ ٤ٗا ٣ِٚ ا٘ـُـٜ ثٟتل ٥ّ٣ؽ ٣ِ٘ت ٔمبثُ ؿك ٔمبٚٔت ام٘ظل اٌلصٝ ٔ . افتر ٝ  ٣ٍٞٙرب  ور

ٕ  لؿ٥للاك ٌ ٢رـا ٕ٘ٛؿ، ثٟتلاًت ٛٛك نات٥ثٝ ٛٛك وبُٔ ام تزٟ تٛا٣ٖٕ٘ كا ٢ثبتل ٍب٤ٜرب ٝ ٥ورٝ و  ت٥آًر  ٙر

 ٕٔىٗ كا ؿاُتٝ ثبُـ.  

. ُرٛؿ  ٢ٌقاكِ٘ب٘ٝ ٔزبم ٚ ٚاٗظ ٓٛكت ثٝ ـ٤ثب ٢ثبتل ٌلفتٗ للاك رٟت ؿكًت ؿاؿٖ ِ٘بٖ ٢ثلا ٢ثبتل ٍب٤ٜرب

 ز٥ٝ٘ت ؿك وٝ اًت ٢ثبتل ؿًتٝ ه٤ ؿك ٢ثبتل ه٤ للاكٌلفتٗ ٚاكٚ٘ٝ ٣ت٤٘بكٗب ٣ػٕٛٔ ٤ُؿت ٤ٗثنكٌتل ام ٣ى٤

ٝ ٥وٕ ثٝ ٢ثلا. ـ٤آ٣ٔ ٚرٛؿ ثٝ ٢ل٥ٌآتَ ب٤/ٚ ا٘فزبك ب٤/ٚ ٢ثبتل ٣ِ٘ت آٖ ٖ  ٙر  اًرت  ثٟترل  ؽٜرل  ٤ٗر ا كًرب٘ـ

 .ِ٘ٛؿ ثلللاك ٣ى٤اِىتل ب٤ٖرل لؿ٥ٌ للاك ٚاكٚ٘ٝ ٢ثبتل ه٤ ٣ٚلت وٝ ُٛ٘ـ ٣ٛلاع ٢ٛٛك ٢ثبتل ٢ٞبٍب٤ٜرب

 ٢ٞرب لٌرٕت  ٍرل ٤ؿ ثب اًت، ُـٜ ٌلفتٝ ٘ظل ؿك ٔٙظٛك ٤ٗا ثٝ وٝ ٣ًٜغ لام٥غ ثٝ ـ٤٘جب ُـٜ ٢ثٙـرٕغ ٔـاك

 ؿاُتٝ ثبُـ.  ٣ى٤ن٥اتٔبَ ف ٢ثبتل

 ٘ظل ؿك ٤ٕٙ٣ا ٜٔبِت ٞبآٖ ؿك وٝ كا IEC 60086-5 اًتب٘ـاكؿ ٚ IEC 60086-4 اًتب٘ـاكؿ ثٝ ٔلارؼٝ ،ٛلاعبٖ

 .وٙٙـ٣ٔ ٥ٝتٛٓ اًت، ُـٜ ٌلفتٝ

 کَدکاى ٕتزا ٖدستزس تٗهحذٍد 2-2-ب

 :ُٛؿ ٣ٛلاع ل٤م ٢ٞبكٍٚ ام ٣ى٤ ٓٛكت ثٝ اًت ثٟتل وٛؿوبٖ ٔغبفظت ٢ثلا ُـ٣ٜٛلاع نات٥تزٟ

 ب٤ ؛تمْ ثبُـ ٢ثبم ولؿٖ ٔغفظٝ ثبتل ٢ًىٝ ثلا ب٤ ٣ٌُٛت ش٥پٔب٘ٙـ  ٢اثناك

 لفُ ٥ٌٓٔىب٘ مٔبٖ ٞٓ ٚ ٌٔتمُ علوت ؿٚ عـالُ ام اًتفبؿٜ ثٝ بم٥٘ ُـٖ ثبم ٢ثلا ٢ثبتل ٔغفظٝپَُٛ  /ؿك

 .ثبُـ ؿًت ثب

ٝ  ٣ؿًتلً رٟت ٔغبف /پَُٛ پٍٛؿك ؿك آٟ٘ب ِٔبثٝ اتٔبتت ب٤ ٞبش٥پ اٌل ـ  اًرتفبؿٜ  ٢ثربتل  اررناء  ثر   ُرٛ٘

ـ  ٣ثبل ٔغبف /پَُٛ ؿكة ثب ٞبآٖ وٝ ُٛؿ عبُٓ ٙب٥ٖإٛ تب ثبُٙـ ل٥ؿكٌ اًت ثٟتل ٞبؿٞٙـٜاتٔبَ  ؽٛاٞٙر

 ؿٚك ًجت ٚ ثٛؿٜ ٢ٗلٚك ؿًتٍبٜ بت٥ػّٕ ٢ثلا وٝ ثنكي اثناكآتت ٢كٚ ٣پُٙ رب٘ج ٢ؿك ؿكٞب ـ٤٘جب ٤ٗا .ٔب٘ـ

 اػٕبَ ُٛؿ. ،ُٛؿ ؿًتٍبٜ افتب٘ـٖ وبك ام ب٤ ا٘ـاؽتٗ

 لطغ ٍلتاص    3-ب

ؽبكد  ام  ـ٤٘جب لٜغ ِٚتبه نات٥ٚاكٚ٘ٝ، تزٟ ٓٛكت ثٝ ٢ثبتل للاكٌلفتٗ ١ز٥٘تؿك  ٢ثبتل ٣ام ِ٘ت ٢ل٥رٌّٛ ٢ثلا

 .ثبُٙـ ًبم٘ـٜ ٢ٞب٥ٝتٛٓ
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 ج َست٘پ

 (ٖ)الشاه

 (ٕگذار)ًام ٕگذار ضٌاسِ  ستن٘س

 ات٘کل  1-ج

ً  ،٣ىر ٤ن٥ف اثؼبؿ (٢ٌقاك)٘بْ ٢ثبتل ٢ٌقاك ُٙبًٝ ٌت٥ًٓ ٓ ٥ُرىُ،  ٕ ِٚتربه   ،٣٤ب٥ٕ٥اِىتلُٚر  ٌرت  ؿك ٚ ٣اًر

 .وٙـ ٣ٔ ف٤تؼل كاؽبّ  ٢ٞب ِٔؾٔٝٚ  ت٥ظلف ٞب،ٙب٥َتلٔ ٘ٛع بم٥٘ ٓٛكت

 :اًت ُـٜ ٥ٓتمٌ ثؾَثٝ ؿٚ  ًٛت٥پ ٤ٗا

 .وٙـ ٣ٔ ف٤تؼل ،ا٘ـ ُـٜ اًتفبؿٜ 1990اوتجل  تب وٝ كا( ٢ٌقاك)٘بْ ٢ٌقاك ُٙبًٝ ٌت٥ًٓ 2-ح ثٙـ

ْ  ٢ٌقاك ُٙبًٝ ٌت٥ًٓ  3-ح ثٙـ  كا ثرلآٚكؿٜ   ٙرـٜ ٤أرلٚمٜ ٚ آ  ٢بمٞرب ٥٘ 1990اوتجرل   كا ورٝ ام   (٢ٌرقاك )٘رب

 .وٙـ ٣ٔ ف٤تؼل ًبم٘ـ،٣ٔ

 است ضذُ استفادُ 1990اکتثز کِ تا   ٕگذار ضٌاسِ ستن٘س  2-ج

 ات٘کل  1-2-ج

ـ ُـٜ اًتب٘ـاكؿ 1990اوتجل  تب وٝ ٣٤ٞب٢ثبتل تٕبْ ٢ثلا ثٙـم٤ل ٤ٗا ٖ  ٚ ا٘ر  ٔؼتجرل  ؼ٤تربك  آٖ ام پري  ٕٞضٙرب

 كٚؿ.٣ثٝ وبك ٔ ،ٌٞتٙـ

  ّاسلَل  2-2-ج

َ  ف٤ر تؼل ٢ثرلا  R عرلٚ  . ؿ٣ُٛٔ ٢ٌقاك ُٙبًٝ ٚ ػـؿ  ٥ٗتت ثنكيعل   ه٤ًَّٛ تًٛٚ  ه٤  ٢ٞرب ًرّٛ

ـ  ٣اًتفبؿٜ ٔ ٣ٔلثؼ ٢ٞب ًَّٛ ٢ثلا S( ٚ ٢اٝ ٤تؾت )ثب ًبؽتبك ت ٢ٞب ًَّٛ ف٤تؼل ٢ثلا Fٔـٚك،   ٤ٗر ا .ُرٛ٘

 .ا٘ـُـٜ ف٤تؼل ٣إًٔزٕٛػٝ اثؼبؿ  ثب ػـؿ ه٤ ٕٞلاٜ ثٝ علٚ 

ٕ اثؼبؿ  ٢ثٝ رب ٢اثؼبؿ ثبتل ٥ِ٥ُٝٙـٜ ثبُـ، ث ٥٥ٗتؼ ٣ًِّٛته ٢ثبتل صٙب٘ضٝ َ  ٣اًر ـ  ؿك ًرّٛ ، 1-ح َٚارر

 اًتخٙبء ثٝ ،٣٤ب٥ٕ٥اِىتلُٚ ٢ٞبٌت٥ٓرـاَٚ ُبُٔ ً ٤ٗوٝ ا ـ٥تٛرٝ ؿاُتٝ ثبُ .اًت ُـٜ ؿاؿٜ 3-ح ٚ 2-ح

ٓ ٥ً ٍل٤ؿ ٢ٞبلٌٕت. ثبُـ٣ٕ٘ آالعبت ٍل٤ؿ ب٤ عل ، ثـٖٚ ٌت٥ًٓ ٝ   ٌرت ْ  ٢ٌرقاك  ُٙبًر ؿك  (٢ٌرقاك )٘رب

ًَّٛ ٢ثلا ٣ى٤ن٥ف ٢ٞب ٢ٌقاك ُٙبًٝرـاَٚ فمٚ  ٤ٗاُـٜ اًت.  اكائٝ 5-2ٚ  4-2 ،3-2 ٢لثٙـٞب٤مٔٛكؿ ح 

 .ؿٞٙـ٣ٔ اكائٝكا  ٣تى ٢ٞب٢ثبتل ب٤ ٣تى ٢ٞب

 آٔـٜ اًت. ٤IEC 60086-3ب  IEC 60086-2 اًتب٘ـاكؿ ؿك ٞبثبتل٢ ا٤ٗ وبُٔ اثؼبؿ -ٗادآٍرٕ
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 گزد ّٕاسلَل ٍ ّإٍ اتؼاد تاتز ٖکٗش٘ف ٕگذار ضٌاسِ -1-ج خذٍل

 ٔتل٥ّ٣ٔ ثلعٌت اثؼبؿ

 گذارٕ ضٌاسِ

 ٘شٗکٖف

 تاتزٕ اتؼاد ت٘طٌِ٘ سلَلاسوٖ اتؼاد 

 ٕتلٌذ لطز تلٌذٕ لطز

R06 

R03 

R01 

R0 

R1 

R3 

R4 

R6 

R9 

R10 

R12 

R14 

R15 

R17 

R18 

R19 

R20 

R22 

R25 

R26 

R27 

R40 

R41 

R42 

R43 

R44 

R45 

R48 

R50 

R51 

R52 

10 

- 

- 

11 

- 

5/13 

5/13 

- 

- 

- 

- 

- 

24 

5/25 

5/25 

32 

- 

32 

32 

32 

32 

- 

- 

- 

- 

- 

5/9 

- 

- 

5/16 

- 

22 

- 

- 

19 

- 

25 

38 

- 

- 

- 

- 

- 

70 

17 

83 

17 

- 

75 

91 

105 

150 

- 

- 

- 

- 

- 

6/3 

- 

- 

0/50 

- 

- 

5/10 

0/12 

- 

0/12 

- 

- 

5/14 

0/16 

8/21 

5/21 

2/26 

- 

- 

- 

- 

2/34 

- 

- 

- 

- 

0/67 

9/7 

6/11 

6/11 

6/11 

- 

9/7 

4/16 

- 

4/16 

- 

5/44 

7/14 

- 

2/30 

- 

- 

5/50 

2/6 

3/37 

0/60 

0/50 

- 

- 

- 

- 

5/61 

- 

- 

- 

- 

0/172 

6/3 

6/3 

2/4 

4/5 

- 

4/5 

8/16 

- 

4/11 
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 گذارٕ ضٌاسِ

 ٘شٗکٖف

 تاتزٕ اتؼاد ت٘طٌِ٘ سلَلاسوٖ اتؼاد 

 ٕتلٌذ لطز تلٌذٕ لطز

R53 

R54 

R55 

R56 

R57 

R58 

R59 

R60 

R61 

R62 

R63 

R64 

R65 

R66 

R67 

R68 

R69 

R70 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

8/7 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

39 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2/23 

6/11 

6/11 

6/11 

5/9 

9/7 

9/7 

8/6 

- 

8/5 

8/5 

8/5 

8/6 

8/6 

9/7 

5/9 

5/9 

8/5 

1/6 

05/3 

1/2 

6/2 

7/2 

1/2 

6/2 

15/2 

- 

65/1 

15/2 

70/2 

65/1 

60/2 

65/1 

65/1 

10/2 

6/3 

 .ا٘ـُـٜ ؿاؿٜ :IEC 60086-3 ٤ب IEC 60086-2ؿك اًتب٘ـاكؿ  ٞب٢٘ٛع ثبتل ٤ٗاثؼبؿ وبُٔ ا -ٗادآٍرٕ
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 تخت  ّٕاسلَل ٖاسوٍ اتؼاد  ٖکٗش٘ف ٕگذار ضٌاسِ -2-ج خذٍل

 ٔتل٥ّ٣ٔ ثلعٌت اثؼبؿ

 ٕگذار ضٌاسِ 

 ٖکٗش٘ف
 ضخاهت پٌْا طَل لطز

F15 

F16 

F20 

F22 

F24 

F25 

F30 

F40 

F50 

F70 

F80 

F90 

F92 

F95 

F100 

- 

- 

- 

- 

- 

23 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

5/14 

5/14 

24 

24 

- 

23 

32 

32 

32 

43 

43 

43 

54 

54 

60 

5/14 

5/14 

5/13 

5/13 

- 

23 

21 

21 

32 

43 

43 

43 

37 

38 

45 

0/3 

5/4 

8/2 

0/6 

0/6 

0/6 

3/3 

3/5 

6/3 

6/5 

4/6 

9/7 

5/5 

9/7 

4/10 

 .ا٘ـُـٜ ؿاؿٜ IEC 60086-2ؿك اًتب٘ـاكؿ  ٞب٢٘ٛع ثبتل ٤ٗاثؼبؿ وبُٔ ا -ٗادآٍرٕ
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  ٖهزتؼ ّٕاسلَل ٍ ّإٍ اتؼاد تاتز ٖکٗش٘ف ٕگذار ضٌاسِ  -3-ج خذٍل

 ٔتل٥ّ٣ٔ ثلعٌت اثؼبؿ

 

 ٕگذار ضٌاسِ

 ٖکٗش٘ف

 ٕتاتز اتؼاد ٌِ٘ط٘ت سلَل ٖاسو اتؼاد

 ٕتلٌذ پٌْا طَل ٕتلٌذ پٌْا طَل

S4 

S6 

S8 

S10 

- 

57 

- 

95 

- 

57 

- 

95 

- 

150 

- 

180 

0/57 

- 

0/85 

- 

0/57 

- 

0/85 

- 

0/125 

- 

0/200 

- 
 .ا٘ـُـٜ ؿاؿٜ IEC 60086-2ؿك اًتب٘ـاكؿ  ٞب٢٘ٛع ثبتل ٤ٗاثؼبؿ وبُٔ ا -ٗادآٍرٕ

ـ ٣ٔٛكؿ اًتفبؿٜ ٕ٘ر  IEC 60086-2وٝ ؿك اًتب٘ـاكؿ  ٣اثؼبؿ ًِّٛ ٔٛاكؿ ٣ثؼ٘ ؿك َ  ٤ٗر ا ؿك ثبُر  آٚكؿٜ ررـاٚ

 .ُٛؿ اًتفبؿٜ أٍلثٛٛٝ ٣ّٔ اًتب٘ـاكؿ ؿك اًت ٕٔىٗ لا٤م اًت ُـٜ

 ٖٗا٘و٘الکتزٍض ستن٘س   3-2-ج

ٛ٘  ـ٤وّلا– ٢كٚ ٌت٥ٓثب ً ٢ٞب٢ثبتل ٢اًتخٙب ثٝ  R,F  ٚSعرلٚ    ،٢كٚ ـ٤ر وّلا–ٍٔٙٙرن   ـ٥اوٌر  ٢ؿ ٓ،٥آٔر

عرلٚ  ؿك   ٤ٗ. اُٛ٘ـ ٣ِٔ٘بٖ ؿاؿٜ  ثبُـ،٣ٔ ٣٤ب٥ٕ٥اِىتلُٚ ٌت٥ًٓ ؿٞٙـٜ ِ٘بٖ وٝ ٣اٗبف عل  ه٤تًٛٚ 

 .ا٘ـؿاؿٜ ُـٜ 1رـَٚ 

 ّإتاتز   4-2-ج

 .ُٛؿ ٣ٔ اًتفبؿًَّٜٛ  ٢ٌقاك ُٙبًٝ امًَّٛ ثبُـ،  ه٤فمٚ ُبُٔ  ٢ثبتل اٌل

ٝ ، لجرُ ام   ٞبًتًَّٛ تؼـاؿ ؿٞٙـٜ ِ٘بٖ وٝ ػـؿ ه٤ ثبُـ، ٢ًل ًَّٛ صٙـ ُبُٔ ٢ثبتل اٌل ًرَّٛ   ُٙبًر

 .ُٛؿ٣آٚكؿٜ ٔ

 آٚكؿٜ ٞبًَّٛ ِ٘بٖ ؿ٘جبَ ثٝ ٢ٔٛام ٢ٞبٌلٜٚ ٢ػـؿ ِ٘ب٘ٝ ثبُٙـ، ٔتُٔ ٞٓ ثٝ ٢ٔٛام ٓٛكت ثٝ ٞبًَّٛ اٌل

 .ُٛ٘ـ٣ٔ ٔتُٔ ٞٓ ثٝ ل٥ٜت ؽٚ ه٤ ٥ًّٝٚ ثٝ ٚ ُٛؿ٣ٔ

 .ُٛؿ٣ٔ ؿاؿٜ ِ٘بٖ ٔٛكة ؽٚ ه٤ ثب ٢ارـاٌب٘ٝ ٓٛكت ثٝ ثؾَ ٞل ثبُـ، ثؾَ ه٤ ام ٥َث ٢ثبتل اٌل

 ّا   کٌٌذُ اغالش   5-2-ج

 ٣عل  اٗربف  ه٤ افنٚؿٖ ثب ٤ٝپب ٘ٛع ه٤ ام ٔتفبٚت ٢ٞب٤ٝٙٔجٟٓ ٘جبُـ، ٌن ٢ثبتل ٢ٌقاك ُٙبًٝوٝ  ٤ٗا ٢ثلا

ٖ  ٢ثرلا  S ب٤ر  Pٚ عرلٚ    ٞرب ٙب٥َتلٔ ب٤ ٞبٝ ٤آكا تفبٚت تب ُٛ٘ـ٣ِٔؾْ ٔ Y ب٤ Xٔب٘ٙـ  اؽرتال    ِ٘ربٖ ؿاؿ

 .ُٛؿٔؼّْٛ  ٞبآٖ ػّٕىلؿِٔؾٔبت 
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 ّاهثال 6-2-ج

R20   ا٘ررـامٜ  ثررٝ ٚاعررـُرربُٔ ًررَّٛ  ٢ثرربتل ٤ٗرراR20 ً ٢كٚـ٤رر، وّلا ٥ٓآٔررٛ٘ ـ٤رروّلا -٢كٚ ٌررت٥ٓثررب–  

 .ثبُـ٣ٔ ـٍٔٙٙن٥او٢ٌؿ

LR20 ثٝ ا٘ـامٜ  ٚاعـ ًَّٛ ُبُٔ ٢ثبتل ٤ٗاR20 ً ٍٔٙٙرن  ـ٥اوٌر  ٢ؿ – ٢كٚ ٣٤ب٥لّ ـ٥ـكٚو٥ٌٞ ٌت٥ٓثب  

 .ثبُـ ٣ٔ

3R12 ثٝ ا٘ـامٜ  3ُبُٔ  ٢ثبتل ٤ٗا ًَّٛR12 ً ـ٤وّلا– ٢كٚ ٌت٥ٓثب  ٘ٛ  ـ٥اوٌر  ٢ؿ – ٢كٚ ـ٤ر وّلا ٓ،٥آٔر

 .ثبُـ ٣ٔ ٌٞتٙـ، ٔتُٔ ٢ًل ٓٛكت ثٝ وٝ ٍٔٙٙن،

4R25X ثٝ ا٘ـامٜ  4ُبُٔ  ٢ثبتل ٤ٗا ًَّٛR25 ً ـ٥اوٌر ٢ؿ – ٢كٚ ـ٤ر وّلا ٓ،٥آٔٛ٘ ـ٤وّلا– ٢كٚ ٌت٥ٓثب 

 .ثبُـ٣ٔ ،٣صلؽِ ٢فٙل اتٔبتت ثبٚ  ٢ًلاتٔبَ  ُىٍُٔٙٙن، ثٝ 

 1990اکتثز هَرد استفادُ تؼذ اس  ٕگذار ضٌاسِ ستن٘س  3 -ج

 ات٘کل   1-3-ج

 .ا٘ـُـٜ اًتب٘ـاكؿ 1990اوتجل  ام ثؼـ وٝ ؿاكؿ وبكثلؿ ٣٤ٞب٢ثبتل ٢ثلا ثٙـم٤ل ٤ٗا

ٛ  ك٥ر ثٝ ٔٙظرٛك تٜج  (٢ٌقاك)٘بْ ٢ٌقاك ُٙبًٝ ٌت٥ًٓ ٤ٗا اًبى ٓ ٥ً ك٤ر ام ٛل ٞرب ٢ثربتل  ٣فٞٙر  ٢اٍِر  ٌرت

ْ  ٢اٍِٛ ثٝ ٔلثٛٙ ٢ثّٙـ ٚ ًَّٛ پُٛب٘ٙـٜ اًتٛا٘ٝ لٜل ٢ل٥وبكٌثٝ ثبأل  ٤ٗا .ثبُـ ٣ٔ ٢ٌقاك ُٙبًٝ  ِٔرؾ

 .ُٛؿ٣ا٘زبْ ٔ (P) لٔـٚك٥غ ٚ (R)ٔـٚك ٞب، ٢ثبتل تٕبْ ٢ثلا ُـٜ

ٝ  ٞبآٖ ٢ٞبًَّٛ وٝ ٣ًِّٛ صٙـ ٚ ٣ًِّٛ ته ٢ٞب٢ثبتل تٕبْ ٢ثلا ثٙـم٤ل ٤ٗا  ٢ٔرٛام  ب٤ر /ٚ ٢ًرل  ٓرٛكت  ثر

 .ؿاكؿ وبكثلؿ ا٘ـ،ُـٜ ٔتُٔ

 ه٤ر تًٛرٚ   لجالًوٝ  R1154 ٓٛكت ثٝ mm 4/5 ٢ثّٙـ ٥ِ٥ٝٙٚ ث mm 6/11لٜل  ٥ِ٥ٝٙثب ث ٢ٔخبَ ثبتل ٢ثلا

 .ؿ٣ُٛٔ ٣٤، ُٙبًبُـ ٣ِٔٔؾْ  ٣٤ب٥ٕ٥اِىتلُٚ ٌت٥ٓوـ ٔلثٛٙ ثٝ ً

 گزد ّٕإتاتز  2-3 -ج

  mm 100کوتز اس  ٕگزد تا لطز ٍ تلٌذ ّٕإتاتز 1-2-3-ج

 ات٘کل   1-1-2-3-ج

 .اًت ُـٜ ؿاؿٜ ِ٘بٖ 1-ح ُىُ ؿك mm100وٕتل ام  ٢ثب لٜل ٚ ثّٙـ ٢ٞب٢ثبتل ٢ٌقاك ُٙبًٝ

 لطز کذ ع٘تخػ رٍش  2-1-2-2 -ج

 .ـ٤آ ٣ٔ ؿًت ثٝلٜل  ٥ِ٥ٝٙلٜل ام ث وـ

 : ام اًت ػجبكت لٜل وـ ُٕبكٜ

  ؛ُـٜ ِٟٙبؿ٥پ لٜل ٔٛكؿ ؿك 4-ح رـَٚ ٜٔبثك ُـٜ ف٥تٛٓ -اِف

 .ِ٘ـٜ ِٟٙبؿ٥پ لٜل ٔٛكؿ ؿك 2-ح رـَٚ ٜٔبثك ُـٜ ف٥تٛٓ -ة
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ام ث٥ِ٥ٙٝ  mm 1/0 ؿٞٙـِٜ٘بٖوـ 

 (2-1-2-3-ٚ م٤لثٙـ ح 5-لٜل)رـَٚ ح

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 .اًت ِ٘ـٜ ِٔؾْ ٔٛام٢ ٞب٢ؿًتٝ ٤ب ٞبتؼـاؿ ًَّٛ -1 ٗادآٍرٕ

 .كٚ٘ـ ٣ٔ وبك ثٝ ث٥ِتل ٤ٚوٜ ِٔؾٔبت ٚ ثبكٌقاك٢ لبث٥ّت تل٥ٔٙبَ، تلت٥ت تؼ٥٥ٗ ثلا٢ ٞب وٙٙـٜ آالط -2 ٗادآٍرٕ

 :گزد ّٕإتاتز ٕگذار ضٌاسِ ستن٘س – 1-ج ضکل

 d1< 100 mm; height h1< 100 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2ٞب )٤بؿآٚك٢ وٙٙـٜآالط

 mm 01/0ؿٞٙـ٠ ثّٙـ٢ ؿك وـ ِ٘بٖ

ٚ  3-٥٘بم )ثٝ م٤لثٙـٞب٢ حؿك ٓٛكت 

 ٔلارؼٝ ُٛؿ( 3-1-2-3-ح

 (2-1-1-2-ٚ ثٙـ ح 6-ح

 mm 1/0ؿٞٙـ٠ ث٥ِ٥ٙٝ ثّٙـ٢ ؿك  وـ ِ٘بٖ

 ٔلارؼٝ ُٛؿ( 3-1-2-3-)ثٝ م٤لثٙـ ح

عل  اؽتٔب٣ٓ ٥ًٌتٓ 

 (1اِىتل٥ٕ٥ُٚب٣٤ )رـَٚ 

    R   

 ؿٞٙـٜ ث٥ِ٥ٙٝ لٜل)ثٝ رـَٚ وـ ِ٘بٖ

 ٔلارؼٝ ُٛؿ( 2-1-2-3-ٚ م٤لثٙـ ح 4-ح

 

 ؿٞٙـ٠ ُىُوـ ِ٘بٖ

 (R)ٔـٚك; 

ٔٛام٢ ثب ٞب٢ ٞب ٤ب ًَّٛتؼـاؿ ًَّٛ

 ٢1 بؿآٚكٞب )ثٝ ٤ٞب٢ ؿك  ًل٢ؿًتٝ

 ٔلارؼٝ ُٛؿ(
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 ضذُ طٌْاد٘پ ٕلطزّا ٕتزا لطز کذ  -4-ج خذٍل

 ٔتل٥ّ٣ٔ ثلعٌت اثؼبؿ

 کذ
 طٌْاد٘پ لطز ٌِ٘ط٘ت

 ضذُ
 ضذُ طٌْاد٘پ لطز ٌِ٘ط٘ت کذ

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

8/4 

8/5 

8/6 

9/7 

5/8 

5/9 

0/10 

6/11 

5/12 

0/13 

5/14 

0/15 

0/16 

0/17 

0/18 

0/19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

28 

30 

32 

34 

36 

38 

40 

41 

67 

0/20 

0/21 

0/22 

0/23 

5/24 

0/25 

2/26 

0/28 

0/30 

0/32 

2/34 

0/36 

0/38 

0/40 

0/41 

0/67 
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 ًطذُ طٌْاد٘پ ٕلطزّا ٕتزا لطز کذ -2-ج ضکل

 ٕتلٌذ کذ اختػاظرٍش   3-1-2-3 -ج

٣ٔر  ِٔؾْ ٔتل٥ّ٣ٔ ؿٞٓ ٓٛكت ثٝ ،٢ثبتل ٢ثّٙـ ٥ِ٥ٝٙث ظ٥ٓغ اػـاؿ تًٛٚ وٝ اًت ٢ا ُٕبكٜ ٢ثّٙـ وـ

 (.ُٛؿ٣ٔ ؿاؿٜ ٤َٕ٘ب 32 ٓٛكت ثٝ ٢ثّٙـ ٥ِ٥ٝٙث mm 2/3ٔخبَ  ٢) ثلا ُٛؿ

 :ُٛؿ٣ٔ ِٔؾْ ل٤م ٓٛكت ثٝ ٢ثّٙـ ٥ِ٥ٝٙث

 ،ثبُـ ٣ٔ ،ُٛؿ ٣ٔ ُبُٔ ن٥٘ كا ٞب ب٤ٝ٘پب وٝ ٣وّ ٢ثّٙـ ،٢ثّٙـ ٥ِ٥ٝٙث تؾت، ٢ٞبٙب٥َتلٔ ٢ثلا -اِف

  ٞرربٙررب٥َتلٔ ثلٌررلفتٗ ؿك ثررـٖٚ ٣وّرر ٢ثّٙررـ ٕٞرربٖ ٢ثّٙررـ ٥ِٝٙرر٥ث ، ٞرربٙررب٥َتلٔ ٍررل٤ؿ ا٘ررٛاع ٢ثررلا -ة

 (.ُب٘ٝ ثٝ ُب٘ٝ ٣ؼ٤ٙ) ثبُـ٣ٔ

 ِ٘ربٖ ؿاؿٜ   3-ُرىُ ح ثبُـ، ٔمـاك ٓرـْ ٜٔربثك ثرب     بم٥٘ ٔتل٥ّ٣ٔ ٓـْ ٓٛكت ثٝ ٢ثّٙـ ولؿِٖٔؾْ اٌل

 .ُٛؿ ٣ٔ

 

 

 

 

c ×× 

 ٔتل( )ػـؿ ٓغ٥ظ(ث٥ِ٥ٙٝ لٜل )ثل عٌت ٣ّ٥ٔ
 "C"وـ لٌٕت اػِبك٢ ث٥ِ٥ٙٝ لٜل

0/0 

1/0 

2/0 

3/0 

4/0 

5/0 

6/0 

7/0 

8/0 

9/0 

A 

B 

C 

D 

E 

G 

H 

J 

K 

L 
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 .ُٛؿ٣ٔ اًتفبؿٜ بم،٥٘ ٓٛكت ؿك فمٚ ٔتل٥ّ٣ٔ ٓـْ وـ– ٕادآٍرٗ

 :1 هثال

LR1154  لٜل  ٥ِ٥ٝٙثب ث ٢ؿًتٝ ٔٛام ه٤ ب٤ُبُٔ ًَّٛ ٌلؿ  ٢ثبتل ه٤mm 6/11  َٚـ  ٥ِ٥ٝٙث ٚ( 4-ح)رـ ً  mm 4/5 ٢ثّٙر ٓ ٥ثرب   ـ٥ـكٚوٌر ٥ٞ ٌرت

 .ثبُـ٣ٍٔٙٙن ٔ ـ٥اوٌ –٣٤ب٥لّ ٢كٚ ٢فّن

 :2 هثال

LR27A116  لٜل  ٥ِ٥ٝٙثب ث ٢ؿًتٝ ٔٛام ه٤ ب٤ُبُٔ ًَّٛ ٌلؿ  ٢ثبتل ه٤mm 27 (ُث2-ح ُى ٚ )٢ثّٙـ ٥ِ٥ٝٙ mm 6/11 ً ـ٥ـكٚوٌر ٥ٞ ٌت٥ٓثب 

 .ثبُـ٣ٍٔٙٙن ٔ ـ٥اوٌ –٣٤ب٥لّ ٢كٚ ٢فّن

 :3 هثال

LR2616J  لٜرل   ٥ِٝٙر ٥ثب ث ٢ؿًتٝ ٔٛام ه٤ ب٤ُبُٔ ًَّٛ ٌلؿ  ٢ثبتل ه٤mm 2/26   ـ  ٥ِٝٙر ٥( ٚ ث4-)ررـَٚ ح ثرب   (3-ح)ُرىُ   mm 67/1 ٢ثّٙر

 .  ثبُـ٣ٔ ٍٔٙٙن ـ٥اوٌ ٢ؿ –٣٤ب٥لّ ٢كٚ ٢فّن ـ٥ـكٚو٥ٌٞ ٌت٥ًٓ

 ٕتلٌذ هتزٖل٘ه غذم دادى ًطاى ٕتزا ٕکذ تلٌذ -3-ج ضکل

   mm 100اس  طتز٘ت اٗ ٕهساٍ ٕتلٌذ اٗگزد تا لطز ٍ/ ّٕإتاتز  2-2-3 -ج

 ات٘کل    1-2-2-3-ج

ُ  ؿك mm 100 تل ٤ب ٌٔب٥ِ٢ٚث ٢ثّٙـ ب٤ٌلؿ ثب لٜل ٚ/ ٢ٞب٢ثبتل ٢ٌقاك ُٙبًٝ ٖ  4-ح ُرى  ُرـٜ  ؿاؿٜ ِ٘رب

 .اًت

 

 

c  

 ٔتل( )ٓـْ ٣ّ٥ٔ ت٘طٌِ٘ تلٌذٕ
 تلٌذٕ لسوت اػطارٕ 

 ٔتل()ثلعٌت ٣ّ٥ٔ
 «C » کذ

00/0 

01/0 

02/0 

03/0 

04/0 

05/0 

06/0 

07/0 

08/0 

09/0 

A 
B 

C 

D 

E 

G 

H 

J 

K 

L 
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 .اًت ِ٘ـٜ ِٔؾْ ٢ٔٛام ٢ٞبؿًتٝ ب٤ ٞبتؼـاؿ ًَّٛ -1 ٕادآٍرٗ

 .ثبُٙـ٣ٔ ِتل٥ث و٤ٜٚ ِٔؾٔبتٚ  ٢ثبكٌقاك ت٥لبثّ ٙبَ،٥تلٔ ت٥تلت ٥٥ٗتؼ ٢ثلا ٞب وٙٙـٜ آالط -2 ٕادآٍرٗ

 گزد:  ّٕإتاتز ٕگذار ضٌاسِ ستن٘س –4-ج ضکل

d1 ≥ 100 mm; height h1 ≥ 100 mm 

 

 کذ لطز اختػاظرٍش     2-2-2-3 -ج

 .ُٛؿ ٣ٔٔمـاك لٜل عبُٓ  ٥ِ٥ٝٙلٜل ام ث وـ

 .وٙـ٣ٔ ب٥ٖث ٔتل٥ّ٣ٔ عٌت ثل كا ٢ثبتل ه٤ لٜل ٥ِ٥ٝٙث وٝ اًت ٣غ٥ٓغ ػـؿ لٜل، وـ ُٕبكٜ

 کذ تلٌذٕ اختػاظ رٍش   3-2-2-3-ج

  ب٥ٖر ث ٔترل وـ ثّٙـ٢ ػـؿ٢ اًت وٝ اؽتٔبّ ثٝ ػـؿ ٓغ٥ظ ث٥ِ٥ٙٝ ثّٙـ٢ ثبتل٢ ؿاكؿ ٚ ثرل عٌرت ٥ّٔر٣   

 .ُٛؿ٣ٔ

 :ُٛؿ٣ٔ ِٔؾْ ل٤م ٓٛكت ثٝ ٢ثّٙـ ٥ِ٥ٝٙث

ٝ  ٣وّ ٢ثّٙـ ،٢ثّٙـ ٥ِ٥ٝٙث تؾت، ٢ٞبٙب٥َتلٔ ٢ثلا -اِف ٝ ٤پب ور   ثبُرـ،  ٔر٣  ،ُرٛؿ  ٣ٔر كا ٥٘رن ُربُٔ    ٞرب ب٘ر

 (IEC 60086-2 اًتب٘ـاكؿ Figures 1,7,8,9 ثب ٜٔبثك ٢ٞب٢)ثبتل

  ٞرربٙررب٥َتلٔ ؿك ثلٌررلفتٗ ثررـٖٚ ٣وّرر ٢ثّٙررـ ٕٞرربٖ ٢ثّٙررـ ٥ِٝٙرر٥ث ٞررب،ٙررب٥َتلٔ ٍررل٤ؿ ا٘ررٛاع ٢ثررلا -ة

 (.ُب٘ٝ ثٝ ُب٘ٝ ٣ؼ٤ٙ) ثبُـ٣ٔ

  /  R   

 (2ٞب )٤بؿآٚك٢ وٙٙـٜآالط

ػـؿ ٓغ٥ظ ث٥ِ٥ٙٝ ثّٙـ٢ ثل عٌت 

 ٔتل٣ّ٥ٔ

"/"  

 وـ رـاوٙٙـٜ لٜل ٚ ثّٙـ٢

ػـؿ ٓغ٥ظ ث٥ِ٥ٙٝ لٜل ثل عٌت 

 ٔتل٣ّ٥ٔ

 وـ ِٔؾٔٝ ُىُ

 (R)ٌلؿ;

عل  اؽتٔب٣ٓ ٥ًٌتٓ 

 (1اِىتل٥ٕ٥ُٚب٣٤ )رـَٚ 

ٞب٢ ٔٛام٢ ثب ٞب ٤ب ًَّٛتؼـاؿ ًَّٛ

 (٢1 بؿآٚكٞب )٤ٞب ؿك  ًل٢ؿًتٝ
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 :هثال

5R184/177 :٥ثب ً ٢ٔٛام ٢ٞبؿًتٝ ب٤ ًَّٛ پٙذ ُبُٔ ٌلؿ ٢ثبتل ه٤ ٓ ٛ٘  ـ٤ر وّلا– ٢كٚ ٣٤ب٥ٕ٥اِىتلُٚر  ٌرت  ـ٤ر ، وّلا ٥ٓآٔر

ـ  ٥ِٝٙر ٥ٚ ث mm 0/184لٜرل   ٢ؿاكا ،٢ًل ٓٛكت ثٍٝٔٙٙن، ٔتُٔ ُـٜ  ـ٥اوٌ ٢ؿ – ٢كٚ   mm 0/177ُرب٘ٝ ترب ُرب٘ٝ     ٢ثّٙر

 .ثبُـ٣ٔ

 گزد ز٘غ ّٕإتاتز 3-3-ج

 ات٘کل    1-3-3-ج

 :اًت ل٤م ٓٛكت ثٝ لٌلؿ٥غ ٢ٞب٢ثبتل ٢ثلا ٢ٌقاك ُٙبًٝ ٌت٥ًٓ

 ب٤ٖر ٕ٘ب ٢ثبتل ثـ٘ٝ ام ٥ٝاِٚ ٢ٞبٙب٥َتلٔ وٝ كا ٣ًٜغ وٝ ٣ؿكعبِ ٕ٘ٛؿٜ، ٥ٓتلً ٣فلٗ ٢ااًتٛا٘ٝ پَُٛ ه٤

 . لؿ٥كا ؿك ثلٌ ا٘ـُـٜ

 .اًت ٣فلٗ اًتٛا٘ٝ لٜل وٝ ٌلؿؿ٣ٔ ٔغبًجٝ 1ت٤اك لٜل (w)ٚ پٟٙب  (l)اثؼبؿ َٛٛ  ٥ِ٥ٝٙاًتفبؿٜ ام ث ثب

 ثلعٌت ٢ثبتل ٢ثّٙـ ٥ِ٥ٝٙث ظ٥ٓغ ػـؿ ٚ ٔتل٥ّ٣ٔ عٌت ثل اًتٛا٘ٝ لٜل ظ٥ٓغ ٔمـاك ،٢ٌقاك ُٙبًٝ ٢ثلا

 .كٚؿ٣ٔ وبك ثٝ ٔتل٥ّ٣ٔ

 :ُٛؿ٣ٔ ٥٥ٗتؼ ل٤م ٓٛكت ثٝ ٢ثّٙـ ٥ِ٥ٝٙث

 ؛ثبُـ٣ٔ ُٛؿ،كا ٥٘ن ُبُٔ ٣ٔ ٞبب٤ٝ٘پب وٝ ٣وّ ٢ثّٙـ ،٢ثّٙـ ٥ِ٥ٝٙث تؾت، ٢ٞبٙب٥َتلٔ ٢ثلا -اِف

  ٞرربٙررب٥َتلٔ ثلٌررلفتٗ ؿك ثررـٖٚ ٣وّرر ٢ثّٙررـ ٕٞرربٖ ٢ثّٙررـ ٥ِٝٙرر٥ث ، ٞرربٙررب٥َتلٔ ٍررل٤ؿ ا٘ررٛاع ٢ثررلا -ة

 (.ُب٘ٝ تب ُب٘ٝ ٣ؼ٤ٙ) ثبُـ٣ٔ

 اًرت  ِٚتبه ٤ِٗتل٥ث ٢ؿاكا وٝ ٞبام آٖ ٣ى٤ُـٜ ثبُٙـ،  ب٤ٖام ًٜٛط ٔؾتّف ٕ٘ب ٙب٥َصٙـ تلٔ ب٤وٝ ؿٚ  ٣ؿك ٔٛالؼ – ٕادآٍرٗ

 .كٚؿ٣ٔ وبكثٝ

  mm 100تا اتؼاد کوتز اس  زگزد٘غ ّٕإتاتز  2-3-3 -ج

  .اًت ُـٜ ؿاؿٜ ِ٘بٖ 5-ح ُىُ ؿك mm 100ام  وٕتل اثؼبؿٌلؿ ثب  ٢ٞب٢ثبتل ٢ٌقاك ُٙبًٝ

                                                 

1
 - diagonal 
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 .اًت ِ٘ـٜ ِٔؾْ ٔٛام٢ ٞب٢ؿًتٝ ٤ب ٞبتؼـاؿ ًَّٛ -1 ٗادآٍرٕ

 .ثبُٙـ٣ٔ ث٥ِتل ٤ٚوٜ ِٔؾٔبتٚ  ٢ثبكٌقاك ٥تلبثّ ٥ٙبَ،تلٔ ٥تتلت ٥٥ٗتؼ ثلا٢ ٞبُٙبًٝ -2 ٗادآٍرٕ

 .كٚؿ ٣ٔ وبك ثٝ 7-ح ُىُ ؿك ُـٜ ؿاؿٜ ِ٘بٖ علٚ  وـ ُٛؿ، ث٥بٖ ٔتل٣ّ٥ؿٞٓ ٔ ٓٛكت ثٝ ٢وٝ تمْ اًت ثّٙـ ٣ؿك عبِت -3 ٗادآٍرٕ

 

ٝ ثرب ث  ٢ًرل  ٓٛكت ثٝٔتُٔ  ٢كٚ – ٥ب٣٤فّن لّ ٥ـكٚو٥ٌـٞ –ٍٔٙٙن  ٥٥ـاوٌ ٥ٌتٓثب ً ٞب٢ًَّٛ ؿًتٝ ٤ب ًَّٛ َُ ُبُٔ ثبتل٢ ٤ه: 6LP3146 :هثال ٛرَٛ   ٥ِر٥ٙ

mm 5/26 ٢پٟٙب ٥ِ٥ٙٝ، ث mm 5/17 ٢ثّٙـ ٥ِ٥ٙٝٚ ث mm 4/46 ًٜظ  ٤ٗلٜل ا ظ٥ٓغ ٔمـاك .ثبُـ٣ٔ(l,w) ُٛؿ ٣ٔعٌبة  ل٤ام فلَٔٛ م. 

 

  mm 100کوتز اس اتؼاد گزد تا  ز٘غ ّٕإتاتز ٕگذار ضٌاسِ ستن٘س –5-ج ضکل

  mm 100تشرگتز اس  اٗ ٕتا اتؼاد هساٍ زگزد٘غ ّٕإتاتز   3-3-3-ج

 .اًت ُـٜ ؿاؿٜ ِ٘بٖ 6–ؿك ُىُ ح  mm 100 ٢ٌٔبٚ ب٤ ثب اثؼبؿ ثنكٌتل لٌلؿ٥غ ٢ٞب٢ثبتل ٢ٌقاك ُٙبًٝ

 

 

 

 

 

 

   P   

 (2ٞب )٤بؿآٚك٢ وٙٙـٜآالط

ػـؿ ٓغ٥ظ ث٥ِ٥ٙٝ ثّٙـ٢ ثل عٌت 

 ٔتل٣ّ٥ٔ

( اًتٛا٘ٝ پ٣ُِٛ وٝ 3ٔتل )٤بؿآٚك٢ ػـؿ ٓغ٥ظ لٜل ثل عٌت ٣ّ٥ٔ

ٞب٢ ا٥ِٚٝ وٝ ث٥لٖٚ ث٥ِ٥ٙٝ َٛٛ ٚ پٟٙب٢ اثؼبؿ ًٜغ٣ ام تل٥ٔٙبَ

 .لؿ٥ٌ ٣ثلٔا٘ـ كا ؿك افتبؿٜ

 

 وـ ِٔؾٔٝ ُىُ

 (P)غ٥لٌلؿ;

ٞب٢ ٔٛام٢ ثب ٞب ٤ب ًَّٛتؼـاؿ ًَّٛ

 (٢1 بؿآٚك)٤ ٞب٢ًلٞب٢ ؿك  ؿًتٝ

عل  اؽتٔب٣ٓ ٥ًٌتٓ 

 (1اِىتل٥ٕ٥ُٚب٣٤ )رـَٚ 
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 .اًت ِ٘ـٜ ِٔؾْ ٔٛام٢ ٞب٢ؿًتٝ ٤ب ٞبتؼـاؿ ًَّٛ -1 ٗادآٍرٕ

 .ثبُٙـ٣ٔ ث٥ِتل ٤ٚوٜ ِٔؾٔبتٚ  ٢ثبكٌقاك ٥تلبثّ ٥ٙبَ،تلٔ ٥تتلت ٥٥ٗتؼ ثلا٢ ٞبُٙبًٝ -2 ٗادآٍرٕ

 .كٚ٘ـ٣ٔ وبك ثٝ 7-ح ُىُ ؿك ُـٜ ؿاؿٜ ِ٘بٖ علٚ  وـ ُٛؿ، ث٥بٖ ٔتل٣ّ٥ؿٞٓ ٔ ٓٛكت ثٝ ٢وٝ تمْ اًت ثّٙـ ٣ؿك عبِت -3 ٗادآٍرٕ

 

ـ –ٍٔٙٙرن   ٥ـاوٌ ٢ؿ ٥ٕ٥ب٣٤اِىتلُٚ ٥ٌتٓثب ً ٢ٔٛام ٞب٢ًَّٛ ؿًتٝ ٤ب ًَّٛ َُ ُبُٔ ثبتل٢: 6P222/162    هثال ـ ٚ وّلا ك٢ٚ وّلا٤ر ْ  ٤ر ٔتٔرُ   ٢كٚ – آ٥٘ٛٔرٛ

 .ثبُـ٣ٔ mm 162 ٢ثّٙـ ٥ِ٥ٙٝٚ ث mm 113 ٢پٟٙب ٥ِ٥ٙٝ، ثmm 192َٛٛ  ٥ِ٥ٙٝثب ث ٢ًل ٓٛكت ثٝ

  mm 100 ٕهساٍ اٗتا اتؼاد تشرگتز  زگزد٘غ ّٕإتاتز ٕگذار ضٌاسِ ستن٘س –6-ج ضکل

 

 

 

 

 

 

 

 

  /  P   

 (2ٞب )٤بؿآٚك٢ ُٙبًٝ

ػـؿ ٓغ٥ظ ث٥ِ٥ٙٝ ثّٙـ٢ ثل عٌت 

 (3ٔتل )٤بؿآٚك٢ ٣ّ٥ٔ

وـٞب٢ َٛٛ ، پٟٙب ٚ  رـاوٙٙـٜػالٔت 

 ثّٙـ٢

 وـ ِٔؾٔٝ ُىُ

 (P)غ٥ل ٌلؿ;

عل  اؽتٔب٣ٓ ٥ًٌتٓ 

 (1اِىتل٥ٕ٥ُٚب٣٤ )رـَٚ 

ٞب٢ ٔٛام٢ ثب ٞب ٤ب ًَّٛتؼـاؿ ًَّٛ

 (٢1 بؿآٚك)٤ٞب ٞب٢ ؿك  ًل٢ؿًتٝ

( اًتٛا٘ٝ پ٣ُِٛ وٝ 3ٔتل )٤بؿآٚك٢ ػـؿ ٓغ٥ظ لٜل ثل عٌت ٣ّ٥ٔ

ٞب٢ ا٥ِٚٝ وٝ ث٥لٖٚ ث٥ِ٥ٙٝ َٛٛ ٚ پٟٙب٢ اثؼبؿ ًٜغ٣ ام تل٥ٔٙبَ

 ٥ٌلؿ. ا٘ـ كا ؿكثل ٣ٔافتبؿٜ
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 .ُٛؿ٣ٔ اًتفبؿٜ ٥٘بم، ٓٛكت ؿك فمٚ ٔتل٣ّ٥وـ ؿٞٓ ٔ – ٗادآٍرٕ

 ٕتلٌذ هتزٖل٘ه دّن ًطاى ٕتزا ٕتلٌذ کذ -7-ج ضکل

 هَارد هثْن    3-3 -ج

ـ  ٢لٜل ٢ؿاكا ٢صٙـ ثبتل ب٤ؿٚ  ٢ا و٤ٜٚؿك ٔٛاكؿ  ٞلٌبٜ ؿاُرتٝ   ٣ىٌرب٘ ٤ ٢ِٔبثٝ ام اًتٛا٘ٝ ٔغبٙ ُـٜ ٚ ثّٙر

 .ُٛؿ٣ٔ ٢ٌقاك ُٙبًٝ «-1 »ٕٞلاٜ ثب ػالٔت  ٢ثبتل ٥ٗثبُٙـ، ؿٚٔ

 

 

 

 

 

 

 

 

c  

 ت٘طٌِ٘ تلٌذٕ 

 ٔتل)ػـؿ ٓغ٥ظ( ثل عٌت ٣ّ٥ٔ
 لسوت اػطارٕ تلٌذٕ

 (ٔتل٥ّ٣ٔ)ثلعٌت 

 کذ

0/0 

1/0 

2/0 

3/0 

4/0 

5/0 

6/0 

7/0 

8/0 

9/0 

A 

B 

C 

D 

E 

G 

H 

J 

K 

L 
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 2-ج تٌذ هطاتك گزد ّٕإتاتز ٍ ّاٍ اتؼاد سلَل ٖکٗش٘ف ٕگذار ضٌاسِ – 5-ج خذٍل

 ٔتل٥ّ٣ٔ ثلعٌت اثؼبؿ

 ٖکٗش٘ف ٕگذار ضٌاسِ
 ٕتاتز اتؼاد ٌِ٘ط٘ت

 ٕتلٌذ لطز

R772 

R1025 

R1216 

R1220 

R1225 

R1616 

R1620 

R2012 

R2016 

R2020 

R2025 

R2032 

R2320 

R2325 

R2330 

R2354 

R2420 

R2425 

R2430 

R2450 

R3032 

R11108 

2R13252 

R12A604 

R14250 

R15H270 

9/7 

0/10 

5/12 

5/12 

5/12 

0/16 

0/16 

0/20 

0/20 

0/20 

0/20 

0/20 

0/23 

0/23 

0/23 

0/23 

5/24 

5/24 

5/24 

5/24 

0/30 

6/11 

0/13 

0/12 

5/14 

6/15 

2/7 

5/2 

6/1 

0/2 

5/2 

6/1 

0/2 

2/1 

6/1 

0/2 

5/2 

2/3 

0/2 

5/2 

0/3 

4/5 

0/2 

5/2 

0/3 

0/5 

2/3 

8/10 

2/25 

4/60 

0/25 

0/27 
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 ٖکٗش٘ف ٕگذار ضٌاسِ
 ٕتاتز اتؼاد ٌِ٘ط٘ت

 ٕتلٌذ لطز

R17335 

R17345 

R17450 

0/17 

0/17 

0/17 

5/33 

5/34 

0/45 
 .ا٘ـُـٜ ؿاؿٜ IEC 60086-2 ٚ IEC 60086-3 ٞب٢ؿك اًتب٘ـاكؿ ٞب٢٘ٛع ثبتل ٤ٗاثؼبؿ وبُٔ ا -ٗادآٍرٕ

 

 2-ج تٌذ هطاتك گزد ز٘غ ّٕإٍ اتؼاد تاتز ٖکٗش٘ف ٕگذار ضٌاسِ – 6 -ج خذٍل

 ٕگذار ضٌاسِ

 ٖکٗش٘ف
 ٖاغل ٕگذار ضٌاسِ

 ٕتاتز اتؼاد ٌِ٘ط٘ت

 ٕتلٌذ پٌْا طَل

2P3845 

2P4036 

2R5 

R-P2 

0/34 

0/35 

0/17 

5/19 

0/45 

0/36 
 .ُـ٘ـ ٣ٔ ُٙبؽتٝ وـٞب ا٤ٗ ثب ُـٖ اًتب٘ـاكؿ ام لجُ ٞب٢٘ٛع ثبتل ٤ٗاًت صٖٛ ا 2R5  ٚ R-P2 ٞب٢ثبتل ٤ٗا ٢ٔٛكؿ اًتفبؿٜ ثلا ٌقاك٢ ُٙبًٝ -1 ٗادآٍرٕ

 .اًت ُـٜ اكائٝ IEC 60086-2ؿك اًتب٘ـاكؿ  ٞب٢ثبتل ٤ٗاثؼبؿ وبُٔ ا -2ٗادآٍرٕ
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 ت َست٘پ

 (دٌّذُ ٖآگاّ)

  يٍ٘٘ رٍش تؼ فٗتؼز –US استاًذارد دضارص ٍلتاص

 فٗتؼز  1-ت

ٓ ٥ً ه٤ر  ٢ثرلا  ٣ُبؽٔر  USؿُبكه اًتب٘ـاكؿ  ِٚتبه  ِٚتربه  ه٤ر  تٟٙرب . اًرت  ُرـٜ  ؿاؿٜ ٣٤ب٥ٕ٥اِىتلُٚر  ٌرت

ٝ  ِٚتربه  ٤ٗر ا. اًت ٢ثبتل ٣ؿكٚ٘ ًبؽتبك ٚ اثؼبؿ تبثغ وٝ اًت فلؿ ٔٙغٔلثٝ ٝ  ٚاثٌرت َ  ثر َ  -ُربكه  ٚاورٙ  ا٘تمرب

 :ُٛؿ٣ٔ ف٤تؼل ل٤فلَٔٛ م ٥ّٝثٝ ًٚ USاًت. ِٚتبه ؿُبكه اًتب٘ـاكؿ  ثٝ ؽٛؿ ٔلثٛٛٝ

   (1-)ت

 

 آٖ: وٝ ؿك

US   اًتب٘ـاكؿ، ؿُبكه ِٚتبه 

CS   ؿُبكه اًتب٘ـاكؿ،  ت٥ظلف 

ts    ،مٔبٖ ؿُبكه اًتب٘ـاكؿ 

RS .ٔمبٚٔت ؿُبكه اًتب٘ـاكؿ 

 ٍلتاص ي٘٘تؼ   2 -ت

 C/R : ًوَدار  ٖهالحظات کل    1-2-ت

ٔمبٚٔت  R ،٢ؿُبكه ثبتل ت٥ظلف C) وٝ  ُٛؿ٣ٔ ا٘زبْ C/R ٕ٘ٛؿاك  ك٤ام ٛل Udِٚتبه ؿُبكه اًتب٘ـاكؿ  ٥٥ٗتؼ

ؿك ٔمبثرُ   Cؿُربكه  ت٥ر ٕ٘رٛؿاك ظلف  ٢ورٝ ٕ٘رب   ـ٥ر وٙ ٔلارؼٝ 1-ت ُىُ ثِٝٚتبه  ٥٥ٗتؼ ٢ؿُبكه اًت(. ثلا

Rd ٔمبٚٔت ؿُبكه
كًرٓ ُرـٜ    Rdام  ٣تبثؼ ٓٛكت ثٝ C(Rd)/Cp ٣ؼ٤ٙ ؿٞـ، ؿك عبِت آالط ُـٜ كا ِ٘بٖ 1٣ٔ

 ت٥ر ظلف Rd ٣ز٤ترـك  ٤َافرنا  ثرب  ٚ ثربِؼىي.  آٔرـٜ  ؿًت ثٝ ٥٤ٗC(Rd)پب ل٤ٔمبؿ ،Rd ٥٤ٗپب ل٤ٔمبؿ ٢اًت. ثلا

 .ُٛؿ 2٣ٔٔمـاك حبثت ه٤ C(Rd)ُـٜ ٚ  ـاك٤پب ٣٤ؿك ًٜظ ٟ٘ب وٝ بثـ٤ ٣ٔ ٤َافنا ٣ٚلت تب C(Rd) ؿُبكه

 Cpٔمـاك حبثت ;                                                         (   2-)ت 

 

                                                 

 ٔلارؼٝ ُٛؿ(. 1-)ثٝ فلَٔٛ تاًت Rsٔمـاك ؿ٤فلا٥ٌُ٘ ٔمبٚٔت  dم٤ل ٤ٛ٘ي   -1

ـ  ٣ٔر تٛا٘ـ وبَٞ ٤بثـ وٝ ٘ب٣ُ ام ؿُبكه ؿاؽ٣ّ ثبتل٢ اًت. ا٤ٗ ٌٔئّٝ  ٣ٔ  Cpٞب٢ ؽ٣ّ٥ ٛٛت٣٘ مٔبٖ ؿُبكه ثلا٢ ؿٚكٜ -2 ورٝ   ٢ٞرب  ٢ثربتل ثرلا٢   تٛا٘ر

 ٤ب ث٥ِتل.ؿك ٔبٜ  10ؿاكا٢ ؿُبكه ؿاؽ٣ّ ثبت ٌٞتٙـ، لبثُ تٛرٝ ثبُـ ثلا٢ ٔخبَ %

s

s

S
S R

t

C
U 
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1ٔفْٟٛ وٝ
)(


p

d

C

RC ٝؿاؿٜ ُـ وٝ ِ٘بٖ  لجالً. اًت ُـٜ ؿاؿٜ ِ٘بٖ 1-ت٤ه ؽٚ افم٣ ؿك ٕ٘ٛؿاك  ٓٛكت ث

وٛصىتل اًرت ورٝ   ٣Cاًت: ثنكٌتلُـٖ ٔمـاك آٖ اؽتال  رنئ Ucِٚتبه ٘مٜٝ لٜغ  تبثغ C=f(Rd)ظلف٥ت 

 . ـ٤آ ٚرٛؿٝ ؿك ٍٞٙبْ ؿُبكه ث تٛا٘ـ ٣ٕ٘

 اًت. Rdتبثغ  C ت٥ٌٜٔظ ، ظلف ٤ٚتغت ُلا -ٕادآٍرٗ

 : ُٛؿ ٣ٔ ٥٥ٗتؼ ل٤فلَٔٛ م ٥ّٝثٝ ًٚ  Ud ؿُبكه ِٚتبه

    (3-)ت

 

 (ٖو٘)تزس C/R  ًزهال ضذُ ًوَدار– 1-ت ضکل

  Rd ٔمبٚٔرت ؿُربكه   ك٤ر ام ٛل ٢ورٝ ثربتل   ٣ٚلت i(avg) ب٤ٖرل ٥ٗب٥ٍ٘ٔ  3-تؿك فلَٔٛ  Cd/tdلٌٕت  ؽبكد

 :ُٛؿ ٣ٔ ُ٘ٛتٝ ل٤م ٓٛكت ثٝ فلَٔٛ ٤ٗ. اؿٞـ٣ٔ ِ٘بٖ كا ُٛؿ ٣ٔ ؿُبكه( Uc  ;ِٚتبه ٘مٜٝ لٜغ) حبثت  ٢ثلا

dd                                                  (4-)ت tavgiC  )( 

َ  ز٥ٝٚ ؿك ٘ت بثـ٣٤ٔ ل٥٥تغ 1-ت فلَٔٛثٝ ُىُ  3-ت فلَٔٛ Rs=Rd)ٔمبٚٔت ؿُبكه اًتب٘ـاكؿ(  ثلا٢  فلٔرٛ

 :بثـ٣٤ٔ ل٥٥تغ ل٤م ُىُ ثٝ 4-ت

ss                                        (          5-)ت tavgiC  )( 

R
t

C
U d

d

d
d 
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 ٤َٕ٘ب 2-تُىُ  ٥ّٝٚ ثٝ ًٚ ٌلفتٝ ا٘زبْ 3-2-تثٙـ م٤لكٍٚ ُلط ؿاؿٜ ُـٜ ؿك  ك٤ام ٛل iavg   ٚtsتؼ٥٥ٗ 

  .اًت ُـٜ ؿاؿٜ

 Rsهماٍهت دضارص استاًذارد  ي٘٘تؼ 2-2-ت

 تغمررك  ت٥ررظلف 100اًررت، وررٝ كا٘ررـٔبٖ % Rd ؿُرربكه ٔمبٚٔررت ثررٝ بفت٤ٗرركاٜ ؿًررت ٤ٗثٟتررل Us ٥ٗرر٥تؼ

 Usٔٙبًرت ام   ت٤تمل ه٤مٔبٖ،  ٤ٗوبَٞ ا ٢ثبُـ. ثلا ٣ٛٛت٘ تٛا٘ـ٣ٔ ؿُبكه ٤ٗا ا٘زبْ مٔبٖ ٔـت .بثـ٤ ٣ٔ

 .آٚكؿ ؿًت ثٝ 6-تتٛاٖ ام فلَٔٛ ٣كا ٔ

 Cs(Rs)=0.98 Cp                                          (       6 -)ت

ؿك ٘ظرل   Usِٚتبه ؿُربكه اًرتب٘ـاكؿ    ٥٥ٗتؼ ٢ثب ؿلت ٔٙبًت ثلا ٣ٚالؼ ت٥ظلف 98اًت وٝ % ٣ٔؼٙ ٤ٗثـ ٤ٗا

ٔمبٚٔت ؿُربكه اًرتب٘ـاكؿ    ك٤ام ٛل ٢وٝ ؿُبكه ثبتل بفت٤ؿًت  تٛا٣ٖؿلت ٔ ٤ٗثٝ ا ٣ٌلفتٝ ُـٜ اًت. ٚلت

Rs ٌ ْلا٤م ٌت،٥٘ ٣لٜؼ ِتل٥ث ب٤ 98/0 ت٤. ٗللؿ٥ا٘زب Us ٢ثلا ds RR       .٤ه ٔمرـاك تزلثر٣ حبثرت اًرت

 .ٌت٥٘ ِٔىُ ٣ٚالؼ ت٥ظلف 98% تغت ا٤ٗ ُلا٤ٚ ، تغمك وبُٔ

 tsٍ سهاى دضارص استاًذارد  Csدضارص استاًذارد  ت٘ظزف ي٘٘تؼ   3-2-ت

 .ـ٥وٙ ٔلارؼٝ ،ؿٞـ٣ٔ ِ٘بٖ كا ٢ثبتل ؿُبكه ٣ٔٙغٙ ٢ٕ٘ب وٝ 2-ت ُىُ

 . ؿك عبِت:ؿٞـ ٣ٔؿُبكه كا ِ٘بٖ  ٣ٔٙغٙ ٢ؿك ثبت A2ٚ  ل٤ؿك م A1ًٜٛط  2-ت ُىُ

 A1=A2                                                          (7-)ت

ورٝ ؿك   ٌت٥٘ تمْ 7-تفلَٔٛ  ٥ُّٝـٜ ثٝ ًٚ ف٥تٛٓ. ُلٙ ـ٤آ٣ثٝ ؿًت ٔ i(avg) ؿُبكه ب٤ٖرل ٥ٗب٥ٍ٘ٔ

 ٣٤ثبت ٣٘مٜٝ ػلٗ ام td ؿُبكه مٔبٖ. اًت ُـٜ ؿاؿٜ ِ٘بٖ 2-توٝ ؿك ُىُ  ٢ؿُبكه ثبُـ، ٛٛك ٣ب٥٘٘مٜٝ ٔ

U(R,t)=Uc ـ٤آ٣ٔ ؿًت ثٝ 8-تؿُبكه ام فلَٔٛ  ت٥. ظلفُٛؿ ٣ٔ ٥٥ٗتؼ. 

 Cd = i(avg) × td                                                    (8-)ت

 :بثـ٣٤ٔ ل٥٥تغ ل٤م كاثٜٝ ثٝ 8-ت فلَٔٛٚ  ـ،٤آ٣ثٝ ؿًت ٔ Rd=Rsعبِت  ٢ثلا Csاًتب٘ـاكؿ  ت٥ظلف

 Cs = i(avg)× ts                                                      (9-)ت

 ٢اًرت، ثرلا   ٔزربم  tsٚ مٔبٖ ؿُربكه اًرتب٘ـاكؿ    Csؿُبكه اًتب٘ـاكؿ  ت٥ظلف ٤ِ٣آمٔب ٥٥ٗتؼ ٢وٝ ثلا ٣كُٚ 

 (.ـ٥وٙ ٔلارؼٝ 1-ت فلَُٔٛـٜ اًت)ثٝ  بم٥٘ ٔٛكؿ Usِٚتبه  ؿُبكه اًتب٘ـاكؿ  ٥٥ٗتؼ
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 (٥ٕ٣)تلً اًتب٘ـاكؿ ؿُبكه ِٚتبه ٢ٕ٘ب -2-ت ُىُ

 آسهَى حًٗتا ٍ هطاّذات ٕتزا ٖطگاّٗآسها طٗضزا  3-ت

ٖ  ز٥ٝ٘ت 10 تؼـاؿ ،C/Rٕ٘ٛؿاك  ٣ٍِب٤ٞآمٔب ٥٥ٗتؼ ٢ثلا ٝ  ؿُربكه  آمٔرٛ  ه٤ر ٞل ُرٛؿ، ٣ٔر  ِرٟٙبؿ ٥پ رـاٌب٘ر

ـ ٣ٔر  غ٤ر تٛم C/Rٌٌتلٜ ٔٛكؿ ا٘تظربك ٕ٘رٛؿاك    ٢اٛالػبت ثل كٚ ٤ٗا: اًت ٢ثبتل ػـؿ 9 ز٥ٝ٘ت ٥ٗب٥ٍ٘ٔ . ُرٛ٘

ؿك ٘ظرل   1-تِ٘بٖ ؿاؿٜ ُـٜ ؿك ُرىُ   ٓٛكت ثٝ Cp 5/0 جب٤ًتملكا ؿك  ٣٤وٝ ٔمـاك ؿُبكه اثتـا ُٛؿ٣ٔ ٥ٝتٛٓ

 آٔرـٜ  ؿًت ثٝ ٢ٞبؿك ٘ظل ٌلفتٝ ُٛؿ. ؿاؿٜ Rd   2 × Rsؿك جب٤ًتمل ٣٤ٟ٘ب ٣ٍِب٤ٞ. ثٟتل اًت ٔمـاك آمٔبـ٤ل٥ثٍ

 Rdٕ٘ٛؿاك ٔمـاك  ٤ٕٗ٘ٛؿ. ام ا ٢ثٙـرٕغ 1-تٜٔبثك ُىُ  C/Rثٝ ُىُ ٕ٘ٛؿاك  ٣ى٥ٌلاف ٓٛكت ثٝ تٛا٣ٖٔ كا

ثٟتل اًت ثب ؿلت  ٣ٚالؼ ت٥ظلف 98 % وبكولؿ Us.  ِٚتبه ؿُبكه اًتب٘ـاكؿ ُٛؿ ٣ٔ ٥٥ٗتؼ Cpٔمـاك 98 % ٢ثلا

ٚ ( mV) ٌٌرتلٜ  ٤ٗا ٥ٗث اؽتال . ثبُـ ؿاُتٝ اؽتال  ٣ٚالؼ ت٥ظلف 100 % ٔمـاك ام -mV 50وٕتل ام   فمر

 .ثٛؿ ؽٛاٞـ ٣ثلكً تغت ٌت٥ًٓ ام ُـٜ ٣٘بُ ُبكه ٣ا٘تمبِ ٚاوَٙ ام ٣٘بُ

 ثٝ IEC 60086-2 اًتب٘ـاكؿ ٛجك ثل ل٤م لٜغ ٘مٜٝ ٢ِٚتبهٞب 3-2-ت ثٙـل٤مثل ٛجك  Cs  ٚts ٥٥ٗتؼ ٍٞٙبْ

 :ُٛ٘ـ ٣ٔ ٌلفتٝ وبك

 Uc=2,0 V: 2ِٚتبه  ٌٌتلٜ           ،Uc=0,9 V:  1ِٚتبه  ٌٌتلٜ

 ٔٙـػاللٝ ٔزبم ثٛؿٖ وبكُٙبى ٢فمٚ ثلا Us(SDV) ل٤م ٣ٍِب٤ُٞـٜ آمٔب ٥٥ٗؿُبكه اًتب٘ـاكؿ تؼ ٢ِٚتبهٞب

 .ا٘ـُـٜ ؿاؿٜ ٞبآٖ ٔزـؿ ـ٥تِٛ ت٥لبثّ وٙتلَ ٢ثلا
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 ّاستن٘س ٕتزا استاًذارد دضارص ٍلتاص -1-ت خذٍل

 C E F L S W Y Z کذ تذٍى ستن٘س کذ

Us 
(SDV)V 

30/1 90/2 50/3 48/1 30/1 55/1 8/2 5/3 56/1 

 

ٔمـاك  لا٤اًت، م و٤ٜعبِت ٚ ه٤ P ٌت٥ٓ. ًثبُـ٣ٔ ٣تغت ثلكً A,B,G  ٚP ٢ٞبٌت٥ًٓ ٢ثلا Us ٥٥ٗتؼ

Us ٌِت٥ٓاًت. صٖٛ ً و٥ٖاوٌ بء٥اع ٢ثلا نٚك٥آٖ تبثغ ٘ٛع وبتب P ٞٛا اًت، كٛٛثت  ٢ثبم ثلا ٌت٥ًٓ ه٤

، P ٌت٥ًٓ ٢ثل آٖ ؽٛاٞـ ؿاُت. ثلا ٣اٗبف ل٥تأح ٌتٓ،٥ثؼـ ام فؼبَ ُـٖ ً CO2 ٤َافنا ٥ٕٗٞضٙ ٥ٚٔغ

 .ولؿ ِٔبٞـٜ تٛا٣ٖٔ كا V37/1 ام  ٥َث Us  ل٤ٔمبؿ
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 ث َست٘پ

 (دٌّذُ ٖآگاّ)

 ٖهػزف ٕکاالّا (SMMP)ػولکزد ٕز٘گ اًذاسُ استاًذارد ّٕا رٍش ٕساسآهادُ

 
 ٌلفتٝ ُـٜ اًت. ل٤م ٣إِّّٗ ٥اًتب٘ـاكؿ ثام  ًٛت٥پ ٤ٗا -ٕادآٍرٗ

ISO/IEC  Guide 36: 1982, Preparation of standard methods of  measuring performance (SMMP) of 

consumer goods (withdrawn 1998). 

  ات٘کل   1-ث

ٖ  ٔجٙب ٢بمٞب٥٘ ٣ٔٔلف ٢وبتٞب ػّٕىلؿ ٔٛكؿ ؿك وٙٙـٌبٖٔٔل  ٢ثلا ـ٥ٔف اٛالػبت  ٢ٞرب كٍٚ ل٥ر تىخ ُرـ

 ثرب  ُرفب   كاثٜٝ ه٤ ٢ؿاكا كًٙـ٣ٔ ذ٤٘تب ثٝ وٝ ٣آمٔٛ٘ ٢ٞبكٍٚ ٣ؼ٤ٙ) اًت ػّٕىلؿ ٢ل٥ٌ ا٘ـامٜ اًتب٘ـاكؿ

ٝ  ٚ ٌٞتٙـ ٢وبكثلؿ اًتفبؿٜ ؿك ٔغَٔٛ ه٤ ػّٕىلؿ ٖ ٔٔرل   اٛرالع  ٢ثرلا  ٔجٙرب  ٓرٛكت  ثر  ؿكثربكٜ  وٙٙرـٌب

 (.ل٘ـ٣ٌ٥ٔ للاك اًتفبؿٜ ٔٛكؿ ٔغَٔٛ ٢ػّٕىلؿ ِٔؾٔبت

ٙ  ٢ٞرب ت٤ٔغـٚؿ ثٝ تٛرٝ ثب ُـٜ ٥٥ٗتؼ ٢ٞبآمٖٔٛ اًت ثٟتل أىبٖ ٓٛكت ؿك ٝ  ٔلثرٛ  آمٔرٖٛ،  نات٥ر تزٟ ثر

 .ُٛ٘ـ ٌلفتٝ ٘ظل ؿك مٔبٖ ٚ ٤ٝٙٞن

 ٕػولکزد هطخػات   2-ث

اًت وٝ ٔلتجٚ ثرب ٔفربؿ ُرلط ؿاؿٜ     ٣ام ِٔؾٔبت  ٣وبّٔ فٟلًت زبؿ٤ا ،SMMP ٢ًبم آٔبؿٜاَٚ ؿك  ٔلعّٝ

 اًت.  1-ُـٜ ؿك ثٙـ ٚ

ٝ  ُرٛؿ  اكائٝ ٔغَٔٛ ٢ٞب٣و٤ٌٚ ا٘تؾبة ٢ثلا ٣ٔالعظبت آٖ ؿك اًت ثٟتل ـ،٥وٙ ٔلتت كا ٣فٟلًت ٥ٗثبك صٙ ه٤ -ٕادآٍرٗ  ور

 .ؿاك٘ـ وٙٙـٌبٖٔٔل  ـ٤ؽل ٢ٞب٢ل٥ٌٓ٥تٕٔ ؿك ٢بؿ٤م ت٥إٞ

 آسهَى ّٕارٍش تَسؼِ ٕتزا ٖٗارّا٘هؼ  3-ث

 ل٤ر م ٘ىربت  ُٛؿ ٣ٔ ٥ٝتٛٓ. ُٛؿ ؿاؿٜ ُـٜ فٟلًت ٢ػّٕىلؿ ِٔؾٔبت ٞل ٢ثلا آمٖٔٛ كٍٚ ه٤ اًت ثٟتل

 :ُٛ٘ـ ٌلفتٝ ٘ظل ؿك

 ذ٤٘ترب  ثرب  ٣ىر ٤٘نؿ تٙبًت ٕٔىٗ عـ تب آمٖٔٛ ذ٤٘تب وٝ ُٛ٘ـ ف٤تؼل ٢ٛٛك آمٖٔٛ ٢ٞبكٍٚ اًتثٟتل -اِف

 .ثبُٙـ ؿاُتٝ ا٘ـ،ُـٜ تزلثٝ ػُٕ ؿك ٔغَٔٛ اًتفبؿٜ ٍٞٙبْ وٙٙـٌبٖٔٔل  ٥ًّٝٚ ثٝ وٝ ٢ػّٕىلؿ

 ثـٞٙـ. ل٤ـپق٤تزـٚ  ٣پلٔؼٙ ذ٤ٚ ٘تب ثٛؿٜ آمٖٔٛ ػ٣ٙ٥ ٢ٞب كٍٚا٤ٗ ٗلٚك٢ اًت وٝ -ة

ٝ  ف٤ر تؼل وٙٙـٜٔٔل  ٢ثلا ٢ًٛؿٔٙـ ٥ِ٥ٝٙث ـٌب٤ٜؿ ثب اًت ثٟتل آمٖٔٛ ٢ٞبكٍٚ بت٥رنئ -ح  ُرٛ٘ـ،كاثٜ

 .ُٛؿ ٌلفتٝ ٘ظل ؿك ٞبآمٖٔٛ ا٘زبْ ؿك ُـٜ ٓل  ٢ٞب٤ٝٙٞن ٚ ٔغَٔٛ ٔمـاك ٥ٗث
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ثب  ٥ٌٓٔتم اكتجبٙوٝ فمٚ  ٣٤ٞبكٍٚ ب٤ ُـٜٝ ٥تٟ وٙٙـٜغ٤تٌل ٣٤ارلا ٢ٞبكٍٚ ام وٝؿك ٔٛاكؿ٢  -ت

 ل٥تفٌ ٢ثلا تمْ ٢كإٞٙب ٣فٙ ت٥ٝوٕ ُٛؿ٣ٔ ِٟٙبؿ٥پ ُٛؿ،٣ٔغَٔٛ ؿاك٘ـ، اًتفبؿٜ ٔ ٣اًتفبؿٜ تزلث

 .وٙـ فلاٞٓ ٔغَٔٛ ٣ٔؼِٕٛ اًتفبؿٜ ثب كاثٜٝ ؿك آمٖٔٛ ذ٤٘تب
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 ج َست٘پ

 (دٌّذُٖ آگاّ)

 ضذُ ي٘٘تؼ سهاى هذت ٌِ٘کو ي٘اًگ٘ه همذار هحاسثِ رٍش

 :اًت ل٤م ٓٛكت ثٝ ُـٜ ٥٥ٗتؼ مٔبٖ ٔـت ٥ٝٙوٕ ٥ٗب٥ٍ٘ٔ ٔمـاك ٔغبًجٝ كٍٚ

 .ـ٥وٙ آٔبؿٜ ا٘ـ ُـٜ ا٘تؾبة ٣تٔبؿف ٓٛكت ثٝ وٝ كاٞفتٝ  10ٔـت مٔبٖ  ل٤اٛالػبت ٔمبؿ ٥ٝٙوٕ-اِف

) ٥ٗب٥ٍ٘ٔ -ة x  .ـ٥وٙ ٔغبًجٝ ثٟل ٞل ام ٕ٘ٛ٘ٝ ِٞت ؿك  مٔبٖ كا ٔـت ل٤ٔمبؿ (

 وٙبك ثٍقاك٤ـ. xام ٔغبًجٝ  ٌٞتٙـ، 3ام ٔغـٚؿٜ  ؽبكد وٝ كاثٟلٞب  ل٤ٞل وـاْ ام ٔمبؿ  :ًکتِ

 و٥ٙـ.كا ٔغبًجٝ  xفٛق ام ٞل وـاْ ام ثٟلٞب ٚ ٕٞض٥ٙٗ xٔمبؿ٤ل ٥ٔب٥ٍ٘ٗ  x ٥ٗب٥ٍ٘ٔ -ح

 :ـ٤آٚك ؿًت ثٝ ل٤م ٓٛكت ثٝ كا ثؾَ ٞل مٔبٖ ٔـت ٥ٝٙوٕ ٥ٗب٥ٍ٘ٔ-ت

xxA 3:  

85,0: xB 
A  ٚB ٙـ٤ل٥ثٍ ٘ظل ؿك مٔبٖ ٔـت ٥ٝٙوٕ ٥ٗب٥ٍ٘ٔ ػٙٛاٖ ثٝ ٞبٔمـاك ثنكٌتل آٖ ـ،٥كا ٔغبًجٝ و. 
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 ذ َست٘پ

 (ٖ)الشاه

 ِ٘اٍل ّٕإتاتز ٕشٗاستفادُ ٍ دٍرر، اًثارش، ًٍمل حول ،ٕتٌذ تستِ کار يٗ٘آ 

 ات٘کل   1 – ذ

ٚ  ًربؽت  ٥ٗعر  ؿك ؽرٛة  جبت٥تلو ٢ل٥وبكٌثٝ عبُٓ ٝ،٥اِٚ ٢ٞب٢ثبتل وٙٙـٜٔٔل  ت٤كٗب ٤ِٗتل٥ث  تًٛر

 .ثبُـ٣ٔ ٔٔل  ٚ ٔٙبًت غ٤تٛم ًبم٘ـٌبٖ،

 ٢ٞرب ٥ٝتٛٓر  ام ٞرب كٍٚ ٤ٗر ا. ثبُـ٣ٔ ٣ػٕٛٔ ٤ُٚلا ؿك ٔٙبًت ٢ٞبكٍٚ ٤ٗا ظ٤تِل ٔزٕٛػٝ ٤ٗا ام ٞـ 

 .ٌلؿ٘ـ٣ٔ عبُٓ ٞب٢ثبتل وٙٙـٌبٖٔٔل  ٚ وٙٙـٌبٖغ٤تٛم ًبم٘ـٌبٖ،

 ٕتٌذ تستِ  2– ذ

ٝ  ٔرٛاؿ  رٙي. ثبُـ ٔمبْٚ ا٘جبكٍ ٚ ٣٤ربثزب ٚ ٚ٘مُ عُٕ ٍٞٙبْ ؿك ٗلثٝ ثلاثل ؿك ـ٤ثب ٢ثٙـثٌتٝ ـ ثٌرت  ٢ثٙر

ـ ٥غ ٣ى٤اِىتل ت٤ٞـا ٤َافنا ام وٝ ُٛؿ ا٘تؾبة ٢ٛٛك ـ٤ثب ٌ  ،٢لػٕر َ ٥تلٔ ٣ؽٛك٘رـ  كٛٛثرت  ٘فرٛف  ٚ ٞرب ٙرب

 .ُٛؿ ٢ل٥رٌّٛ

 ٖٗخاتدا ٍ ًٍمل حول  3 -ذ

 ولؿام ؽٛؿكٚ پلتبة  ـ٤كا ٘جب ٢ثبتل ٢ٔخبَ وبكتٗ عبٚ ٢ثلا .ثبُٙـ ؽٛؿ ٔمـاك ٥ٝٙوٕ ؿك ـ٤ثب اكتؼبٍ ٚ ُٛن

 .ـ٤آ ػُٕ ثٝ تمْ ٔغبفظت ـ٤ثب ٢رٛ ٘بٔٙبًت ٤ُٚلا ؿك. ثبُـ ٔغـٚؿ ـ٤ثب ٞبوبكتٗ ٢ثّٙـ ٚ

 ّا تستِاًثارش ٍ گزدش   4-ذ

 .ثبُـ ك٤ػب آة ٘فٛف ثلاثل ؿك ٚ ٤ٝتٟٛ ٢ؿاكا ؽِه، ؽٙه، ن،٥تٕ اًت ثٟتل ا٘جبك ًٜظ

o ٥ٗؿٔب ثٟتل اًت ث ،٣ا٘جبكٍ ٔؼِٕٛ ٢ثلا
C10   تربo

C 25   ٚ ٜش٥ٞر ثرٛؿ  ٜ oام  ٌرب
C30  بؿ٤ر امؿ ام. ٘رلٚؿ  فلاترل 

ٖ  ُٛؿ، ٢ؽٛؿؿاك اًت ثٟتل ٣ٛٛت٘ ؿٚكٜ ٢ثلا( ٣ٌ٘ج كٛٛثت 40 % ام تلٗ ٥٤پب ٚ 95 % ام ٥َ)ث كٛٛثت  صرٛ

 بتٛكٞب٤كاؿ ٞب،٢ثؾبك ه٤٘نؿ ـ٤٘جب ٞب٢ثبتل كٚ ٤ٗا ام. اًت آٚكب٤ٖم ٢ثٙـثٌتٝ ٚ ٢ثبتل ٢ثلا عـٚؿ ٤ٗا ام ؽبكد

 .ل٘ـ٥ٌ للاك ـ٥ؽٛكُ ٥ٌٓٔتم اُؼٝ ل٤م ب٤ ٚ ٞبآثٍلٔىٗ ب٤

ٍ  اًرت،  ّٜٔرٛة  ٞرب ٢ثربتل  ولؿٖ ا٘جبك ٢ثلا اتبق ٢ؿٔب اٌلصٝ  ٔخربَ ؿك   ٢)ثرلا  ترل ٥٤ٗپرب  ٢ؿٔبٞرب  ؿك ا٘جربك

oًلؿ  ٢ٞباتبق
C10-  تبo

C10 +ل٤م ٤ٚؿك ًلؿؽب٘ٝ ُلا ب٤ o
C10- )تمْ ب٥ٙر اعت اًرت  ثٟتل  ٝ ُ  ثر . ـ٤ر آ ػٕر

ـ  ٢ٍٟ٘رـاك  و٤ٜر ٚ ُرـٜ  عفبظرت  ٢ٞب٢ثٙـثٌتٝ ؿك اًت ثٟتل ٞب٢ثبتل ٝ ٥و)ٔب٘ٙرـ   ُرٛ٘   ٣ى٥پالًرت  ٢ٞرب ٌر

. ُرٛؿ  عفبظرت  ٚ،٥ٔغر  ٢ؿٔب ُـٖ ٌلْ احل ؿك مٔبٖ َٛٛ ؿك ٞبآٖ ك٤تؼل ام وٝ( ٍل٤ؿ ا٘ٛاع ب٤ ُـٜ ٢ثٙـ آة

 .اًت ثبكب٤ٖم ٞب٢ثبتل ولؿٖ ٌلْ ؿك غ٤تٌل

 مٚؿ ٣ّر ٥ؽ ـ٤ر ثب ٥ٚٔغ ٢ؿٔب ثٝ ٢ثبتل ٢ؿٔب ثلٌِتٗ ام پي ا٘ـ،ُـٜ ٢ٍٟ٘ـاك ًلؿ ٢ف٘ب ؿك وٝ ٣٤ٞب٢ثبتل

 .ُٛ٘ـ ٔٔل 
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 .ؿٞـ للاك ٔٙبًت ٢ٞب ٢ثٙـ ثٌتٝ ب٤ نات٥تزٟ ؿاؽُ ؿك ؽٛؿ ٘ظل ٛجك كا ٞب٢ثبتل تٛا٘ـ٣ٔ ًبم٘ـٜ

ـ  ٤ٗا ،٣وّ وبك ؿًتٛك ػٙٛاٖ ثٝ .اًت آٖ وبكتٗ اًتغىبْ تبثغ ٞب٢ثبتل ا٘جبكولؿٖ ٢ثّٙـ   m 5/1ام ـ٤ر ٘جب ٢ثّٙر

 فلاتل كٚؿ.  ٣صٛث ٢ٞبرؼجٝ ٢ثلا m 3 ب٤ٚ  ٣٤ٔمٛا ٢ٞبوبكتٗ ٢ثلا

 ام ؿٚك ـ٤ر ثب  ٞرب ٢ثربتل  ٤ٗثٙبثلا اًت، ٔؼتجل ن٥٘ ا٘جبكٍ ٤ُٚلا تغت ٣ٛٛت٘ ٚ٘مُ عُٕ ٢ثلا فٛق ٢ٞب٥ٝتٛٓ

 ٢فّن ٙل٥وب٘ت ؿك كا ٞب آٖ ـ٤٘جب تبثٌتبٖ َٛٛ ؿك ٚ ٣ٛٛت٘ مٔبٖ ٔـت ٢ثلا ٚ ُٛ٘ـ ٢ٍٟ٘ـاك ٣وِت ٔٛتٛكؽب٘ٝ

 .ولؿ ٢ٍٟ٘ـاك ٤ٝتٟٛ ثـٖٚ

ٌلؿ٘ـ. ؿك ٓٛكت اًتفبؿٜ  ٤ُٚ ثٝ ٔلاون پؾَ ٚ ٔٔل  وٙٙـٜ تغٛ غ٤تٛم ـ،٥ثالفبّٓٝ پي ام تِٛ ـ٤ثب ٞب٢ثبتل

كٍٚ ٍٟ٘ـاك٢ ثبتل٢ ؿك ا٘جبك كا ػّٕر٣ ًربؽت ٚ    تٛاٖ ٣ٔ)ثل عٌت ا٤ِٛٚت تبك٤ؼ ت٥ِٛـ(  ٣ام ٌلؿٍ ا٘جبُتٍ

 .ُٛ٘ـ ٢ٌقاكػالٔت ك٥ؿل ٚ ٔٙبًت ٛٛك ثٝ ٞب ف٘ب٢ ا٘جبكٍ ثب٤ـ ثٝ ٛٛك ٜٔٙم٣ ٛلاع٣ ُـٜ ٚ وبكتٗ

 فزٍش ّٕا هحل در ّإتاتز ػزضِ   5– ذ

 ٣ىر ٤ٚ اتٔربَ اِىتل  ٣ىر ٤ن٥ام ٓرـٔٝ ف  ترب  ورلؿ  ب٥ٙر اعتثٟتل اًت  ـ،ثبُٙ ِ٘ـٜ ٢ثٙـثٌتٝ ٞب٢ثبتل صٙب٘ضٝ

 ٔغبفظت ُٛ٘ـ.

 ٔـت ثٝ ـ٤٘جب ٌٞتٙـ فلٍٚ ٢ثلا وٝ ٣٤ٞب٢ثبتل. ُٛ٘ـ ٢ٍٟ٘ـاك ٚثلٞٓ ؿكٞٓ ٛٛك ثٝ ـ٤٘جب ٞب٢ثبتل ٔخبَ ٢ثلا

ـ  ٌقاُتٝ ٤َٕ٘ب ٔؼلٕ ثٝ ـ،٥ؽٛكُ ٥ٌٓٔتم اُؼٝ ل٤م ٔغبمٜ ٤ٗتل٤ٚ ؿاؽُ ؿك ٣ٛٛت٘  ٢ثربتل  ًربم٘ـٜ . ُرٛ٘

ـ  للاك وٙٙـٌبٖٔٔل  تًٛٚ ٢ثبتل ظ٥ٓغ ا٘تؾبة ٢ثلا فلُٚبٖؽلؿٜ بك٥اؽت ؿك ٣وبف اٛالػبت ـ٤ثب  ٤ٗر ا. ؿٞر

ٝ ٤ٔمب آمٖٔٛ، ٢ل٥ٌا٘ـامٜ ٤ًُٚب. ؿاكؿ ـ٤رـ ُـٜ ػلٗٝ نات٥تزٟ ؿك اًتفبؿٜ ٢ثلا ٢او٤ٜٚ ت٥إٞ ٔٛٗٛع  ٌر

ٓ  كا ٞرب آٖ ٔؾتّف ًبم٘ـٌبٖ ٚ ٞبؿكرٝ ام ؽٛة ٢ٞب ٢ثبتل ا٘تظبك ٔٛكؿ ػّٕىلؿ ام ٣ثؾِ ٙب٥ٖإٛ ٣ٕ٘ر  فرلاٞ

 .ًبم٘ـ٣ٔ آُىبك كا ٢ثبتل تل٢رـ ٛة٥ػ صٙـ ٞل وٙٙـ،

 ٕشٗدٍرر ٍ هػزف اًتخاب،    6-ذ
 ذٗخز   1-6-ذ

ٝ  ٢ثربتل  ام ٣ٔٙبًرج  ؿكرٝ ٚ ظ٥ٓغ ا٘ـامٜ اًت ثٟتل  ٔرٛكؿ٘ظل  اًرتفبؿٜ  ٢ثرلا  ؿاكؿ، كا تٙبًرت  ٤ِٗرتل ٥ث ور

ًربم٘ـ. ؿك ٔغرُ فرلٍٚ    ٣ٔر  ىٌب٤ٖٚ ؿك اثؼبؿ  ٢٘ٛع ثبتل ه٤ام  ِتل٥ث ٞب وبكؽب٘ٝام  ٢بك٥ثٌ .ُٛؿ ٢ـاك٤ؽل

ٛ ٔٙبًرت اًرت، فورل     ِرتل ٥ورٝ ث  ٢ؿكثربكٜ ٘رٛع ثربتل    ٣اٛالػربت  ـ٤ثب ٣ى٤اِىتل نات٥تزٟ ٢ٚ كٚ ٢ثبتل . ؿُر

وـ ِٔؾٔرٝ ثرل اًربى     ـ٤آٖ ٔٛرٛؿ ٘جبُـ، ثب و٤ُٜـٜ ٚ ػالٔت ٚؿكؽٛاًت ٢٘ٛع ٚ ؿكرٝ ثبتل وٝ ٣ؿكٓٛكت

ٝ  ٢ثربتل  ثلصٌت ٢كٚ ـ٤ثب وـ ٤ٗا .ُٛؿ ؿكدٚ ا٘ـامٜ آٖ  ٣٤ب٥ٕ٥اِىتلُٚ ٌت٥ٓٚ ثل عٌت ً اًتب٘ـاكؿ  ُ٘ٛرت

ٝ  اًرت  ٕٔىٗ وٝ ًبؽت ؼ٤تبك آٖ، وٙٙـٜٗ ٥تأٔ ب٤ ًبم٘ـٜ ػالٔت ب٤ ٘بْ ِٚتبه، ـ٤ثب ٢ثبتل ٢كٚ .ُٛؿ  ٓرٛكت  ثر

ٝ ( - ٚ )+ آٖ ٢ٞبلٜت ٚ ٚاٗظ ٛٛك ثٝ ٢ثبتل ٔٔل  ٢ا٘م٘ب ٔـت ب٤ ثبُـ، وـ ـ  ُ٘ٛرت  ام ٣ثلؽر  ٢ثرلا . ُرٛ٘

ـ ل٤م)ثٝ  ُٛؿ ُ٘ٛتٝ آٖ ٢ثٙـ ثٌتٝ ٢كٚ اًت ٕٔىٗ اٛالػبت ٤ٗا ام ٣ثؾِ ، ٞب٢ثبتل ٔلارؼرٝ   2-6-1-4 ثٙر

 (.ُٛؿ
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 ًػة     2-6-ذ

 ٚ ٢ن٥ر تٕ ٘ظرل  ام ٞب٢ثبتل ٚ نات٥تزٟ اتٔبتت نات،٥تزٟ ٢ثبتل ٍب٤ٜرب ؿك ٢ثبتل للاكؿاؿٖ ام ٥َپ اًت ثٟتل

ٜ ٤رب ٞب،٢ثبتل للاكؿاؿٖ ام ٥َپ اًت تمْ اٌل. ُٛ٘ـ وٙتلَ ٍب٤ٜرب ثٛؿٖ ؿكًت ٝ  ه٤ر  ثرب  كا ٢ثربتل  ٍرب  پبكصر

 .ـ٥٤ٕ٘ب ؽِه ٚ ن٥تٕ ٔلٛٛة

ٝ . اًرت  ت٥ر إٞ ثرب  بك٥ثٌ(  - ٚ )+ ُـِٜٔؾْ ٢ٞبلٜت ثب ٞب٢ثبتل ظ٥ٓغ للاكٌلفتٗ ُ  ثر  ٢ٞرب ؿًرتٛكاِؼٕ

 ت٤ر كػب ٔٛٗرٛع  ٤ٗا صٙب٘ضٝ .ـ٥وٙ اًتفبؿٜ ُـ٥ٜٝتٛٓ ٢ٞب٢ثبتل ام ٚ ٕ٘ٛؿٜ تٛرٝ ؿلت ثٝ نات٥تزٟ ثب ٕٞلاٜ

ٝ  ٔٙزرل  لؿ،٥ر ٌ لرلاك  ؿًرتلى  ؿك نات٥تزٟ ثب ٕٞلاٜ ٣اُتجبٞ ؿًتٛكاِؼُٕ ب٤ ِ٘ٛؿ  ٣ؽلاثر  ٚ ؽٜرب  زربؿ ٤ا ثر

 .ُٛؿ٣ٔ ٞب٢ثبتل ب٤/ٚ نات٥تزٟ

 هػزف      3-6-ذ

َ  ٢ثرلا  ٕ٘ٛؿ، كٞب ٚ ؿاؿ للاك ٘بٔٙبًت اًتفبؿٜ ب٤ ٚ ٘بّٜٔٛة ٤ُٚلا ؿك ـ٤٘جب كا نات٥تزٟ ٚ ٞب٢ثبتل  وٙربك  ٔخرب

 .ل٥ٜغ ٚ اًت ُـٜ پبكن ـ٥ؽٛكُ ٘ٛك ل٤م وٝ ٥ٙ٣ٔبُ ؿاؽُ ؿك ب٤ بتٛكٞب،٤كاؿ

ٝ  ٣مٔب٘ ب٤ ثٛؿٜ، ٔٙبًت ػّٕىلؿ ٢ؿاكا وٝ ٣نات٥تزٟ ام ؼب٤ًًل كا ٞب ٢ثبتل وٝ اًت ـ٥ٔف بك٥ثٌ  ٔرـت  ٢ثرلا  ور

 .ٕ٘ٛؿ ؽبكد( ل٥ٜغ ٚ ،٣ػىبً ٢ٞبفالٍ ٞب،٥ٗؿٚكث ٣ؼ٤ٙ) ل٘ـ٥ٌ ٣ٕ٘ للاك اًتفبؿٜ ٔٛكؿ ٣ٛٛت٘

 .ا٘ـُـٜ ؽبٍٔٛ اًتفبؿٜ ام پي نات٥تزٟ وٝ ـ٤ُٛ ٜٕٔئٗ

 .ـ٤ٍٟ٘ـاك ؿٚك ـ٥ؽٛكُ ٥ٌٓٔتم تبثَ ام ٚ ؿاؿٜ للاك ؽِه ٚ ؽٙه ٔىبٖ ؿك كا ٞب٢ثبتل

 ٌٖٗگشٗخا   4-6-ذ

 ثب ٕٞلاٜ ـ٤٘جب ا٘ـُـٜ ٢ـاك٤ؽل ٣تبمٌ ثٝ وٝ كا ٢ٞب٢ثبتل. ـ٥وٙ ٤ٖتؼٛ مٔبٖ ٞٓ كا ؿًتٝ ه٤ ٢ٞب٢ثبتل تٕبْ

 ٌٛ٘بٌٖٛ ٣٤ب٥ٕ٥اِىتلُٚ ٢ٞبٌت٥ًٓ ٢ؿاكا ٢ٞب٢ثبتل .ثلؿ وبكثٝ اًت ُـٜ ٣ؽبِ ٞبآٖ ام ٣ثؾِ وٝ ٢ٞب٢ثبتل

ٗ  ،ِ٘رٛؿ  ت٤ر ٔٛٗرٛع كػب  ٤ٗثبٞٓ ثٝ وبك ثلؿ. صٙب٘ضٝ ا ـ٤ٔتفبٚت كا ٘جب ٢ٞبػالٔت ثب ٔؾتّف ا٘ٛاع ام ٚ  ٕٔىر

 .ُٛؿ ـ٤تِـ ٞب٢ثبتل ٣ِ٘ت اعتٕبَ ب٤ ل٥٥تغ ٔزٕٛػٝ ه٤ ؿك آٖ ٣ؼ٥ٛج ُـٖ ٣ؽبِ ٘مٜٝ اًت

  1ٕشٗدٍرر 5-6-ذ

ثرب اِنأربت ٚ    ل٤ٔغب وٝ  ٤ِٗٔلٚٙ ثل ا ؾت،٤ك ؿٚكمثبِٝ  ٢آٚكرٕغ ثل٘بٔٝ ك٤ٛل ام تٛاٖ ٣ٔ كا ٥ٝاِٚ ٢ٞب٢ثبتل

 IEC اًرتب٘ـاكؿ  ٚ IEC 60086-4 ثرٝ اًرتب٘ـاكؿ   ِرتل ٥ث بت٥ر رنئ ٢٘جبُـ. ثرلا  ٣ٔٛرٛؿ ٔغّ ٣ٔملكات لب٘ٛ٘

 .ـ٥وٙ ٔلارؼٝ 60086-5

                                                 

1- Disposal 
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 تِ ًام خذا

 استاًذارد اٗزاى ٖهلآضٌاٖٗ تا ساسهاى 

ٔ  ضاتهمط ٍ لَاً٘ي انالح لبًَى 3هبزٓ  ٗه ثٌس هَخت ثِ اٗطاى اؾتبًساضز ٖهلؾبظهبى  ٖ  ٍ تحم٘مۀبت  اؾۀتبًساضز  هؤؾؿۀ  نۀٌقت

 )ضؾوٖ( اٗطاى ٖهلاؾتبًساضزّبٕ  ًكط ٍ تسٍٗي تق٘٘ي، وِ ٍؽ٘فٔ اؾت وكَض ضؾوٖ هطخـ تٌْب 1371 هبُ ثْوي ههَة اٗطاى،

  .زاضز فْسُ ثِ ضا

ع ٍ هؤؾؿۀبت  وۀ ًؾۀطاى هطا نۀبحت  ،بضقٌبؾبى ؾبظهبىوت اظ وهط ٖفٌ ّٕب َى٘ؿ٘ووّبٕ هرتلف زض ي اؾتبًساضز زض حَظُٗتسٍ

، ٕس٘ۀ تَلظ ٍٗ ثب تَخِ ثِ قۀطا  ٖهلقَز ٍ وَقكٖ ّوگبم ثب ههبلح آگبُ ٍ هطتجظ اًدبم هٖ ٍٕ التهبز ٕس٘، تَلٖ، پػٍّكٖفلو

ٌٌۀسگبى،  وٌٌۀسگبى، ههۀط   وس٘نۀبحجبى حۀك ٍ ًفۀـ، قۀبهل تَل     ٔت آگبّبًۀِ ٍ هٌهۀفبً  وٍ تدبضٕ اؾت وۀِ اظ هكۀبض   ٕفٌبٍض

ٖ  ٍ غ٘ط ٖزٍلت ّٕب، ًْبزّب، ؾبظهبىٍٖ ترهه ٖع فلوووٌٌسگبى، هطانبزضوٌٌسگبى ٍ ٍاضز َ  ف٘قۀَز. پۀ  زٍلتٖ حبنۀل هۀ ؽ ًٗۀ

بفۀت  ٗقۀَز ٍ پۀؽ اظ زض  ٖ هطثَط اضؾۀب  هۀ   ّٕب َى٘ؿ٘وو ًٕفـ ٍ افضبٕثِ هطاخـ ش ٖاٗطاى ثطإ ًؾطذَاّ ٖهل ٕاؾتبًساضزّب

( اٗطاى چۀبح ٍ  ٖ)ضؾو ٖهلثِ فٌَاى اؾتبًساضز  ،تٗهطتجظ ثب آى ضقتِ عطح ٍ زض نَضت تهَ ٖهل ٔت٘ووكٌْبزّب زض ً٘ؾطّب ٍ پ

 قَز.ٖهٌتكط ه

ْ ٘ۀ٘ ت ضَاثظ تقًٗ٘ع ثب ضفب نالحشٕهٌس ٍ  فاللِ ّٕب ِ هؤؾؿبت ٍ ؾبظهبىو ٖٗؽ اؾتبًساضزّبًَٗ ف٘پ وٌٌۀس  ٖ ِ هۀ ٘ۀ ي قۀسُ ت

َ  ٖثطضؾ ،عطح ٖهلزضوو٘تِ  ٖ    اٗۀطاى  ٖهلۀ  ت، ثۀِ فٌۀَاى اؾۀتبًساضز   ٍٗ زضنَضت تهۀ ت، ٘ۀ ي تطتٗقۀَز. ثۀس   چۀبح ٍ هٌتكۀط هۀ

اؾتبًساضز هطثۀَط   ٖهل ٔي ٍ زض وو٘تٗتسٍ 5 ضٓاٗطاى قوب ٖهلاؾتبًساضز  ضات همطِ ثط اؾبؼ وقَز ٖه ٖتلم ٖهل ٖٗاؾتبًساضزّب

 سُ ثبقس.٘ت ضؾٗثِ تهَ قَزٖ ل هى٘تكاٗطاى اؾتبًساضز  ٖهلزض ؾبظهبى ِ و

(ISO) اؾتبًساضز ٖالولل ي٘ؾبظهبى ث ٖانل ٕطاى اظ افضبٗاز اؾتبًساض ٖهلؾبظهبى 
 2(IEC) الوللٖ الىتطٍتىٌ٘ۀه  وو٘ؿَ٘ى ث٘ي ،1

(OIML) قٌبؾٖ لبًًَٖ الوللٖ اًساظُ ٍ ؾبظهبى ث٘ي
(CAC) وو٘ؿَ٘ى وسوؽ غصاٖٗ 4اؾت ٍ ثِ فٌَاى تٌْب ضاثظ 3

زض وكۀَض   5

ي ٗكۀَض، اظ آذۀط  وذۀبل   ّٕۀب ٕ بظهٌۀس ٍ٘ ً ٖلۀ وظ ٗاٗطاى ضوي تۀَخِ ثۀِ قۀطا   ٖهل ٕي اؾتبًساضزّبٗوٌس. زض تسٍ فقبل٘ت هٖ

 قَز. گ٘طٕ هٖ ثْطُ ٖالولل ي٘ث ٕخْبى ٍ اؾتبًساضزّب ٍٖ نٌقت ٖ، فٌٖفلو ّٕب كطفت٘پ

وٌٌسگبى، حفؼ ؾۀالهت   ت اظ ههط ٗقسُ زض لبًَى، ثطإ حوب ٌٖ٘ث ف٘ي پٗت هَاظٗتَاًس ثب ضفبٖ طاى هٗتبًساضز ااؾ ٖهلؾبظهبى 

اظ  ٖثقضۀ  ٕ، اخۀطا ٍٕ التهۀبز  ٖغۀ ٘هح ؿۀت ٗت هحهۀَتت ٍ هالحؾۀبت ظ  ٘ۀ فوٌ٘بى اظ ٘، حهَ  اعوٍٖ فوَه ٕفطز ٖوٌٍٗ ا

 ٕاٗطاى ضا ثطإ هحهَتت تَل٘سٕ زاذل وكَض ٍ/ٗب الالم ٍاضزاتٖ، ثب تهَٗت قَضإ فۀبلٖ اؾۀتبًساضز، اخجۀبض    ٖهلاؾتبًساضزّبٕ 

ٍ  ٖنۀبزضات  ٕبتّۀب واؾۀتبًساضز   ٕكۀَض، اخۀطا  وهحهۀَتت   ٕثۀطا  ٖالوللۀ  ي٘ثۀ  ٕتَاًس ثِ هٌؾَض حفؼ ثبظاضّۀب ٖ. ؾبظهبى هوٌس

ّب ٍ هؤؾؿبت فقۀب  زض   ٌٌسگبى اظ ذسهبت ؾبظهبىو ثِ اؾتفبزُ ٘سىثركٌبى ٘ي ثطإ اعو٘. ّوچٌوٌس ٕآى ضا اخجبض ٕثٌس زضخِ

ّۀب ٍ   كگبُٗ، آظهبٖغ٘هح ؿتٗت ظٗطٗت ٍ هس٘فو٘ت ٗطٗهس ّبٕؾ٘ؿتن ٖگَاّ ٍ نسٍض ٕع٘، هوٖهكبٍضُ، آهَظـ، ثبظضؾ ٌٔ٘ظه

ثط اؾۀبؼ ضۀَاثظ ًؾۀبم     ّب ٍ هؤؾؿبت ضا گًَِ ؾبظهبى يٗاؾتبًساضز ا ٖهلؾبظهبى ٍؾبٗل ؾٌدف،  (بل٘جطاؾَ٘ى)وهطاوع ٍاؾٌدٖ 

ّۀب  طز آىىّب افغب ٍ ثط فولت ثِ آى٘س نالحٌٗ٘بهٔ تأ٘ظ تظم، گَاّٗوٌس ٍ زض نَضت احطاظ قطا هٖ ٖبثٗطاى اضظٗت ا٘س نالحٗ٘تأ

 ٕبضثطزوۀ مبت ٘بض فلعات گطاًجْب ٍ اًدبم تحم٘ي ف٘٘ل ؾٌدف، تقٗبّب، ٍاؾٌدٖ ٍؾبٗى ٖالولل ي٘ح زؾتگبُ ثٗوٌس. تطٍ ًٖؾبضت ه

 .اؾت ؾبظهبىي ٗف اٗاٗطاى اظ زٗگط ٍؽب ٖهل ٕؾغح اؾتبًساضزّب ٕاضتمب ٕثطا

                                                 

1- International Organization for Standardization 

2- International Electrotechnical Commission 

3- International Organization for Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legals) 

4- Contact point 

5- Codex Alimentarius Commission  
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 کو٘سَ٘ى فٌٖ تذٍٗي استاًذارد

 «: هطخصات الکتزٗکٖ ٍ ف٘شٗک2ّٖإ اٍلِ٘ قسوتتاتزٕ»

 

 سوت ٍ/ٗا هحل اضتغال: رئ٘س:

 تجطٗعٕ، ّوبَٗى

 حبلت خبهس( -)وبضقٌبؾٖ اضقس ف٘عٗه

 ّبٕ ًَٗي زفبفٖاًطغٕ -ضئ٘ؽ هطوع

  

  دت٘ز:

 هالظازُ، ه٘ىبئ٘ل  

 الىتطٍق٘وٖ( -)زوتطٕ ق٘وٖ

 ازاضُ ول اؾتبًساضز آشضثبٗدبى قطلٖ -ّبضئ٘ؽ ازاضُ اهَض آظهبٗكگبُ

  

  )اؾبهٖ ثِ تطت٘ت حطٍ  الفجب( اػضا:

 انغطٕ، فلٖ

 ف٘عٗه( -)زوتطٕ ق٘وٖ

 هَؾؿِ آهَظقٖ تحم٘مبت زفبفٖ -پػٍّكگط

  

 ال٘بؾٖ، ؾق٘س 

 وبضثطزٕ( -ق٘وٖ)وبضقٌبؾٖ اضقس 

 ؾبظهبى تَؾقِ هٌبثـ اًطغٕ -ضئ٘ؽ زفتط عطاحٖ

  

 حج٘جٖ، ثَ٘ن 

 الىتطٍق٘وٖ( -)زوتطٕ ق٘وٖ

 زاًكگبُ قْ٘س هسًٖ -هسٗط گطٍُ ق٘وٖ

  

 ذؿطٍٕ، ٍح٘س

 آلٖ( -)وبضقٌبؾٖ اضقس ق٘وٖ

 

 ثبتطٕ حطاضتٖ گطٍُ قْ٘س ثبثبٖٗ -ضئ٘ؽ زفتط عطاحٖ

 خْبى، هل٘دِذكگ

 وبضثطزٕ( -)وبضقٌبؾٖ ق٘وٖ 

 

 قطوت ّوب پػٍّبى نسض آظهب -هسٗطفبهل
 

 ضضبٖٗ هالَٗؾفٖ، فْ٘وِ

 تدعِٗ( -)وبضقٌبؾٖ اضقس ق٘وٖ

 ؾبظٕ آضاى ً٘طٍ آه٘ىَثبتطٕ -هسٗط وٌتط  و٘ف٘ت

 فبثسٕ، حؿ٘ي                                                 

 هقسًٖ( -)زوتطٕ ق٘وٖ

 زاًكگبُ تجطٗع -پػٍّكگط
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 سوت ٍ/ٗا هحل اضتغال: )اؾبهٖ ثِ تطت٘ت حطٍ  الفجب( اػضا:

 غعالٖ انفْبًٖ، ؾق٘سُ

 تدعِٗ( -)زوتطٕ ق٘وٖ 

 

 هدتوـ ؾپبّبى ثبتطٕ انفْبى -وبضقٌبؼ

 لطثبًٖ، ههغفٖ

 آلٖ( -)زوتطٕ ق٘وٖ 

 

 زاًكگبُ نٌقتٖ هبله اقتط تْطاى -پػٍّكگط

 وبٍٗبًٖ،  احوس

 الىتطًٍ٘ه( -)وبضقٌبؾٖ هٌْسؾٖ ثطق 

 

 قطوت هق٘بضگطاى خْبى -هسٗطفبهل

 ؾبظهبى تَؾقِ هٌبثـ اًطغٕ -هؿئَ  ذظ تَل٘سٕ ثبتطٕ ؾطة اؾ٘س وبٍٖٗ، فلٖ

  وبضثطزٕ( -)وبضقٌبؾٖ اضقس ق٘وٖ 

 هطتضَٕ، ظّطا

 تدعِٗ( -)زوتطٕ ق٘وٖ

 ؾبظهبى تَؾقِ هٌبثـ اًطغٕ -پػٍّكگط

  

 هالظازُ، ؾوبًِ

 هىبتطًٍ٘ه( -)وبضقٌبؾٖ اضقس هٌْسؾٖ هىبً٘ه

 قطوت پبضؼ فٌبٍضاى اًطغٕ تجطٗع -هسٗطفبهل

  

 ًَضٍظٗبًٖ، هحوس

 الىتطًٍ٘ه( -)زوتطٕ هٌْسؾٖ ثطق

 قطوت وبضا ثبتطٕ آضٗب -هسٗطفبهل

  

 ٗعزاًٖ، ثتَ 

 )وبضقٌبؾٖ ق٘وٖ وبضثطزٕ(

 هدتوـ نٌقتٖ ؾپبّبى ثبتطٕ -ّبضئ٘ؽ آظهبٗكگبُ

  

  ٍٗزاستار:

 ؾپبؼ، غالهطضب  

 ثَ٘تىٌَلَغٕ( –)وبضقٌبؾٖ اضقس ق٘وٖ 

 ازاضُ ول اؾتبًساضز آشضثبٗدبى قطلٖ  -وبضقٌبؼ آظهبٗكگبُ
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 هٌذرجات فْزست

 صفحِ ػٌَاى 

 گفتبض پ٘ف

 همسهِ

ٍ 

 2 ّس  ٍ زاهٌِ وبضثطز   1

 2 هطاخـ العاهٖ    2

 2 ، ًوبزّب ٍ فالئن اذتهبضٕانغالحبت ٍ تقبضٗف    3

 2 تقبضٗفانغالحبت ٍ  3-1

 5 ًوبزّب ٍ فالئن اذتهبضٕ 3-2

 5 اثقبز ثبتطٕ، ًوبزّب   4

 6 ؾبذتبض خساٍ  هكرهبت ثبتطٕ   5

 8 ف٘عٗىٖ ٍ الىتطٗىٖ هكرهبت   6

 8 1ّبٕ زؾتِ ثبتطٕ   6-1

 15 2ّبٕ زؾتِ ثبتطٕ   6-2

 16 3ّبٕ زؾتِ ثبتطٕ   6-3

 17 4ّبٕ زؾتِ ثبتطٕ   6-4

 26 5زؾتِ ّبٕ ثبتطٕ   6-5

 29 6ّبٕ زؾتِ ثبتطٕ   6-6

 41 ّب ثطحؿت ًَؿ وبضثطزثٌسٕ ثبتطٕ( خسٍ آگبّٖ زٌّسُپَ٘ؾت الف )

 48 ( فْطؾت هطخـآگبّٖ زٌّسُپَ٘ؾت ة )

 51 ( فْطؾتآگبّٖ زٌّسُپَ٘ؾت ح )

 53 گصاضٕقٌبؾِ( آگبّٖ زٌّسُپَ٘ؾت ت )

 54 ًبهِوتبة
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  گفتارپ٘ص

تسٍٗي  1381ثبض زض ؾب  وِ ًرؿت٘ي« : هكرهبت الىتطٗىٖ ٍ ف٘عٗى2ٖلؿوت  -اٍلِ٘ ّٕبٕ ثبتط»اؾتبًساضز 

ّۀبٕ هطثۀَط ثۀط هجٌۀبٕ پۀصٗطـ      ٍ هٌتكط قس، ثط اؾبؼ پ٘كٌْبزّبٕ زضٗبفتٖ ٍ ثطضؾٖ ٍ تأٗ٘س وو٘ؿۀَ٘ى 

هلٖ ، اؾتبًساضز 7فٌَاى اؾتبًساضز هلٖ اٗطاى ثِ ضٍـ اقبضُ قسُ زض هَضز الف، ثٌس ثِ الوللٖ اؾتبًساضزّبٕ ث٘ي

ثطق اخالؾِ٘ وو٘تٔ هلٖ اؾتبًساضز  1097ثبض هَضز تدسٗسًؾط لطاض گطفت ٍ زض  چْبضه٘يثطإ  5قوبضٓ  اٗطاى

َى انۀالح  لۀبً  3تهَٗت قس. اٌٗه اٗي اؾتبًساضز ثِ اؾتٌبز ثٌۀس ٗۀه هۀبزٓ     16/12/1396هَضخ  الىتطًٍ٘ه

، ثۀِ فٌۀَاى اؾۀتبًساضز    1371ٍ تحم٘مبت نٌقتٖ اٗطاى، ههَة ثْوي هبُ  اؾتبًساضزلَاً٘ي ٍ همطضات هؤؾؿِ 

 قَز. هلٖ اٗطاى هٌتكط هٖ

ؾۀبذتبض ٍ قۀَ٘ٓ    -)اؾتبًساضزّبٕ هلٖ اٗطاى 5اؾتبًساضزّبٕ هلٖ اٗطاى ثط اؾبؼ اؾتبًساضز هلٖ اٗطاى قوبضٓ 

ّبٕ هلٖ ٍ خْبًٖ زض ظهٌ٘ۀِ  تحَتت ٍ پ٘كطفت ثبّوگبهٖ ٍ ّوبٌّگٖ حفؼ  ثطإ قًَس.ًگبضـ( تسٍٗي هٖ

لعٍم تدسٗسًؾط ذَاّس قس ٍ ّط پ٘كۀٌْبزٕ وۀِ    نَضتاٗطاى زض  هلّٖبٕ نٌبٗـ، فلَم ٍ ذسهبت، اؾتبًساضز

لۀطاض   تَخِ ًؾط زض وو٘ؿَ٘ى فٌٖ هطثَط هَضزاٗي اؾتبًساضزّب اضائِ قَز، ٌّگبم تدسٗس تىو٘لثطإ انالح ٍ 

 ثٌبثطاٗي، ثبٗس ّوَاضُ اظ آذطٗي تدسٗسًؾط اؾتبًساضزّبٕ هلٖ اٗطاى اؾتفبزُ وطز. ّس گطفت.ذَا

 قَز.هٖ 1391: ؾب  3597-2اٗي اؾتبًساضز خبٗگعٗي اؾتبًساضز هلٖ اٗطاى قوبضٓ 

ٍ تِْ٘ ٍ تسٍٗي قسُ « هقبز  ٗىؿبى»ثِ ضٍـ الوللٖ ظٗط  اٗي اؾتبًساضز هلٖ ثط هجٌبٕ پصٗطـ اؾتبًساضز ث٘ي

الوللۀٖ هعثۀَض    ثبقس ٍ هقبز  ٗىؿبى اؾۀتبًساضز ثۀ٘ي  قبهل تطخوِ ترههٖ وبهل هتي آى ثِ ظثبى فبضؾٖ هٖ

 اؾت:

 IEC 60086-2: 2015, Primary batteries –  Part 2: Physical and electrical specifications 
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 هقذهِ

 اؾت. 3597اٗي اؾتبًساضز ٗه لؿوت اظ هدوَفِ اؾتبًساضزّبٕ هلٖ اٗطاى ثِ قوبضٓ 

  ّبٕ اٗي هدوَفِ فجبضتٌس اظ:ؾبٗط لؿوت

  ول٘بت: 1لؿوت 

  ؾبفت ّبٕثبتطٕ: 3لؿوت 

  ل٘ت٘وٖ ّبٕثبتطٕ اٗوٌٖ :4لؿوت 

  آثٖ هحلَ  الىتطٍل٘ت زاضإ ّبٕثبتطٕ اٗوٌٖ: 5لؿوت 
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  -ّإ اٍلِ٘تاتزٕ

 : هطخصات الکتزٗکٖ ٍ ف٘شٗک2ٖقسوت

 ّذف ٍ داهٌٔ کارتزد 6

ّبٕ غ ٍ العاهبت فولىطزٕ زقبضغ ثبتطٕقطاٗظ آظهَى زقبض اثقبز ف٘عٗىٖ،تق٘٘ي ي اؾتبًساضز، ٗي اّٗس  اظ تسٍ

 ثبقس. اٍلِ٘ هٖ

 هزاجغ الشاهٖ 2

 ّب اضخبؿ زازُ قۀسُ اؾۀت.  العاهٖ ثِ آى نَضت ثِزض هطاخـ ظٗط ضَاثغٖ ٍخَز زاضز وِ زض هتي اٗي اؾتبًساضز 

 قًَس. تطت٘ت، آى ضَاثظ خعئٖ اظ اٗي اؾتبًساضز هحؿَة هٖثسٗي

ّبٕ ثقسٕ آى ثطإ تدسٗسًؾطّب ٍ ِانالح٘ثِ هطخقٖ ثب شوط تبضٗد اًتكبض اضخبؿ زازُ قسُ ثبقس،  وِٖ زضنَضت

ّۀب اضخۀبؿ زازُ قۀسُ اؾۀت،     زض هَضز هطاخقٖ وِ ثسٍى شوط تبضٗد اًتكبض ثۀِ آى  .آٍض ً٘ؿتاٗي اؾتبًساضز العام

 آٍض اؾت.ّبٕ ثقسٕ ثطإ اٗي اؾتبًساضز العامِانالحّ٘وَاضُ آذطٗي تدسٗسًؾط ٍ 

 اؾتفبزُ اظ هطاخـ ظٗط ثطإ وبضثطز اٗي اؾتبًساضز العاهٖ اؾت:

6-2 بت٘ول: 1لؿوت   -ِ٘اٍل ّٕبٕثبتط ،1396 ؾب : 3597-1 بضُقو طاىٗا ٖهل اؾتبًساضز  

  ISO 1101 Geometrical Product Specifications (GPS) - Geometrical tolerancing –2-2

Tolerances of form, orientation, location and ran out 

 ّٕۀب ٕضٍازاض-ٌّٖسؾۀ  ٕگصاضٕضٍازاض -هحهَ  ٌّٖسؾ هكرهبت ،1386 ؾب : 9247 قوبضُ طاىٗا ٖهل اؾتبًساضز -ٕادآٍرٗ

 .اؾت قسُ يٗتسٍ ،ISO 1101:2004ثب اؾتفبزُ اظ اؾتبًساضز  ،ٍٖلٌگ هىبى فطم،

 ، ًوادّا ٍ ػالئن اختصارٕاصطالحات ٍ تؼارٗف 7

 اصطالحات ٍ تؼارٗف 7-6

 ٍانغالحبت  ، 3597-1فالٍُ ثط انغالحبت ٍ تقبضٗف اضائِ قسُ زض اؾتبًساضز هلٖ قوبضُ  زض اٗي اؾتبًساضز

 ضٍز:وبض هٖ ثًِ٘ع تقبضٗف ظٗط 

7-6-6  

 آسهَى کارتزدٕ

application test 

 .ثبقسٖه هكرم وبضثطز هٗ زض ٕثبتط اظ ٍٖالق اؾتفبزُ ٕؾبظِ٘قج
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7-6-2  

 ٍلتاص هذار تستِ

CCV 

closed-circuit voltage 

 .اؾت آى زقبضغ ٌّگبم زض ٕثبتط ّٕبٌب ٘تطه ي٘ث ٍلتبغ

7-6-7  

 ٍلتاص ًقطِ قطغ

EV 

end-point voltage  

 .بثسٖٗه بىٗپب ٕثبتط زقبضغ وِ ٍٖلت ٕثبتط هٗ قسُهكرم ٍلتبغ

 ]10425-482: 1389  قوبضُ طاىٗا ٖهل اؾتبًساضز 30-03-482 طثٌسٗظ[

7-6-4  

 ه٘اًگ٘ي سهاى هذتکوٌِ٘ 

MAD 
minimum average duration   

 ثطآٍضزُ ؾبظز.  سٗثب ًٕوًَِ ثبتط هٗوِ  ٕزقبضغ ي٘بًگ٘ه ظهبى هست ٌِ٘وو

ٕ  ثب اًغجبق زازى ًكبى ثطإ عطاحٖ ٍ اؾتبًساضزّب  ٗب قسُهكرم ّبٕضٍـ اؾبؼ ثط زقبضغ آظهَى  -ٗادآٍرٕ ِ  اؾۀتبًساضز  وۀ

 .گ٘طزهٖ اًدبم ،ضٍزهٖ وبض ثِ ثبتطٕ اًَاؿ ثطإ

7-6-9  

 (ِ٘اٍل ٕتاتز) ًٖاه ٍلتاص
Vn 

nominal voltag (of a primary battery) 
 وبضثِ الىتطٍق٘و٘بٖٗ ؾ٘ؿتن ٗه ٗب ثبتطٕ ؾلَ ، ٍلتبغ قٌبؾبٖٗ ٗب تق٘٘ي ثطإ وِ ٍلتبغ هٌبؾت تمطٗجٖ همساض

  .ضٍزهٖ

ٍ ًوبز  « ثبتطٕ اٍلِ٘()»)قسُ انالح ،10425-482: 1389 قوبضُ طاىٗا ٖهل اؾتبًساضز 31-03-482 طثٌسٗظ [

Vn )ُاضبفِ قس[ 
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7-6-1  

 ٍلتاص هذار تاس 

OCV 

open-circuit voltage 

 .ثبقسٖ ه لغـ زقبضغ حبلت زض ثبتطٕ ٗب ؾلَ  ٗه ّبٕتطهٌ٘ب  ث٘ي ٍلتبغ

7-6-3  

 (ٕتاتز ٗا َل)سلاٍلِ٘
primary(cell or battery) 

 .اؾت الىتطٗىٖ هدسز قبضغ لبثل٘ت فبلس وِ ثبتطٕ ٗب ؾلَ 

7-6-8  

 (سلَل ٗا تاتزٕ) گزد
round(cell or battery) 

 .زاضز ٕاطُٗزا همغـ ؾغح وِ ٕثبتط بٗ ؾلَ 

7-6-5  

 (ِ٘اٍل ٕ)تاتز کارکزد
service output(of a primary battery) 

 .ثبقسٖه زقبضغ هكرم ظٗقطا تحت ٕثبتط هٗ ٖذطٍخ ٕاًطغ بٗ ت٘ؽطف ،ٕفوطوبض

7-6-61  

 کارکزد آسهَى
service output test 

 .ثبقسٖه ِ٘اٍل ٕثبتط وبضوطز عاى٘ه ٕط٘گاًساظُ ٕثطا قسُٖ عطاح آظهَى

 :وطز ٌٖ٘ثف٘پ طٗظ هَالـ زضثطإ هثب   تَاىٖه ضا وبضوطز آظهَى-ٕادآٍرٗ

 ثبقس؛ سُ٘چ٘پ ٖل٘تىطاضوطزى ذ ٕثطا ٕآظهَى وبضثطز هٗ -الف

 .وٌس غ٘طفولٖ ضٍظهطُ، آظهَى ثطإ ضا آى وبضثطزٕ آظهَى ٗه ظهبى هست -ة

7-6-66  

 اًثارش ػوز
storage life 

 ضا زاضز.  قسُي٘٘اًدبم وبضوطز تق ت٘لبثل ٕثبتط آى، بىٗپبوِ زض  ي٘هق ظٗتحت قطا ًٕگْساض ظهبى هست
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خبٗگعٗي « وبضوطز)»قسُ انالح ،10425-482: 1389 قوبضُ طاىٗا ٖهل اؾتبًساضز 47-03-482 طثٌسٗظ [

 ]«(ذطٍخٖ ؾطٍٗؽ»

7-6-62  

 (ِ٘اٍل ٕ)تاتزّاٌال٘تزه
terminals(of a primary battery) 

 .وٌسهٖ فطاّن ضا ذبضخٖ هساض ثِ اتهب  وِ ؾلَ  ٗب ثبتطٕ ّبزٕ لغقبت

 ًوادّا ٍ ػالئن اختصارٕ 7-2

EV    ِلغـٍلتبغ ًمغ 

MAD  ووٌِ٘ ظهبى ه٘بًگ٘ي زقبضغ ه٘بًگ٘ي 

OCV ٖثبضٕ(ٍلتبغ هساض ثبظ )ٍلتبغ ث 

R 6اّوٖ ثبض 

Vn ٕاٍلِ٘ ٍلتبغ ًبهٖ ثبتط 

 اتؼاد تاتزٕ، ًوادّا 4

 ثبقٌس: ًوبزّبٕ هَضز اؾتفبزُ وِ ًكبًگط اثقبز گًَبگَى ّؿتٌس، ثِ قطح ظٗط هٖ

h1 ٌِ٘؛ثلٌسٕ ولٖ ٗه ثبتطٕ ث٘ك  

h2 ٌِ٘؛فبنلِ ث٘ي ؾغَح ترت اتهب  لغت هثجت ٍ هٌفٖ وو 

h3 ٌِ٘؛ظزگٖ اتهب  ترت لغت هثجتث٘طٍى ث٘ك 

h4  ٌِ٘؛تَضفتگٖ ؾغح اتهب  ترت لغت هٌفٖث٘ك 

h5  ٌِ٘؛ظزگٖ اتهب  ترت لغت هٌفٖث٘طٍىوو 

d1  ٌِ٘؛لغطّبٕ ثبتطٕ ث٘كٌٍِ٘ وو 

d2  ٌِ٘؛ترت هثجتلغط اتهب  وو 

d3  ٌِ٘؛ظزُ اؾتلغط اتهب  لغت هثجت وِ اظ ثلٌسٕ ث٘طٍىث٘ك 

d4  ٌِ٘؛لغط اتهب  ترت لغت هٌفٖوو 

d5   ٌِ٘؛ظزُ اؾتغط اتهب  هٌفٖ وِ اظ ثلٌسٕ ث٘طٍىلوو 
                                                 

1- Load resistance 
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d6  ٌِ٘؛لغط ذبضخٖ ؾغح اتهب  ترت لغت هٌفٖوو 

d7  ٌِ٘؛لغط زاذلٖ ؾغح اتهب  ترت لغت هٌفٖث٘ك 

Pø  اتهب  لغت هثجتزض هطوع ثَزى. 

ّبٕ زاضإ قىل ًكبى زازُ قسُ ثطإ ثبتطٕ d7 ٍ d6تَضفتگٖ زض ؾغح اتهب  ترت لغت هٌفٖ تَؾظ اثقبز 

الىتطٗىٖ ثب  ثطلطاضٕ اتهب  ؾطٕ پكت ؾطّن ٍ نَضت ثِّب ف هدبظ اؾت، وِ لطاض گطفتي ثبتطٕال-1زض قىل 

اؾت.  قطاٗظ  نح٘ح اظ فبنلِ اتهب  ٗه ثبتطٕ ًوبٗس ٍ اٗي وِ فبنلِ اتهب  ٗه هضطةٗىسٗگط ضا فطاّن هٖ

 ثطآٍضزُ قًَس:  ظٗط ثبٗس

d6 > d3 
d2 > d7 
h3 > h4 

 ساختار جذاٍل هطخصات تاتزٕ  9

 . اًسقسُ ٕثٌسزؾتِ ّبآى قىل ثب هغبثك گطٍُ يٗچٌس زض ّبٕثبتط 9-6

 ٍثۀَزُ   گۀطٍُ ّۀن  هتفۀبٍت،  ٖٗب٘و٘الىتطٍق ؿتن٘ؾ ثب اهب هكبثِ قىل ٕزاضا ّٕبٕثبتط زؾتِ، ّط زض 9-2

 . اًسقسُ زازُ ًكبى ٖهتَال نَضت ثِ

 .اًسقسُ فْطؾت فٗگٌدب ت٘تطت ثِ ًٖبه ٍلتبغ ّط زض ٍ ًٖبه ٍلتبغ ٕنقَز ت٘تطت ثِ كِّ٘و ّبٕثبتط 9-7

 قسُ اؾت.  ن٘طًس،تطؾ٘گٖه لطاض هكبثِ گطٍُ هٗزض وِ ّبٕثبتط يٗا اظ هكتطن قىل هٗ 9-4

 زض وِ ّبٕثبتط يٗا ٕثطا وبضثطز ٍ ظهبى ي٘بًگ٘ه حسالل زقبضغ، ظٗقطا اثقبز، ،ًٖبه ٍلتبغ ،گصاضًٕكبًِ 9-9

 خسٍ  آهسُ اؾت.  هٗذالنِ زض  عَض ثِ طًس،٘گٖه لطاض هكبثِ گطٍُ هٗ

 ًكبى ًوَزاض زض وبً٘هؿتم هطثَعِ ٕثبتط اثقبز ثبقس، ٕثبتط ًَؿ هٗ تٌْب زٌّسًُكبى ًوَزاض هٗ ّطگبُ 9-1

 . قَزٖه زازُ

 : اًس قسُٕ ثٌس زؾتِ طٗظ ّٕب گطٍُزض  ّبٕثبتط 9-3

 ّبثبتطٕ 1زؾتِ  -الف

R1, R03, R6P, R6S, R14P, R14S, R20P, R20S 

LR8D425, LR1, LR03, LR6, LR14, LR20 

FR10G445, FR14505 

 بّثبتطٕ 2زؾتِ  -ة
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CR14250,CR15H270, CR17345, CR17450,BR17335 

 ّبثبتطٕ 3زؾتِ  -ح

LR9, CR11108 

 ّبثبتطٕ 4زؾتِ  -ت

PR70, PR41, PR48, PR44 

LR41, LR55, LR54, LR43, LR44 

SR62, SR63, SR65, SR64, SR60, SR67, SR66, SR58, SR68, SR59, SR69, SR41, SR57, 

SR55, SR48, SR54, SR42, SR43, SR44 

CR1025, CR1216, CR1220, CR1616, CR2012, CR1620, CR2016, CR2025, CR2320, 

CR2032, CR2330, CR2430, CR2354, CR3032, CR2450, 

BR1225, BR2016, BR2320, BR2325, BR3032 

 هتفطلِ -ّبٕ گطززٗگط ثبتطٕ 5زؾتِ  -ث

4LR44 

2CR13252 

4SR44 

5AR40 

 هتفطلِ  -ّبٕ غ٘طگطزثبتطٕ 6زؾتِ  -ج

3 R12P, 3R12S, 3LR12 

4LR61 

CR- P2 

2CR5 

4R25X, 4LR25X 

4R25Y 

4R25-2, 4LR25-2 

6F22, 6LR61, 6LP3146 

6AS4 

6AS6 

 6 ثٌۀس زض خۀساٍ    ٕ. اثقبز ّۀط ثۀبتط  زٌّسٖه ًكبى ضا هطثَعِ ّٕبٕثبتطقىل  هكرهبت ًٕوَزاضّب 9-8

 قسُ اؾت.  زازُ ًكبى

 ، ة ٍ ح هطاخقِ وٌ٘س.ّبٕ الفثطإ تق٘٘ي اثقبز ثبتطٕ ثِ پَ٘ؾت -ٗادآٍرٕ
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 هطخصات ف٘شٗکٖ ٍ الکتزٗکٖ  1

   6ّإ دستِ ٕتاتز 1-6

 کل٘ات 1-6-6

 الف -6ضکل 

 ب -6ضکل  

 س٘وٌهطاخقِ  4ثِ ثٌس  اثقبز فٗضبتق ٕثطا . 

 قسُ اؾت. كٗفب ّبلغت اظ ٕااؾتَاًِ ؾغَح 

 ِٗپب ٍ/ترت ٖوالّى: ّبٌب ٘تطه. 

 3597-1 قوبضُ اىٗطا هلٖ اضزؾتبًسا ثِ كتط٘ث تعالفبا وؿت إثط 

 . س٘وٌ خقِاهط

 ًبحِ٘ توبهٖ ؾۀغح  ّۀن  ًساتًَوٖ هٌفٖ لغت ؾۀغح : الۀف  -1قىل 

 .  ثبقس ترت

 متوب ؾغحّنٍ  ترت ضۀۀطٍضتبً ثبٗس هٌفٖ لغت ؾۀۀغح: ة -1 قىل 

 .   ثبقس  تهبا ًبحِ٘

 اتهۀب   َٖضفتگتۀ  ة -1 ٍ الف -1 ّٕبقىل ثب هغبثك ّٕبٕثبتط زض 

 .ثبقسًٖو ٕضطٍض ٖهٌف لغت

 ُاثقبز  ثبقسؾغح  يٗتطي٘ٗپب ٖهٌف لغت ترت ؾغح ّطگبh1  ٍh2 

 ثطاثط نفط اؾت. h4قسُ ٍ همساض  ٕط٘گاًساظُ ّن ثب

 زثقبا «Pø» اضزؾتبًسا ثب هغبثك ISO1101 قَزٖ ه ٕگ٘طُاظًسا. 

 :راٌّوا

 لغت هثجت 1

  ثطاثۀط   ث٘كٌِّ٘بٕ زاضإ ظائسُ ثطإ ثبتطٕ h6)اثقبز  ظائسُ اذت٘بضٕ 2

 mm4/0 ).اؾت 

 ؾغح لغت هٌفٖ 3

 

 

 

 

 

 6 ًوَدارّإ اتؼادٕ دستِ -6ضکل 
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 R20S, R20P, LR20  هطخصات: – 6دستِ  1-6-2

 هتطٖل٘ه حؿت ثط اثقبز

 LR20, R20P,R20Sًقطِ اتؼادٕ:  -2ضکل 

 LR20 R20P R20S اتؼاد

h1 ٌِ٘5/61 ث٘ك  5/61  5/61  

h2 ٌِ٘5/59 وو  5/59  5/59  

h3 ٌِ٘5/1 وو  5/1  5/1  

h4 ٌِ٘0/1 ث٘ك  0/1  0/1  

d1 
2/34 ث٘كٌِ٘  2/34  2/34  

3/32 ووٌِ٘  3/32  3/32  

d3 ٌِ٘5/9 ث٘ك  5/9  5/9  

d6 ٌِ٘0/18 وو  0/18  0/18  

øP ٌِ٘0/1 ث٘ك  0/1  0/1  

 

    

حزف تذٍى L ٖٗا٘و٘الکتزٍض ستن٘سحزف  حزف تذٍى   

 LR20 گصاضٕقٌبؾِ
R20P 
 تَاى ثبت

R20S 

 اؾتبًساضز

 D D D فوَهٖ گصاضٕقٌبؾِ

Vn    )V( 5/1  5/1  5/1  

OCV ث٘كٌِ٘    )V( 68/1  73/1  73/1  

 90 80 80 (MADزضنسٕ اظ )  هبُ 12فولىطز زقبضغ تبذ٘طٕ ثقس اظ 

ّاکارتزد رٍساًِ دٍرُ تار   EV )V( MAD
a
(ِ٘)اٍل    

ؾ٘بضچطاك    2/2 

 4 min ضٍقي     

 11 min ذبهَـ    

 زض ضٍظ h 8ثطإ 

9/0  min 750 min 220 min 85 

ٕثبظ اؾجبة   Ω 2/2 h 1 8/0  h 16 h 5/5 h 2 

 10 h 4 9/0 ضازَٗ  h 33 h 18 ثسٍى آظهَى 

ؾ٘بضاؾتطَٗ   
 بىٗخط

 ٖوك

600mA  

h 2 9/0  h 11 ثسٍى آظهَى ثسٍى آظهَى 

a (وٌ٘س، آظهَى زقبضغ اٍلِ٘ هطاخقِ 3579-1قوبضُ اٗطاى اؾتبًساضز هلٖ  3)ثِ خسٍ   قطاٗظ اؾتبًساضز. 
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  R14S, R14P, LR14    هطخصات: – 6دستِ  1-6-7

 هتطاثقبز ثط حؿت ه٘لٖ

  
 

 LR14, R14P,R14S ًقطِ اتؼادٕ: - 7ضکل

 LR14 R14P R14S اتؼاد

h1 ٌِ٘0/50 0/50 0/50 ث٘ك 

h2 ٌِ٘6/48 6/48 6/48 وو 

h3 ٌِ٘5/1 5/1 5/1 وو 

h4 ٌِ٘9/0 9/0 9/0 ث٘ك 

d1 
 2/26 2/26 2/26 ث٘كٌِ٘

 9/24 9/24 9/24 ووٌِ٘

d3 ٌِ٘5/7 5/7 5/7 ث٘ك 

d6 ٌِ٘0/13 0/13 0/13 وو 

Pø ٌِ٘0/1 0/1 0/1 ث٘ك 

 

 

 تذٍى حزف تذٍى حزف L س٘ستن الکتزٍض٘و٘اٖٗحزف 

 LR14 گصاضٕقٌبؾِ
R14P 
 تَاى ثبت

R14S 

 اؾتبًساضز

 C C C فوَهٖ گصاضٕقٌبؾِ

Vn    )V( 5/1 5/1 5/1 

OCV ث٘كٌِ٘    )V( 68/1 73/1 73/1 

 90 80 80 (MADزضنسٕ اظ )  هبُ 12فولىطز زقبضغ تبذ٘طٕ ثقس اظ 

EV )V( MAD دٍرُ رٍساًِ تار کارتزد
a
 )اٍلِ٘(  

  9/3 h 1 8/0 h 14 h 4 h 5/1 ٕثبظ اؾجبة

  9/3 ؾ٘بضچطاك 

4 min ضٍقي     

 11 min ذبهَـ    

 زض ضٍظ h 8ثطإ 

9/0 min 790 min 200 min 90 

 ؾ٘بضاؾتطَٗ 
 ٖوك بىٗخط

400mA  
h 2 9/0 h 8 ثسٍى آظهَى ثسٍى آظهَى 

a (وٌ٘س، آظهَى زقبضغ اٍلِ٘ هطاخقِ 3579-1قوبضُ اٗطاى اؾتبًساضز هلٖ  3)ثِ خسٍ   قطاٗظ اؾتبًساضز. 
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  R6S, R6P, LR6, FR14505 :هطخصات – 6دستِ  1-6-4

 هتطاثقبز ثط حؿت ه٘لٖ

 

 LR6, FR14505, R6P, R6Sًقطِ اتؼادٕ:  - 4ضکل 

 LR6, FR14505 R6P,R6S اتؼاد

h1 ٌِ٘5/50 5/50 ث٘ك 

h2 ٌِ٘5/49 5/49 وو 

h3 ٌِ٘0/1 0/1 وو 

h4 ٌِ٘5/0 5/0 ث٘ك 

d1 
 5/14 5/14 ث٘كٌِ٘

 7/13 7/13 ووٌِ٘

d3 ٌِ٘5/5 5/5 ث٘ك 

d6 ٌِ٘0/7 0/7 وو 

øP ٌِ٘5/0 25/0 ث٘ك 

 

 

 حزف تذٍى حزف تذٍى L F ٖٗا٘و٘الکتزٍض ستن٘سحزف 

 LR6 FR14505 گصاضٕقٌبؾِ
R6P 

تَاى ثبت   

R6S 
 اؾتبًساضز

 AA AA, FR6 AA AA فوَهٖ گصاضٕقٌبؾِ

Vn    )V( 5/1 5/1 5/1 5/1 

OCV ث٘كٌِ٘    )V( 68/1 83/1 73/1 73/1 

 90 95 80 80 (MADزضنسٕ اظ )  هبُ 12فولىطز زقبضغ تبذ٘طٕ ثقس اظ 

EV )V( MAD دٍرُ رٍساًِ تار کارتزد
a
 )اٍلِ٘(  

 ذَزوبضزٍضث٘ي 
1500 

mW 

650 mW 

b 05/1 40 ثسٍى آظهَى ثسٍى آظهَى پبلؽ 370 پبلؽ 

 LED   9/3 حول لبثلچطاك 

4 min ضٍقي     

 56 min ذبهَـ    

 زض ضٍظ h 8ثطإ 

9/0 min 230 ثسٍى آظهَى min 60 ثسٍى آظهَى 

 min 65 min 45 ثسٍى آظهَى  9/3   1 h 8/0 h 5 هَتَضزاض ثبظٕاؾجبة

 ثسٍى آظهَى ثسٍى آظهَى ثسٍى آظهَى mA 1  h 9/0 h 5  250 ثسٍى هَتَض ٕثبظ اؾجبة

 ّبٕ نَتٖؾ٘ؿتن

 ، CD، زٗد٘تب 

 ّبٕ ثبظٕ 

ؾ٘ن ٍ تدْ٘عات ثٖ

 خبًجٖ

100  mA 1  h 9/0 h 15 ثسٍى آظهَى h 5/4 ثسٍى آظهَى 
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EV )V( MAD دٍرُ رٍساًِ تار کارتزد
a
 )اٍلِ٘(  

  43 4 h 9/0 ؾبفت ضازَٗ/
ثسٍى 

 آظهَى

ثسٍى 

 آظهَى
 h 22 ثسٍى آظهَى

وٌتط  اظ ؾبفت / ضازَٗ/ 

 زٍض
50  mA 

1 h ضٍقي     

 7 h ذبهَـ    

 زض ضٍظ h 24ثطإ 

0/1 h 30 
ثسٍى 

 آظهَى
h 10 ثسٍى آظهَى 

  1000 1ًَضافىي

mW 

4 min ضٍقي     

 11 min ذبهَـ    

 زض ضٍظ h 8ثطإ 

0/1 
ثسٍى 

 آظهَى
min 120 ثسٍى آظهَى ثسٍى آظهَى 

a   ٍآظهَى زقبضغ اٍلِ٘ هطاخقِ قَز(3579-1قوبضُ اٗطاى اؾتبًساضز هلٖ  3قطاٗظ اؾتبًساضز)ثِ خس ،. 
b 10 :ثبض زض ؾبفت تىطاض وٌ٘س mW 1500 ٕثطا s 2 ؾپؽ mW 650  ٕثطا s 28  ؾپؽmW 0 ٕثطاmin 55  زّ٘ساًدبم. 

  

                                                 
1 High intensity lighting 
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 LR03, FR10G445, R03  هطخصات: – 6دستِ  1-6-9

 هتطاثقبز ثط حؿت ه٘لٖ

  
 LR03, FR10G445, R03ًقطِ اتؼادٕ:  -9ضکل

 LR03  ٍFR10G445 R03 اتؼاد

h1 ٌِ٘5/44 5/44 ث٘ك 

h2 ٌِ٘5/43 5/43 وو 

h3 ٌِ٘8/0 8/0 وو 

h4 ٌِ٘5/0 5/0 ث٘ك 

d1 
 5/10 5/10 ث٘كٌِ٘

 8/9 8/9 ووٌِ٘

d3 ٌِ٘8/3 8/3 ث٘ك 

d6 ٌِ٘3/4 3/4 وو 

øP ٌِ٘4/0 25/0 ث٘ك 

 

 

 تذٍى حزف L F س٘ستن الکتزٍض٘و٘اٖٗحزف 

 LR03 FR10G445  R03 گصاضٕقٌبؾِ

 AAA AAA, FR03 AAA فوَهٖ گصاضٕقٌبؾِ

Vn    )V( 5/1  5/1  5/1  

OCV ث٘كٌِ٘    )V( 68/1  83/1  73/1  

 90 95 80 (MADزضنسٕ اظ ) هبُ 12فولىطز زقبضغ تبذ٘طٕ ثقس اظ 

EV )V( MAD دٍرُ رٍساًِ تار کارتزد
a
 )اٍلِ٘(  

 ذَزوبضزٍضث٘ي 
 ؾ٘بض

 1200 mW 
650 mW  

b 05/1 ثسٍى آظهَى پبلؽ 100 ثسٍى آظهَى 

 Ω 1/5   ؾ٘بضچطاك 
4 min ضٍقي     

 56 min ذبهَـ    
 زض ضٍظ h 8ثطإ 

9/0 min 130 ثسٍى آظهَى min 50 

 min 30 ثسٍى آظهَى Ω 1/5 h 1 8/0 min 120   ٕثبظ اؾجبة

ؾ٘ؿتن نَتٖ 

 ذَزوبض
50  mA 

1 h ضٍقي     

 11 h ذبهَـ    
 زض ضٍظ h 24ثطإ 

9/0 h 12 h 16 h 3 

 Ω 24   وٌتط  اظ زٍض
s 15 زضmin ثِ هست h 8 

 زض ضٍظ
0/1 h 5/14 ثسٍى آظهَى h 4 

 h 20 ثسٍى آظهَى ثسٍى آظهَى 9/0 ؾبفت Ω 75 4   ضازَٗ

400  ًَضافىي mW 

4 min ضٍقي     

 11 min ذبهَـ    
 زض ضٍظ h 8ثطإ 

 ثسٍى آظهَى min 140 آظهَىثسٍى  0/1

a   ٍآظهَى زقبضغ اٍلِ٘ هطاخقِ قَز(3579-1قوبضُ اٗطاى اؾتبًساضز هلٖ  3قطاٗظ اؾتبًساضز)ثِ خس ،. 
b 10  :ثبض زض ؾبفت تىطاض وٌ٘سmW 1200  ٕثطاs 2  ؾپؽmW 650   ٕثطاs 28  ؾپؽmW 0 ٕثطاmin 55 .اًدبم زّ٘س 
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 LR1, R1, LR8D425هطخصات:  – 6دستِ  1-6-1

 هتطاثقبز ثط حؿت ه٘لٖ

 

 LR1, R1,LR8D425ًقطِ اتؼادٕ:  -1ضکل

 LR1 R1 LR8D425 اتؼاد

h1 ٌِ٘5/42 2/30 2/30 ث٘ك 

h2 ٌِ٘5/41 1/29 1/29 وو 

h3 ٌِ٘7/0 5/0 5/0 وو 

h4 ٌِ٘1/0 2/0 2/0 ث٘ك 

d1 
 3/8 0/12 0/12 ث٘كٌِ٘

 7/7 9/10 9/10 ووٌِ٘

d3 ٌِ٘8/3 0/4 0/4 ث٘ك 

d6 ٌِ٘3/2 0/5 0/5 وو
 a

 

øP ٌِ٘1/0 5/0 5/0 ث٘ك 
 a الۀعام ٍؾۀبظ  ؾۀبذت ّبٕ زض اٗي ثبتطٕ ثب تَخِ ثِ هحسٍزٗت  ، d6 d˃3 

 .ً٘بظ ً٘ؿت

 

حزف تذٍى L ٖٗا٘و٘الکتزٍض ستن٘سحزف   L 
 LR1 R1 LR8D425 گصاضٕقٌبؾِ

 N N AAAA فوَهٖ گصاضٕقٌبؾِ

Vn    )V( 5/1 5/1 5/1 

OCV ث٘كٌِ٘    )V( 68/1 73/1 68/1 

 90 80 90 (MADزضنسٕ اظ ) هبُ 12فولىطز زقبضغ تبذ٘طٕ ثقس اظ 

EV )V( MAD دٍرُ رٍساًِ تار کارتزد
a
 )اٍلِ٘(  

 Ω 1/5 min 5 9/0 min 94 min 30 min 90 حول لبثلچطاك 

 پٖ خَ

  Ω 10پبلؽ: 

 ظهٌِ٘:

 Ω 3000  

5 s ضٍقي     

 s 55  ٍmin 59ذبهَـ 
 bزض ضٍظ h 24ثطإ 

9/0 h 888 ثسٍى آظهَى ثسٍى آظهَى 

 h 22 ثسٍى آظهَى ثسٍى آظهَى Ω 75 h 1 1/1 ل٘عضٕ گط اقبضُ

 h 27 ثسٍى آظهَى ثسٍى آظهَى Ω 75 h 1 9/0 آظهَى وبضوطز

 ثسٍى آظهَى Ω 300 h 12 9/0 h 130 h 76 ؾوقه
a (وٌ٘س، آظهَى زقبضغ اٍلِ٘ هطاخقِ 3579-1قوبضُ اٗطاى اؾتبًساضز هلٖ  3)ثِ خسٍ   قطاٗظ اؾتبًساضز 
b  اضۀبفِ قۀَز. هثۀب      ٗب هَاظٕ ثب ثبض ظهٌِ٘ ؾطٕ  نَضت ثِاؾت. اٗي ثبض ًجبٗس  هؤثطثبضگصاضٕ پبلؽ ثْتط اؾت تٌْب ثِ زٍ ؾط ثبتطٕ افوب  قَز. اٗي ثبض، ثبض

 ظٗط ضا ثجٌ٘٘س.
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 CR14250, CR15H270, CR17345, CR17450, BR17335  هطخصات: - 2ّإ دستِ تاتزٕ 1-2

 هتطاثقبز ثط حؿت ه٘لٖ

 

 ًقطِ اتؼادٕ: -3ضکل
CR14250, 

CR15H270,CR17345, 

CR17450,BR17335 

 CR14250 CR15H270 CR17345 CR17450 BR17335 اتؼاد

h1/h2 
 0/27 0/25 ث٘كٌِ٘

b 
 5/34 0/45 5/32 

 0/26 5/23 ووٌِ٘
b 

 5/33 5/43 0/32 

h3 ٌِ٘1/0 4/0 0/1 6/0 4/0 وو 

h4 
 - - 9/0 4/0 - ث٘كٌِ٘

 - - 5/0 05/0 - ووٌِ٘

d1 
 0/17 0/17 0/17 6/15 5/14 ث٘كٌِ٘

 0/16 0/16 0/16 0/15 5/13 ووٌِ٘

d3 ٌِ٘0/8 0/8 6/9 0/7 0/8 ث٘ك 

d6 ٌِ٘0/5 0/5 0/11 5/8 0/5 وو 

 س٘هطاخقِ وٌ 4اثقبز ثِ ثٌس  فٗتقبض ٕثطا . 

 قسُ اؾت .     كٗفب ،اتهبتت اظ ٕا اؾتَاًِ ؾغح 

 پب ٖ/والّىترت: ّبٌب ٘تطه  ٍِٗ. 

 س٘هطاخقِ وٌ 3597-1 قوبضُ طاىٗا ٖهل اؾتبًساضز ثِ ٖفوَه اعالفبت وؿت ٕثطا. 

 

 C B س٘ستن الکتزٍض٘و٘اٖٗحزف 
 CR14250 CR15H270 CR17345 CR17450 BR17335 گصاضٕقٌبؾِ

 CR-1/2AA CR2 فوَهٖ گصاضٕقٌبؾِ
123, 

CR123A 
CR-A BR-2/3A 

Vn    )V( 0/3  0/3  0/3  0/3  0/3  

OCV ث٘كٌِ٘    )V( 7/3  7/3  7/3  7/3  7/3  

 98 98 98 98 98 (MADزضنسٕ اظ ) هبُ 12فولىطز زقبضغ تبذ٘طٕ ثقس اظ 

EV )V( MAD دٍرُ رٍساًِ تار کارتزد
a
 )اٍلِ٘(  

زٍضث٘ي 

 فىبؾٖ

 ٖوك بىٗخط

mA 900  

3 s ضٍقي     

  s 27ذبهَـ 
زض  h 24ثطإ 

  ضٍظ

55/1 پبلؽ 840 ثسٍى آظهَى  پبلؽ 1400   ثسٍى آظهَى ثسٍى آظهَى 

1/0 آظهَى وبضوطز  kΩ h 24 0/2  ثسٍى آظهَى ثسٍى آظهَى h 40 ثسٍى آظهَى ثسٍى آظهَى 

kΩ h 24 0/2  2/0 آظهَى وبضوطز  ثسٍى آظهَى ثسٍى آظهَى ثسٍى آظهَى h 48 ثسٍى آظهَى 

kΩ h 24 8/1  1 آظهَى وبضوطز  h 380 ثسٍى آظهَى ثسٍى آظهَى ثسٍى آظهَى ثسٍى آظهَى 

kΩ h 24 0/2 1 آظهَى وبضوطز  ثسٍى آظهَى h 710 ثسٍى آظهَى ثسٍى آظهَى ثسٍى آظهَى 

kΩ h 24 0/2 3 آظهَى وبضوطز  h 750 ثسٍى آظهَى ثسٍى آظهَى ثسٍى آظهَى ثسٍى آظهَى 
a آظهَى زقبضغ اٍلِ٘ هطاخقِ قَز(3579-1قوبضُ  اٗطاى اؾتبًساضز هلٖ 3)ثِ خسٍ   قطاٗظ اؾتبًساضز ،. 
b  اثقبز ثبٗسh1/h2 ٍگ٘طٕ قَز.لجِ اًساظُ اظ ضٍٕ ثطچؿت ز 
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 LR9, CR11108 هطخصات: -7ّإ دستِ تاتزٕ 1-7

 هتطاثقبز ثط حؿت ه٘لٖ

  

 CR11108, LR9ًقطِ اتؼادٕ: -8 ضکل

 LR9 CR11108 اتؼاد

h1 8/10 2/6 ٌِ٘ك٘ث 

h2 4/10 6/5 ٌِ٘وو 

h3 0/2 ٌِ٘وو - 

h5 2/0 2/0 ٌِ٘وو 

d1 
 6/11 0/16 ٌِ٘ك٘ث

 4/11 2/15 ٌِ٘وو

d2 0/9 0/10 ٌِ٘وو 

d3 5/13 ٌِ٘ك٘ث - 

d4 0/3 0/10 ٌِ٘وو 

d5 0/9 5/12 ٌِ٘ك٘ث 

 قَز هطاخقِ 4 ثٌس ثِ اثقبز فٗتقبض ٕثطا. 

 زاضز اتهب  هثجت ٌب ٘تطه ثِ ٕااؾتَاًِ ؾغح. 

  ّب: ترت/والّىٖ ٍ  پبِٗتطهٌ٘ب. 

 ٖفوۀَه  اعالفبت وؿت ٕثطا  ِ  3597-1 قۀوبضُ   طاىٗۀ ا ٖهلۀ  اؾۀتبًساضز  ثۀ

  هطاخقِ قَز.

 ّ٘ثبقس ظزُ طٍى٘ث ٕثبتط اتهب  ؾغح اظ فطاتط سًٗجب ٕثبتط ثسًِ اظ لؿوت چ. 

 ًِقۀۀوبضُ طاىٗۀۀا ٖهلۀۀ اؾۀۀتبًساضز 2-6-1-4 طثٌۀۀسٗظ عجۀۀك ثۀۀط: ٕگۀۀصاض ًكۀۀب 

 .اؾت اؾتفبزُ لبثل 1-3597

 

 ٕبض٘اذت ُسظائ  1

 

 L C ٖٗا٘و٘الکتزٍض ستن٘س حزف

 LR9 CR11108 گصاضٕقٌبؾِ
 N 3/1 - فوَهٖ گصاضٕقٌبؾِ

Vn    )V( 5/1  0/3  

OCV ث٘كٌِ٘    )V( 68/1  7/3  

 90 98 (MADزضنسٕ اظ ) هبُ 12فولىطز زقبضغ تبذ٘طٕ ثقس اظ 

EV )V( MAD دٍرُ رٍساًِ تار کارتزد
a
 )اٍلِ٘(  

وبضوطز آظهَى  39/0  kΩ h 24 9/0  h 48 ثسٍى آظهَى 

وبضوطز آظهَى  15 kΩ h 24 0/2  h 620 ثسٍى آظهَى 
a آظهَى زقبضغ اٍلِ٘ هطاخقِ قَز(3579-1قوبضُ  اٗطاى اؾتبًساضز هلٖ 3)ثِ خسٍ   قطاٗظ اؾتبًساضز ،. 
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 4ّإ دستِ تاتزٕ 1-4

 کل٘ات 1-4-6

 
4ًقطِ اتؼادٕ: دستِ  -5ضکل   

 وٌ٘سهطاخقِ  4اثقبز ثِ ثٌس  فٗتقبض ٕثطا. 

 ؾتا ثْتط هثجت لغت  تهب. ازاضز اتهۀب   هثجت لغت ٌب ٘تطه ثِ ٕااؾتَاًِ ؾغح 

 .قَز ؾبذتِ پبِٗاظ  ًساتَهٖ هبا زقَ قبهلضا  ٕثبتطإ ًِاؾتَا ثسًِ توبهٖ

  ّب: ترت/والّىٖ ٍ  پبِٗتطهٌ٘ب. 

 ثٌسظٗۀۀط ثِ  تهبا ضفكب هتٍهمب إثط. قۀۀَز ٕٗعضحعط ثبٗس هٌفٖ لغت ترت  تهبا 

 . وٌ٘سهطاخقِ  3597-1 هلٖ اضزؾتبًسا 3-1-4 -1

 وٌ٘س.هطاخقِ  3597-1 هلٖ اٗطاى قوبضُ اؾتبًساضز ثِ ٖفوَه اعالفبت وؿت ٕثطا 

 ِاظ ًجبٗس تتهبتا ث٘ي فبنلٍِ  ٕثبتط ٕثلٌس هبث٘ي  ذتالا ّطگًَۀۀ mm 1/0 ٍظتدب 

 .وٌس

 ثبقس هثجت لغت  تهباظ ا تطافط ًجبٗس ٕثبتط ثسًِاظ  لؿوت ّ٘چ. 

 ًِلبثل 3597-1اٗۀۀطاى قۀۀوبضُ  هلٖ اضزؾتبًساظ ا 4-1-6-2 ثٌسثۀۀِ ظٗۀۀط: اضٕگصًكب 

   .ؾتا زُؾتفبا

 

 PR70, PR41, PR48, PR44هطخصات:  -4ِ تدس 1-4-2

 هتطاثقبز ثط حؿت ه٘لٖ

 

 PR70,PR41, PR48,PR4  ًقطِ اتؼادٕ: - 61ضکل 

 PR70 PR41 PR48 PR44 اتؼاد

h1 / h2 
ٌِ٘ك٘ث  60/3  60/3  40/5  40/5  

ٌِ٘وو  30/3  30/3  05/5  05/5  

d1 
ٌِ٘وو  80/5  90/7  90/7  60/11  

ٌِ٘ك٘ث  65/5  70/7  70/7  30/11  

d2 ٌِ٘ك٘ث  - 80/3  80/3  80/3  

d4 ٌِ٘وو  - 00/3  00/3  80/3  

 

  

 P ٖٗا٘و٘الکتزٍض ستن٘س حزف

 PR70 b,c PR41 b,c PR48 b,c PR44 b,c گصاضٕقٌبؾِ

 فوَهٖ گصاضٕقٌبؾِ
10ٍ 

PR536 
312 13 675 

Vn    )V( 4/1  4/1  4/1  4/1  

OCV ث٘كٌِ٘    )V( 59/1  59/1  59/1  59/1  

 95 95 95 95 (MADزضنسٕ اظ )  هبُ 12فولىطز زقبضغ تبذ٘طٕ ثقس اظ 

EV )V( MAD دٍرُ رٍساًِ تار کارتزد
a
 )اٍلِ٘(  

ؾوقه 
 اؾتبًساضز

 mA 5پبلؽ: 
 mA 1 ظهٌِ٘:

d,e 05/1  h 50 ثسٍى آظهَى ثسٍى آظهَى ثسٍى آظهَى 

ؾوقه  mA 5 d,e 1/1پبلؽ:   h 35 آظهَى ثسٍى ثسٍى آظهَى آظهَى ثسٍى   
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 mA 5/1 ظهٌِ٘: ترلِ٘ ثبت
ؾوقه 
 اؾتبًساضز

 mA 10پبلؽ: 
 mA 2 ظهٌِ٘:

d, e 05/1  
 ثسٍى
آظهَى ثسٍى h 55 آظهَى آظهَى ثسٍى   

ؾ٘نهَزم ثٖ  
 mA 5(min 15)پبلؽ: 

 mA 2 ظهٌِ٘:
d,f 1/1  

 ثسٍى
آظهَى ثسٍى h 30 آظهَى آظهَى ثسٍى   

ؾوقه 
 اؾتبًساضز

 mA 12پبلؽ: 
 mA 3 ظهٌِ٘:

d,e 05/1  
 ثسٍى
آظهَى ثسٍى آظهَى  h 55 آظهَى ثسٍى  

ؾ٘نهَزم ثٖ  
 mA 5(min 15)پبلؽ: 

 mA 3 ظهٌِ٘:
d,f 1/1  

 ثسٍى
آظهَى ثسٍى آظهَى  h 45 آظهَى ثسٍى  

ؾوقه 
 اؾتبًساضز

 mA 15پبلؽ: 
 mA 5 ظهٌِ٘:

d,e 05/1  
 ثسٍى
آظهَى ثسٍى آظهَى آظهَى ثسٍى   h 70 

ؾوقه 
 ترلِ٘ ثبت

 mA 24پبلؽ: 
 mA 8 ظهٌِ٘:

d,e 05/1  
 ثسٍى
آظهَى ثسٍى آظهَى آظهَى ثسٍى   h 45 

a   ٍآظهَى زقبضغ اٍلِ٘ هطاخقِ وٌ٘س(.3597-1 اٗطاى قوبضُ اؾتبًساضز هلٖ 5قطاٗظ اؾتبًساضز )ثِ خس ، 
b ون ٗه زٍضُ زؾتmin10 ٗگ٘طٕ الىتطٗىٖ ؾپطٕ قَز.  قسى ٍ قطٍؿ اًساظُفقب  ي٘هبثس ثب 
c  عۀَضٕ اؾۀت وۀِ هۀبًقٖ ثۀطإ زؾتطؾۀٖ ثۀِ ّۀَا ثۀطإ           الىتطٗىٖ هثجت ثط ضٍٕ ؾغح ثبتطٕ تَخِ عطاحبى تدْ٘عات هقغَ  ثِ اّو٘ت ؾبذت اتهب 

 ًجبقس.« P»ّبٕ ثب ؾ٘ؿتن ثبتطٕ
d  ؾطٕ ٗب هَاظٕ ثب ثبض ظهٌ٘ۀِ اضۀبفِ قۀَز. هثۀب  ظٗۀط ضا       نَضت ثِاؾت. اٗي ثبض ًجبٗس  هؤثطثبضگصاضٕ پبلؽ تٌْب ثبٗس ثِ زٍ ؾط ثبتطٕ افوب  قَز. اٗي ثبض، ثبض

 ثجٌ٘٘س. 
e  ّطh12 تط ثطإ زض ضٍظ ؾ٘ىل  ثبضگصاضٕ ؾٌگ٘يms100 ثطإ  تطتىطاض قَز. ثبضگصاضٕ ؾجه min119 ، s59  ٍ ms900 .اضبفِ قَز 
f  ثبًِ٘ ثِ زًجب  آى ثبض ظهٌِ٘ ثِ هست 15ثبضگصاضٕ پبلؿٖ ثِ هست min 45  افوب  ؾپؽ h 12  ثبض تىطاض قَز.12ذبهَـ قسى 

 

 

PRّإ تزإ تاتزٕ تزاسشپذٗزش  سٌجِ 1-4-7
6 

 

 Pّإ س٘ستن تزإ اتؼاد تاتزٕ سٌجًِوَدار  -66ضکل 

 سٌجِاتؼاد ًوَدار  -6جذٍل 

                                                 
1 Fit acceptance gauge for PR batteries 
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 ستن٘س حزف

 ٖٗا٘و٘الکتزٍض
 گذارٕضٌاسِ

  سٌجِ اتؼاد
Mm 

D d H h 

 ٕضٍازاض ًٖبه ٕضٍازاض ًٖبه ٕضٍازاض ًٖبه ٕضٍازاض ًٖبه

P 

PR70 810/5 005/0± 210/4 005/0± 610/3 005/0± 810/2 005/0± 

PR41 910/7 005/0± 510/5 005/0± 610/3 005/0± 410/2 005/0± 

PR48 910/7 005/0± 510/5 005/0± 410/5 005/0± 210/4 005/0± 

PR44 610/11 005/0± 010/9 005/0± 410/5 005/0± 110/4 005/0± 

 

 
 . ثبثت ثوبًسٍ فولىطز  ثطاظـثْتط اؾت ثطإ قىل،  ؾٌدِٗىپبضچگٖ ف٘عٗىٖ 

 اؾت( mm)ّوِ اثقبز ثط حؿت 

 پ٘طٌْادٕ سٌجِطزح  -62ضکل 
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 Pّإ س٘ستن گذارٕ حفزُ َّا تزإ تاتزٕجإ ًوَدار -67 ضکل

حزف س٘ستن 

 الکتزٍض٘و٘اٖٗ
 ٕگذارضٌاسِ

d1 
l1(ٌِ٘ث٘ك) l2(ٌِ٘وو) l3(ٌِ٘ث٘ك) ٌِ٘ووٌِ٘ ث٘ك 

P 

PR70 80/5 65/5 - - 00/2 

PR41 90/7 70/7 70/3 30/2 00/1 

PR48 90/7 70/7 70/3 30/2 00/1 

PR44 60/11 30/11 80/5 80/3 00/1 
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 LR41, LR55, LR54, LR43, LR44ًقطِ اتؼادٕ  1-4-4

 هتطاثقبز ثط حؿت ه٘لٖ

 ,LR41, LR55, LR54 :ًقطِ اتؼادٕ -64ضکل 

LR43, LR44 

 LR41 LR55 LR54 LR43 LR44 اتؼاد

h1 / h2 
6/3 ث٘كٌِ٘  1/2  05/3  2/4  4/5  

3/3 ووٌِ٘  85/1  75/2  8/3  0/5  

d1 
9/7 ث٘كٌِ٘  6/11  6/11  6/11  6/11  

55/7 ووٌِ٘  25/11  25/11  25/11  25/11  

d2 ٌِ٘8/3 وو  8/3  8/3  8/3  8/3  

d4 ٌِ٘0/3 وو  8/3  8/3  8/3  8/3  

 

 

 L حزف س٘ستن الکتزٍض٘و٘اٖٗ

 LR41 LR55 LR54 LR43 LR44 گصاضٕقٌبؾِ

 191 192 فوَهٖ گصاضٕقٌبؾِ
LR1130, 

189 
186 A76 

Vn    )V( 5/1  5/1  5/1  5/1  5/1  

OCV ث٘كٌِ٘    )V( 68/1  68/1  68/1  68/1  68/1  

 90 90 90 90 90 (MADزضنسٕ اظ ) هبُ 12فولىطز زقبضغ تبذ٘طٕ ثقس اظ 

EV )V( MAD دٍرُ رٍساًِ تار کارتزد
a
 )اٍلِ٘(  

وبضوطز آظهَى  22 Ω h 24 2/1  h 300 ثسٍى آظهَى ثسٍى آظهَى ثسٍى آظهَى ثسٍى آظهَى 

وبضوطز آظهَى  22 Ω h 24 2/1  ثسٍى آظهَى ثسٍى آظهَى ثسٍى آظهَى h 275 ثسٍى آظهَى 

وبضوطز آظهَى  15 Ω h 24 2/1  ثسٍى آظهَى ثسٍى آظهَى h 350 ثسٍى آظهَى ثسٍى آظهَى 

وبضوطز آظهَى  10 Ω h 24 2/1  ثسٍى آظهَى h 359 ثسٍى آظهَى ثسٍى آظهَى ثسٍى آظهَى 

وبضوطز آظهَى  8/6  Ω h 24 2/1 آظهَىثسٍى    ثسٍى آظهَى ثسٍى آظهَى ثسٍى آظهَى ثسٍى آظهَى 
a   ٍس(وٌ٘، آظهَى زقبضغ اٍلِ٘ هطاخقِ 3579-1قوبضُ اٗطاى اؾتبًساضز هلٖ  3قطاٗظ اؾتبًساضز)ثِ خس 
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 ,SR62, SR63, SR65, SR64, SR60, SR67, SR66, SR58, SR68, SR59 :هطخصاات  -4دستِ  1-4-9

SR69, SR41, SR57, SR55, SR48, SR54, SR42, SR43, SR44 
 هتطاثقبز ثط حؿت ه٘لٖ

 

 ,SR62, SR63, SR65, SR64, SR60, SR67, SR66, SR58, SR68, SR59, SR69: ًقطِ اتؼادٕ -69ضکل 

SR41, SR57, SR55, SR48, SR54, SR42, SR43, SR44 

d4 d2 
d1 h1/h2 ِگصاضٕقٌبؾ  ث٘كٌِ٘ ووٌِ٘ ث٘كٌِ٘ ووٌِ٘ 

5/2  8/3  55/5  8/5  45/1 65/1  SR62 

5/2  8/3  55/5  8/5  9/1  15/2  SR63 

0/3  - 6/6  8/6  45/1  65/1  SR65 

5/2  8/3  55/5  8/5  4/2  7/2  SR64 

0/3  8/3  5/6  8/6  9/1  15/2  SR60 

0/3  - 65/7  9/7  45/1  65/1  SR67 

0/3  - 6/6  5/9  4/2  6/2  SR66 

0/3  8/3  55/7  9/7  85/1  ½ SR58 

8/3  - 25/9  5/9  45/1  65/1  SR68 

0/3  8/3  55/7  9/7  3/2  6/2  SR59 

8/3  - 25/9  5/9  85/1  1/2  SR69 

0/3  8/3  55/7  9/7  3/3  6/3  SR41 

8/3  8/3  15/9  5/9  4/2  7/2  SR57 

8/3  8/3  25/11  6/11  85/1  1/2  SR55 

0/3  8/3  55/7  9/7  0/5  4/5  SR48 

8/3  8/3  25/11  6/11  75/2  05/3  SR54 

8/3  8/3  25/11  6/11  3/3  6/3  SR42 

8/3  8/3  25/11  6/11  8/3  2/4  SR43 

8/3  8/3  25/11  6/11  0/5  4/5  SR44 
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 S حزف س٘ستن الکتزٍض٘و٘اٖٗ

OCV ث٘كٌِ٘    )V( 63/1  

Vn    )V( 55/1  

 90 (MADزضنسٕ اظ )  هبُ 12فولىطز زقبضغ تبذ٘طٕ ثقس اظ 

 ٕگذارضٌاسِ
 ٕگذارضٌاسِ

 ٖػوَه
 تار آسهَى

دٍرُ 

 رٍساًِ
EV )V( MAD

a
 )اٍلِ٘(  

SR62 SR516 وبضوطز k 82 h 24 2/1  h 390 

SR63 379, SR521 وبضوطز k 68 h 24 2/1  h 560 

SR65 SR616 وبضوطز k 100 h 24 2/1  h 810 

SR64 SR527 وبضوطز k 56 h 24 2/1  h 540 

SR60 363, 364, SR621 وبضوطز k 68 h 24 2/1  h 685 

SR67 SR716 وبضوطز k 68 h 24 2/1  h 820 

SR66 376, 377, SR626 وبضوطز k 47 h 24 2/1  h 680 

SR58 361, 362, SR721 وبضوطز k 47 h 24 2/1  h 518 

SR68 373, SR916 وبضوطز k 47 h 24 2/1  h 680 

SR59 396, 397, SR726 وبضوطز k 33 h 24 2/1  h 530 

SR69 370, 371, SR921 وبضوطز k 33 h 24 2/1  h 663 

SR41 384, 392 وبضوطز k 22 h 24 2/1  h 450 

SR57 395, 399, SR927 وبضوطز k 22 h 24 2/1  h 500 

SR55 381, 391 وبضوطز k 22 h 24 2/1  h 450 

SR48 309, 393 ؾوقه 
k 5/1 h 12 2/1  h 40 

k 15 h 24 2/1  h 580 

SR54 389, 390, SR1130 وبضوطز k 15 h 24 2/1  h 580 

SR42 344, 350, 387 وبضوطز k 15 h 24 2/1  h 670 

SR43 301, 386 وبضوطز k 10 h 24 2/1  h 620 

SR44 303, 357 

k 8/6 h 24 2/1 وبضوطز  h 620 
 وبضثطز آظهَى

 ٕثطا زاضقتبة

ذَزوبض ي٘زٍضث  

  39: پبلؽ

  k 6/5 :ٌِ٘ظه
b,c

 9/0  h 450 

a   ٍس(وٌ٘، آظهَى زقبضغ اٍلِ٘ هطاخقِ 3579-1قوبضُ اٗطاى اؾتبًساضز هلٖ  3قطاٗظ اؾتبًساضز)ثِ خس 
b ثطإ  ٖثبض پبلؿs 1  ّطs 6  ٕثطاmin 5  ٌِ٘هتٌبٍة ٍ هساٍم ثطإ  نَضت ثِزض ضٍظ . ثبض ظهh 24 .زض ضٍظ 
c  ،اضۀبفِ قۀَز. هثۀب      ٗب هَاظٕ ثب ثبض ظهٌ٘ۀِ  ؾطٕ  نَضت ثِاؾت. اٗي ثبض ًجبٗس  هؤثطثبض  ثبضگصاضٕ پبلؽ ثْتط اؾت تٌْب ثِ زٍ ؾط ثبتطٕ افوب  قَز. اٗي ثبض 

 ظٗط ضا ثجٌ٘٘س.
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 ,CR1025, CR1216, CR1220, CR1616, CR2012, CR1620, CR2016 :هطخصاات  -4دستِ  1-4-1

CR2025, CR2320, CR2032, CR2330, CR2430, CR2354, CR3032, CR2450, BR1225, 

BR2016, BR2320, BR2325, BR3032 

 هتطاثقبز ثط حؿت ه٘لٖ

  

 ,CR1025, CR1216, CR1220, CR1616, CR2012, CR1620, CR2016, CR2025 ًقطِ اتؼادٕ  -61ضکل

CR2320, CR2032, CR2330, CR2430, CR2354, CR3032, CR2450, BR1225, BR2016, BR2320, 

BR2325, BR3032 

d4 d2 d1 h1/h2 ِگصاضٕقٌبؾ  ث٘كٌِ٘ ووٌِ٘ ث٘كٌِ٘ ووٌِ٘ ووٌِ٘ ووٌِ٘ 

0/3  - 7/9  0/10  2/2  5/2  CR1025 

0/4  - 2/12  5/12  4/1  6/1  CR1216 

0/4  - 2/12  5/12  8/1  0/2  CR1220 

0/5  - 7/15  0/16  4/1  6/1  CR1616 

8.0 - 7/19  0/20  0/1  2/1  CR2012 

0/5  - 7/15  0/16  8/1  0/2  CR1620 

0/8  - 7/19  0/20  4/1  6/1  CR2016 

0/8  - 7/19  0/20  2/2  5/2  CR2025 

0/8  - 6/22  0/23  8/1  0/2  CR2320 

0/8  - 7/19  0/20  9/2  2/3  CR2032 

0/8  - 6/22  0/23  7/2  0/3  CR2330 

0/8  - 2/24  5/24  7/2  0/3  CR2430 

0/8  - 6/22  0/23  1/5  4/5  CR2354 

0/8  - 6/29  30.0 9/2  2/3  CR3032 

0/8  - 2/24  5/24  6/4  0/5  CR2450 

0/4  - 2/12  5/12  2/2  5/2  CR1225 

0/8  - 7/19  0/20  4/1  6/1  CR2016 

0/8  - 6/22  0/23  8/1  0/2  CR2320 

0/8  - 6/22  0/23  2/2  5/2  CR2325 

0/8  - 6/29  0/30  9/2  2/3  CR3032 
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 C B حزف س٘ستن الکتزٍض٘و٘اٖٗ

Vn    )V( 0/3  0/3  

OCV ث٘كٌِ٘    )V( 7/3  7/3  

 98 98 (MADزضنسٕ اظ ) هبُ 12تبذ٘طٕ ثقس اظ فولىطز زقبضغ 

EV )V( MAD دٍرُ رٍساًِ تار آسهَى گذارٕضٌاسِ
a
 )اٍلِ٘(  

CR1025 وبضوطز آظهَى  k 68 h 24 0/2  h 630 آظهَى ثسٍى  

CR1216 وبضوطز آظهَى  k 62 h 24 0/2  h 480 آظهَى ثسٍى  

CR1220 وبضوطز آظهَى  k 62 h 24 0/2  h 700 آظهَى ثسٍى  

CR1616 وبضوطز آظهَى  k 30 h 24 0/2  h 480 آظهَى ثسٍى  

CR2012 وبضوطز آظهَى  k 30 h 24 0/2  h 530 آظهَى ثسٍى  

CR1620 وبضوطز آظهَى  k 47 h 24 0/2  h 900 آظهَى ثسٍى  

CR2016 وبضوطز آظهَى  k 30 h 24 0/2  h 675 آظهَى ثسٍى  

CR2025 

وبضوطز آظهَى  k 15 h 24 0/2  h 540 آظهَى ثسٍى  

ٖثطل س٘ول آظهَى  mA 10 
5 s ضٍقي     

  s 55ذبهَـ 
 زض ضٍظ h 24ثطإ 

8/1  h 5/8 آظهَى ثسٍى  

CR2320 ٖى٘الىتطًٍ س٘ول آظهَى  k 15 h 24 0/2  h 590 آظهَى ثسٍى  

CR2032 

وبضوطز آظهَى  k 15 h 24 0/2  h 920 آظهَى ثسٍى  

ٖى٘الىتطًٍ س٘ول آظهَى  mA 10 
5 s ضٍقي     

  s 55ذبهَـ 
 زض ضٍظ h 24ثطإ 

8/1  h 5/12 آظهَى ثسٍى  

CR2330 وبضوطز آظهَى  k 15 h 24 0/2  h  1320 آظهَى ثسٍى   

CR2430 ٖى٘الىتطًٍ س٘ول آظهَى  k 15 h 24 0/2  h  1300 آظهَى ثسٍى   

CR2354 وبضوطز آظهَى  k 5/7 h 24 0/2  h  1260 آظهَى ثسٍى   

CR3032 وبضوطز آظهَى  k 5/7 h 24 0/2  h  1250 آظهَى ثسٍى   

CR2450 وبضوطز آظهَى  k 5/7 h 24 0/2  h  1200 آظهَى ثسٍى   

BR1225 وبضوطز آظهَى  k 30 h 24 0/2 آظهَى ثسٍى   h 395 

BR2016 وبضوطز آظهَى  k 30 h 24 0/2 آظهَى ثسٍى   h 636 

BR2320 وبضوطز آظهَى  k 15 h 24 0/2 آظهَى ثسٍى   h 468 

BR2325 وبضوطز آظهَى  k 15 h 24 0/2 آظهَى ثسٍى   h 696 

BR3032 وبضوطز آظهَى  k 5/7 h 24 0/2 آظهَى ثسٍى   h 1310 
a (وٌ٘س، آظهَى زقبضغ اٍلِ٘ هطاخقِ 3579-1قوبضُ اٗطاى اؾتبًساضز هلٖ  3)ثِ خسٍ   قطاٗظ اؾتبًساضز 
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 9ّإ دستِ تاتزٕ 1-9

 4LR44, 2CR13252, 4SR44 :هطخصات -9دستِ  1-9-6

 هتطحؿت ه٘لٖاثقبز ثط 

 
 ,2CR13252, 4SR44ًقطِ اتؼادٕ: -63 ضکل 

4LR44  

 4LR44 2CR13252 4SR44 اتؼاد

h1 

 

2/25 ث٘كٌِ٘  2/25  2/25  

9/23 9/23 ووٌِ٘  9/23  

h3 ٌِ٘7/0 وو  7/0  7/0  

h5 
4/0 ث٘كٌِ٘  4/0  4/0  

05/0 ووٌِ٘  05/0  05/0  

d1 
 13 13 13 ث٘كٌِ٘

 12 12 12 ووٌِ٘

d2 ٌِ٘0/5 وو  0/5  0/5  

d3 ٌِ٘5/6 ث٘ك  5/6  5/6  

d4 ٌِ٘0/5 وو  0/5  0/5  

 اؾت قسُ كٗفب اتهبتت اظ ٕااؾتَاًِ ؾغح. 

 ترت: ّبٌب ٘تطه 

 3597-1 قۀوبضُ  طاىٗۀ ا ٖهلۀ  اؾۀتبًساضز  ثِ ٖفوَه اعالفبت وؿت ٕثطا 

 .س٘وٌهطاخقِ 
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 L C S حزف س٘ستن الکتزٍض٘و٘اٖٗ

 4LR44 2CR13252 4SR44 گصاضٕقٌبؾِ

 - فوَهٖ گصاضٕقٌبؾِ
2CR-1/3N, 

28L 
- 

Vn    )V( 0/6  0/6  2/6  

OCV ث٘كٌِ٘    )V( 72/6  4/7  52/6  

 90 98 90 (MADزضنسٕ اظ )  هبُ 12فولىطز زقبضغ تبذ٘طٕ ثقس اظ 

EV )V( MAD دٍرُ رٍساًِ تار کارتزد
a
 )اٍلِ٘(  

آظهَى وبضثطزّبٕ 

تكسٗس قسُ زٍضث٘ي 

 ذَزوبض

 k 160/0پبلؽ: 

 k 27ظهٌِ٘: 
b, c 6/3  h 310 ثسٍى آظهَى h 570 

k 27 h 24 6/3 آظهَى وبضوطز  h 420 ثسٍى آظهَى h 620 

 k 1/0 آظهَى پبلؽ
2 s ضٍقي     

  s 1ذبهَـ 
 زض ضٍظ h 24ثطإ 

6/3 پبلؽ 950  پبلؽ 1000 ثسٍى آظهَى   

k 30 h 24 0/4 آظهَى وبضوطز  ثسٍى آظهَى h 620 ثسٍى آظهَى 
a س(وٌ٘، آظهَى زقبضغ اٍلِ٘ هطاخقِ 3579-1قوبضُ اٗطاى اؾتبًساضز هلٖ  3)ثِ خسٍ   قطاٗظ اؾتبًساضز 
b ثطإ  ٖثبض پبلؿs 1  ّطs 6  ٕثطاmin 5  ٌِ٘هتٌبٍة ٍ هساٍم ثطإ  نَضت ثِزض ضٍظ . ثبض ظهh 24 .زض ضٍظ 
c   اضۀبفِ قۀَز. هثۀب      ٗب هَاظٕ ثب ثبض ظهٌِ٘ ؾطٕ  نَضت ثِاؾت. اٗي ثبض ًجبٗس  هؤثطثبضگصاضٕ پبلؽ ثْتط اؾت تٌْب ثِ زٍ ؾط ثبتطٕ افوب  قَز. اٗي ثبض، ثبض 

 ظٗط ضا ثجٌ٘٘س.
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 5AR40 :هطخصات -9دستِ  1-9-2

 هتطاثقبز ثط حؿت ه٘لٖ

  

 5AR40 :ٕاتؼاد ًقطِ -68 ضکل

 5AR40 اتؼاد

A ٌِ٘0/190 ث٘ك  

0/184 ث٘كٌِ٘   

 ٖچ٘پ ٕبٌّب ٘تطه: ّبٌب ٘تطه 

 ؾغح لطاض زاضًس. يٗزض ثبتتط بٌّب ٘تطه 

 ٌب ٘تطه چ٘پ گل لغط حساوثط mm 2/4 اؾت. 

 اٗطاى قوبضُ ٖهل اؾتبًساضز ثِ ٖفوَه اعالفبت وؿت ٕثطا 

 .سوٌ٘هطاخقِ  1-3579

 A حزف س٘ستن الکتزٍض٘و٘اٖٗ

5AR40 گصاضٕقٌبؾِ
a
 

 -- فوَهٖ گصاضٕقٌبؾِ

Vn    )V( 0/7  

OCV ث٘كٌِ٘    )V( 75/7  

 80 (MADزضنسٕ اظ )  هبُ 12فولىطز زقبضغ تبذ٘طٕ ثقس اظ 

EV )V( MAD دٍرُ رٍساًِ تار کارتزد
b
 )اٍلِ٘(  

 ٖحفبؽت ّٕب وٌٌسُ وٌتط 
ٖثطل  

 240 h 24 5/4 ضٍظ 120   

a ّبٕ ثب ؾ٘ؿتنزؾتطؾٖ ثِ َّا ثطإ ثبتطٕ ٌبى اظ٘تَخِ عطاحبى تدْ٘عات ثِ اّو٘ت اعو «A» هوبًقت قسُ، خلت قَز. 
b س(وٌ٘، آظهَى زقبضغ اٍلِ٘ هطاخقِ 3579-1قوبضُ اٗطاى اؾتبًساضز هلٖ  3)ثِ خسٍ   قطاٗظ اؾتبًساضز 
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 1ّإ دستِ تاتزٕ 1-1

 3R12P, 3R12S, 3LR12 :هطخصات -1دستِ  1-1-6

 هتطاثقبز ثط حؿت ه٘لٖ

  

 3R12P, 3R12S, 3LR12ًقطِ اتؼادٕ:  -65ضکل

 3R12P 3R125 3LR12 اتؼاد

h1 

 

ٌِ٘ك٘ث  0/67  0/67  0/67  

ٌِ٘وو  0/63  0/63  0/63  

l1 
ٌِ٘ك٘ث  0/62  0/62  0/62  

ٌِ٘وو  0/60  0/60  0/60  

l2 
ٌِ٘ك٘ث  0/22  0/22  0/22  

ٌِ٘وو  0/20  0/20  0/20  

l3 
ٌِ٘ك٘ث  - - - 

ٌِ٘وو  0/23  0/23  0/23  

l4 

ٌِ٘ك٘ث  - - - 

ٌِ٘وو  0/16  0/16  0/16  

l5 
ٌِ٘ك٘ث  - -- -- 

ٌِ٘ك٘ث  0/1  0/1  0/1  

l6 
ٌِ٘ك٘ث  - - - 

ٌِ٘وو  0/3  0/3  0/3  

l7 
ٌِ٘ك٘ث  0/7  0/7  0/7  

ٌِ٘وو  0/6  0/6  0/6  

 ٕفٌط ّٕبطُ٘گ: ٌبلْب٘تطه 

 3579-1 اٗطاى قوبضُ ٖهل اؾتبًساضز ثِ ٖفوَه اعالفبت وؿت ٕثطا 

 .وٌ٘سهطاخقِ 
 

حزف تذٍى حزف س٘ستن الکتزٍض٘و٘اٖٗ حزف تذٍى   L 

گصاضٕقٌبؾِ  
3R12P 

ثبت تَاى  
3R12S 

 3LR12 اؾتبًساضز

فوَهٖ گصاضٕقٌبؾِ  - - - 

Vn    )V( 5/4  5/4  5/4  

OCV ث٘كٌِ٘    )V( 19/5  19/5  04/5  

 80 80 90 (MADزضنسٕ اظ )  هبُ 12فولىطز زقبضغ تبذ٘طٕ ثقس اظ 

EV )V( MAD دٍرُ رٍساًِ تار کارتزد
a
 )اٍلِ٘(  

چطاك 
حول لبثل  

 20 h 1 7/2 h 5/5 h 5/3 h 12 

َٗضاز   220 h 4 7/2 h 96 h 96 h 300 
a س(وٌ٘، آظهَى زقبضغ اٍلِ٘ هطاخقِ 3579-1قوبضُ اٗطاى اؾتبًساضز هلٖ  3)ثِ خسٍ   قطاٗظ اؾتبًساضز 
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 4LR61: هطخصات -1دستِ  1-1-2

 هتطثط حؿت ه٘لٖاثقبز 

 
 

 4LR61: ًٕقطِ اتؼاد -21ضکل

 4LR61 اتؼاد

h1 
5/48 ث٘كٌِ٘  

0/47 ووٌِ٘  

h2 
7/2 ث٘كٌِ٘  

2/2 ووٌِ٘  

h3 
3/2 ث٘كٌِ٘  

8/1 ووٌِ٘  

h4 
8/0 ث٘كٌِ٘  

3/0 ووٌِ٘  

l1 
6/35 ث٘كٌِ٘  

0/35 ث٘كٌِ٘  

l2 
2/9 ث٘كٌِ٘  

7/8 ووٌِ٘  

l3 
5/6 ث٘كٌِ٘  

0/6 ووٌِ٘  

l4 
0/8 ث٘كٌِ٘  

5/6 ووٌِ٘  

l5 
5/1 ث٘كٌِ٘  

0/1 ووٌِ٘  

l6 
5/2 ث٘كٌِ٘  

0/2 ووٌِ٘  

α  45  

 ترت اتهبتت: ٌبلْب٘تطه 

 اٗطاى قوبضُ ٖهل اؾتبًساضز ثِ ٖفوَه اعالفبت وؿت ٕثطا 

 .سوٌ٘هطاخقِ  1-3579

 L حزف س٘ستن الکتزٍض٘و٘اٖٗ

 4LR61 گصاضٕقٌبؾِ

فوَهٖ گصاضٕقٌبؾِ  J 
Vn    )V( 0/6 

OCV ث٘كٌِ٘    )V( 72/6 
 90 (MADزضنسٕ اظ ) هبُ 12فولىطز زقبضغ تبذ٘طٕ ثقس اظ 

EV(V) MAD رٍساًِ دٍرُ تار کارتزد
a
 ( ِ٘اٍل ) 

  33/0 24   h 6/3 24   h ٖىٗالىتط عات٘تدْ

  8/6  24   h 6/3 h700 وبضوطز آظهَى
a س(وٌ٘، آظهَى زقبضغ اٍلِ٘ هطاخقِ 3579-1قوبضُ اٗطاى اؾتبًساضز هلٖ  3)ثِ خسٍ   قطاٗظ اؾتبًساضز 
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 CR-P2: هطخصات -1دستِ  1-1-7

 هتطاثقبز ثط حؿت ه٘لٖ

 

 4LR61 ًقطِ اتؼادٕ: -26ضکل 

 CR-P2 اتؼاد

h1 
0/36 ث٘كٌِ٘  

5/34 ووٌِ٘  

h4 
5/1 ث٘كٌِ٘  

7/0 ووٌِ٘  

h6 
0/1 ث٘كٌِ٘  

1/0 ووٌِ٘  

l1 
0/35 ث٘كٌِ٘  

5/32 ووٌِ٘  

l2 
5/19 ث٘كٌِ٘  

5/18 ث٘كٌِ٘  

l3 - 8/16  

l4 - 4/8  

l5 

2/16 ث٘كٌِ٘  

3/15 ووٌِ٘  

l6 
8/9 ث٘كٌِ٘  

2/9 ووٌِ٘  

l7 
7/8 ث٘كٌِ٘  

5/7 ووٌِ٘  

l8 
 - ث٘كٌِ٘

3/1 ووٌِ٘  

r1 
0/10 ث٘كٌِ٘  

4/7 ووٌِ٘  
 ترت اتهبتت: ّبٌب ٘تطه 
 ّؿتٌس ٖتَضفتگ ٕزاضا ٖ وِاتهبتت. 
 هطاخقِ  3579-1 اٗطاى قوبضُ ٖهل اؾتبًساضز ثِ ٖفوَه اعالفبت وؿت ٕثطا

 .وٌ٘س
 ِّؿتٌس لجَ  لبثل گطز ّٕبلج. 

ٖٗا٘و٘الکتزٍض ستن٘س حزف  C 

 CR-P2 گصاضٕقٌبؾِ

فوَهٖ گصاضٕقٌبؾِ  223 
Vn    )V( 0/6 

OCV ث٘كٌِ٘    )V( 4/7 
 98 (MADزضنسٕ اظ ) هبُ 12تبذ٘طٕ ثقس اظ فولىطز زقبضغ 

EV(V) MAD دٍرُ رٍساًِ تار کارتزد
a
 (اٍلِ٘) 

  mA 900 وكٖخطٗبى ٖفىبؾ آظهَى
3 s ضٍقي     

  s 27ذبهَـ 
 زض ضٍظ h 24ثطإ 

پبلؽ 1400 1/3  

  200 24 h 0/4 40 h وبضوطز آظهَى

a  س(وٌ٘، آظهَى زقبضغ اٍلِ٘ هطاخقِ 3579-1قوبضُ اٗطاى اؾتبًساضز هلٖ  3)ثِ خسٍ   قطاٗظ اؾتبًساضز 
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 2CR5 :هطخصات -1دستِ  1-1-4

 هتطاثقبز ثط حؿت ه٘لٖ

 
 

 2CR5ًقطِ اتؼادٕ:  -22ضکل 

 2CR5 اتؼاد

h1 
0/45 ث٘كٌِ٘  

0/43 ووٌِ٘  

h6 
9/0 ث٘كٌِ٘  

1/0 ووٌِ٘  

h7 
5/4 ث٘كٌِ٘  

5/3 ووٌِ٘  

l1 
0/34 ث٘كٌِ٘  

5/32 ووٌِ٘  

l2 
0/17 ث٘كٌِ٘  

0/16 ث٘كٌِ٘  

l3 - 0/16  

l4 - 0/8  

l5 
5/15 ث٘كٌِ٘  

 - ووٌِ٘

l6 
0/1 ث٘كٌِ٘  

2/0 ووٌِ٘  

l7 
5/4 ث٘كٌِ٘  

5/3 ووٌِ٘  

l8 
6/4 ث٘كٌِ٘  

5/3 ووٌِ٘  

r1 
0/9 ث٘كٌِ٘  

0/8 ووٌِ٘  

 ّب: اتهبتت ترتتطهٌ٘ب  -
 .وٌ٘سهطاخقِ  3579-1 اٗطاى قوبضُ هلٖثطإ وؿت اعالفبت فوَهٖ ثِ اؾتبًساضز  -

 

 

 C حزف س٘ستن الکتزٍض٘و٘اٖٗ

 2CR5 گصاضٕقٌبؾِ

 245 فوَهٖ گصاضٕقٌبؾِ
Vn    )V( 0/6  

OCV ث٘كٌِ٘    )V( 4/7  

 98 (MADزضنسٕ اظ ) هبُ 12فولىطز زقبضغ تبذ٘طٕ ثقس اظ 

EV(V) MAD دٍرُ رٍساًِ تار کارتزد
a
 (اٍلِ٘) 

فىبؾٖ آظهَى   mA 900وكٖ خطٗبى 

3 s ضٍقي     

  s 27ذبهَـ 
 زض ضٍظ h 24ثطإ 

1/3 پبلؽ 1400   

 200 24 h 0/4 آظهَى وبضوطز  40 h 
a س(وٌ٘، آظهَى زقبضغ اٍلِ٘ هطاخقِ 3579-1قوبضُ اٗطاى اؾتبًساضز هلٖ  3)ثِ خسٍ   قطاٗظ اؾتبًساضز 
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 4R25X, 4LR25X: هطخصات -1دستِ  1-1-9

 هتطاثقبز ثط حؿت ه٘لٖ

 

 

 4LR25X   ٍ4R25Xًقطِ اتؼادٕ:  - 27ضکل 

 4R25X 4LR25X اتؼاد

h1 

 

 115 115 ث٘كٌِ٘

 108 108 ووٌِ٘

h6 

 

 102 102 ووٌِ٘

 97 97 ث٘كٌِ٘

l1 
 67 67 ث٘كٌِ٘

 65 65 ووٌِ٘

l2 
 67 67 ث٘كٌِ٘

 65 65 ووٌِ٘

l3 
 27 27 ث٘كٌِ٘

 23 23 ووٌِ٘

α -  45   45  

 قۀسى زض   فكطزُ لبثل پ٘چ 3 ونزؾت زاضإ هرطٍعٖ فٌط: ّب ٌب ٘تطه   

mm3 ٕثبتط ترت ؾغح اظ. 

  ثبٗۀس  ٍ ثَزُ هَضة ٗب گطز ّبٕگَقِ زاضإ ثبتطٕ اٗي  ِ ِ اظ   آظازاًۀ  ؾۀٌد

 .سٗفجَض ًوب mm 2/86ثِ لغط  ٕط٘گاًساظُ

 3597-1 اٗۀطاى قۀوبضُ    ٖاؾۀتبًساضز هلۀ   ِث ٖفوَه اعالفبت وؿت ٕثطا 

 .وٌ٘سهطاخقِ 

 

حزف تذٍى حزف س٘ستن الکتزٍض٘و٘اٖٗ  L 

 4R25X 4LR25X گصاضٕقٌبؾِ

Vn    )V( 0/6  0/6  

OCV ث٘كٌِ٘    )V( 92/6  72/6  

 80 90 (MADزضنسٕ اظ ) هبُ 12فولىطز زقبضغ تبذ٘طٕ ثقس اظ 

EV(V) MAD دٍرُ رٍساًِ تار کارتزد
a
 (اٍلِ٘) 

1 حول لبثل چطاك  2/8   min 30 6/3  min 350 min 900 

2 حول لبثل چطاك   1/9 
30 min ضٍقي     

  min 30ذبهَـ 
 زض ضٍظ h 8ثطإ 

6/3  min 270 min 1020 

ٕاخبزُ ّكساض چطاك   110  12 h 6/3  155 h 310 h 
a س(وٌ٘، آظهَى زقبضغ اٍلِ٘ هطاخقِ 3579-1قوبضُ اٗطاى اؾتبًساضز هلٖ  3)ثِ خسٍ   قطاٗظ اؾتبًساضز 
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 4R25Y :هطخصات -1دستِ  1-1-1

 هتطاثقبز ثط حؿت ه٘لٖ

 

 

 R25Y4ًقطِ اتؼادٕ:  - 24ضکل 

 R25Y4 اتؼاد

h1 

 

 114 ث٘كٌِ٘

 106 ووٌِ٘

h6 

 

 102 ووٌِ٘

 97 ث٘كٌِ٘

l1 
 67 ث٘كٌِ٘

 65 ووٌِ٘

l2 
 67 ث٘كٌِ٘

 65 ووٌِ٘

l3 
 25 ث٘كٌِ٘

 22 ووٌِ٘

α -  45  
 قسُ(ّبٕ فلعٕ ٗب فبٗكپ٘چٖ)هْطُّبٕ تطهٌ٘ب  :ّبتطهٌ٘ب  -

 اؾت. mm3 حساوثط لغط زووِ تطهٌ٘ب   -

گ٘طٕ اًساظُ ؾٌدِاظ   آظازاًِ ثبٗس ٍ ثَزُ هَضة ٗب گطز ّبٕگَقِ زاضإ ثبتطٕ اٗي -

 فجَض ًوبٗس. mm 2/86ثِ لغط 

ٖ  ِثطإ وؿت اعالفبت فوَهٖ ث - هطاخقۀِ   3597-1 اٗۀطاى قۀوبضُ   اؾتبًساضز هلۀ

 .وٌ٘س

 

الکتزٍض٘و٘اٖٗحزف س٘ستن  حزف تذٍى   

گصاضٕقٌبؾِ  4R25Y 

Vn    )V( 0/6  

OCV ث٘كٌِ٘    )V( 92/6  

 80 (MADزضنسٕ اظ ) هبُ 12فولىطز زقبضغ تبذ٘طٕ ثقس اظ 

EV(V) MAD دٍرُ رٍساًِ تار کارتزد
a
 (اٍلِ٘) 

1 حول لبثلچطاك   2/8   min 30 6/3  min 350 

2 حول لبثلچطاك    1/9 
30 min ضٍقي     

  min 30ذبهَـ 
  زض ضٍظ h 8ثطإ 

6/3  min 270 

ٕا خبزُچطاك ّكساض    110  12 h 6/3  155 h 
a س(وٌ٘، آظهَى زقبضغ اٍلِ٘ هطاخقِ 3579-1قوبضُ اٗطاى اؾتبًساضز هلٖ  3)ثِ خسٍ   قطاٗظ اؾتبًساضز 
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 4R25-2, 4LR25-2: هطخصات -1دستِ  1-1-3

 هتطاثقبز ثط حؿت ه٘لٖ

  

 4LR25-2   ٍ4R25-2 :اتؼادًٕقطِ  - 29ضکل 

 4R25-2 4LR25-2 اتؼاد

h1 

 

0/127 ث٘كٌِ٘  0/127  

 0 0 ووٌِ٘

h6 

 

0/114 ووٌِ٘  0/114  

5/109 ث٘كٌِ٘  5/109  

l1 
5/136 ث٘كٌِ٘  5/136  

5/132 ووٌِ٘  5/132  

l2 
0/73 ث٘كٌِ٘  0/73  

0/69 ووٌِ٘  0/69  

l3 
0/77 ث٘كٌِ٘  0/77  

2/75 ووٌِ٘  4/75  

r ٌِ٘0/14 وو  0/14  
ّۀبٕ فلۀعٕ ٗۀب    ّۀبٕ پ٘چٖ)هْۀطُ  تطهٌ٘ۀب   :ّبتطهٌ٘ب  -

 قسُ(فبٗك

 اؾت. mm 2/4حساوثط لغط گل پ٘چ ثطاثط  -

-   ِ  mm 3/6گۀبُ تطهٌ٘ۀب  ثطاثۀط    حسالل لغط ؾۀغح تى٘ۀ

 اؾت.

ٖ   ِثطإ وؿت اعالفبت فوَهٖ ثۀ  - اٗۀطاى   اؾۀتبًساضز هلۀ

 س.وٌ٘هطاخقِ  3597-1 قوبضُ

 :راٌّوا

 فبٗك قسُ ّبٕهْطُ 1

 

حزف تذٍى حزف س٘ستن الکتزٍض٘و٘اٖٗ  L 

 4R25-2 4LR25-2 گصاضٕقٌبؾِ

Vn    )V( 0/6  0/6  

OCV ث٘كٌِ٘    )V( 92/6  72/6  

 80 90 (MADزضنسٕ اظ )  هبُ 12فولىطز زقبضغ تبذ٘طٕ ثقس اظ 

EV(V) MAD دٍرُ رٍساًِ تار کارتزد
a
 (اٍلِ٘) 

1 حول لبثلچطاك   2/8   min 30 6/3  min 900 min 1800 

2 حول لبثلچطاك    1/9 
30 min ضٍقي     

  min 30ذبهَـ 
  زض ضٍظ h 8ثطإ 

6/3  min 696 min 2040 

ٕا خبزُچطاك ّكساض    110  12 h 6/3  200 h 620 h 
a س(وٌ٘، آظهَى زقبضغ اٍلِ٘ هطاخقِ 3579-1قوبضُ اٗطاى اؾتبًساضز هلٖ  3)ثِ خسٍ   قطاٗظ اؾتبًساضز 
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 6F22, 6LR61, 6LP3146 :هطخصات -1دستِ  1-1-8

 هتطاثقبز ثط حؿت ه٘لٖ

 

 6F22, 6LR61, 6LP3146ًقطِ اتؼادٕ:  - 21ضکل 

 6F22 6LR61 6LP3146 اتؼاد

 
h1 

5/48 ث٘كٌِ٘  5/48  5/48  

5/46 ووٌِ٘  5/46  5/46  

 
h2 

4/46 ث٘كٌِ٘  4/46  4/46  

 - - - ووٌِ٘

 
l1 

5/26 ث٘كٌِ٘  5/26  5/26  

5/24 ووٌِ٘  5/24  5/24  

 
l2 

5/17 ث٘كٌِ٘  5/17  5/17  

5/15 ووٌِ٘  5/15  5/15  

 
l3 

95/12 ث٘كٌِ٘  95/12  95/12  

45/12 ووٌِ٘  45/12  45/12  

 ّب: اتهبتت هحىن هٌ٘٘بتَضٕتطهٌ٘ب  -

هطاخقِ  3597-1 اٗطاى قوبضُ ثطإ وؿت اعالفبت ث٘كتط ثِ اؾتبًساضز هلٖ -

 وٌ٘س.

 :راٌّوا

 ؾَوت 1

 زووِ 2
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حزف تذٍى حزف س٘ستن الکتزٍض٘و٘اٖٗ  L L 

 6F22 6LR61 6LP3146 گصاضٕقٌبؾِ

9V 9V 9V فوَهٖ گصاضٕقٌبؾِ ٍ  6LF22 

Vn    )V( 0/9  0/9  0/9  

OCV ث٘كٌِ٘    )V( 4/10  1/10  1/10  

 80 90 90 (MADزضنسٕ اظ )  هبُ 12فولىطز زقبضغ تبذ٘طٕ ثقس اظ 

EV(V) MAD دٍرُ رٍساًِ تار کارتزد
a
 (اٍلِ٘) 

ٕثبظ اؾجبة   270  1 h 4/5  7 h 12 h 12 h 

620  2 h 4/5  ضازَٗ ؾبفتٖ  24 h 33 h 33 h 

 آقىبضؾبظ

bزٍز
 

 k 62/0پبلؽ: 

 k 10ظهٌِ٘: 

1 s ضٍقي     

  s 3599ذبهَـ 
 c زض ضٍظ h 24ثطإ 

5/7 ضٍظ 8  ضٍظ 16  ضٍظ 16   

a س(وٌ٘، آظهَى زقبضغ اٍلِ٘ هطاخقِ 3579-1قوبضُ اٗطاى اؾتبًساضز هلٖ  3)ثِ خسٍ   قطاٗظ اؾتبًساضز 
b  اؾت قسُتؿطٗـآظهَى. 

c  اضۀبفِ قۀَز. هثۀب      ٗب هَاظٕ ثب ثبض ظهٌ٘ۀِ  ؾطٕ  نَضت ثِاؾت. اٗي ثبض ًجبٗس  هؤثطثبضگصاضٕ پبلؽ ثْتط اؾت تٌْب ثِ زٍ ؾط ثبتطٕ افوب  قَز. اٗي ثبض، ثبض 
 ثجٌ٘٘س.ظٗط ضا 
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 6F22, 6LR61 6LP3146 :هطخصات -1دستِ  1-1-5

 هتطاثقبز ثط حؿت ه٘لٖ

  

6ًٕزًقطِ اتؼادٕ:  - 23ضکل 
 

 

 6F22, 6LR61 اتؼاد
6LP3146 

h7 

 

10/3 ث٘كٌِ٘  

90/2 ووٌِ٘  

h8 

 

55/2 ووٌِ٘  

55/2 ث٘كٌِ٘  

l4 
77/5 ث٘كٌِ٘  

67/5 ووٌِ٘  

l5 
38/5 ث٘كٌِ٘  

38/5 ووٌِ٘  

r1 
8/0 ث٘كٌِ٘  

8/0 ووٌِ٘  

r2 
4/0 ث٘كٌِ٘  

4/0 ووٌِ٘  

 

  

                                                 
1 Stud  
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 6AS4: هطخصات -1دستِ  1-1-61

 هتطاثقبز ثط حؿت ه٘لٖ

  
 

 6AS4ًقطِ اتؼادٕ:  - 28ضکل

 6AS4 اتؼاد

h1 ٌِ٘114 ث٘ك 

l1 ٌِ٘168 ث٘ك 

l2 ٌِ٘113 ث٘ك 
 : ؾ٘نّب ٌب ٘تطه -

  mm 200 ضاثظ: ّٕب ن٘ؾووٌِ٘ عَ  آظاز  -

 3597 -1اٗطاى قوبضُ  وؿت اعالفبت فوَهٖ ثِ اؾتبًساضز هلٖثطإ  -

 .وٌ٘سهطاخقِ 

 :راٌّوا

 ؾ٘ن 1

 

 A حزف س٘ستن الکتزٍض٘و٘اٖٗ

b  گصاضٕقٌبؾِ
6AS4 

Vn    )V( 4/8  

OCV ث٘كٌِ٘    )V( 30/9  

 80 (MADزضنسٕ اظ ) هبُ 12فولىطز زقبضغ تبذ٘طٕ ثقس اظ 

EV(V) MAD دٍرُ رٍساًِ تار کارتزد
a
 (اٍلِ٘) 

1حفبػ ثطلٖ وٌٌسُ وٌتط 
  300  24 h 4/5 ضٍظ 80   

a   ٍس(وٌ٘، آظهَى زقبضغ اٍلِ٘ هطاخقِ 3579-1قوبضُ اٗطاى اؾتبًساضز هلٖ  3قطاٗظ اؾتبًساضز)ثِ خس 
b ْؿتن٘ثب ؾ ّٕبٕ ثبتط ٕثِ َّا ثطا ٖاظ هبًـ ًكسى زؾتطؾ ٌبى٘اعو ت٘ثِ اّو عات٘تَخِ عطاحبى تد «A » ،ُخلت قَز.هوبًقت قس 

 

  

                                                 
1 Electric fence controller 
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 6AS6 :هطخصات -1دستِ  1-1-66

 هتطاثقبز ثط حؿت ه٘لٖ

 

 6AS6 ًقطِ اتؼادٕ: - 25ضکل

 6AS6 اتؼاد

h1 ٌِ٘162 ث٘ك 

l1 ٌِ٘192 ث٘ك 

l2 ٌِ٘128 ث٘ك 

 ّب: ؾ٘وٖتطهٌ٘ب  -

   mm 200ضاثظ:  ّٕب ن٘ؾووٌِ٘ عَ  آظاز  -

ًهۀت   ٍٗۀػُ ثِ ٗه تطهٌ٘ۀب    تَاًسٖ هّب اًتْبٕ ؾ٘ن -

 قَز.

اٗۀطاى   وؿت اعالفبت فوَهٖ ثِ اؾتبًساضز هلٖثطإ  -

 س.وٌ٘هطاخقِ  3597 -1قوبضُ 

 :راٌّوا

 ؾ٘ن 1

 

 A حزف س٘ستن الکتزٍض٘و٘اٖٗ

 b6AS6  گصاضٕقٌبؾِ

Vn    )V( 4/8  

OCV ث٘كٌِ٘    )V( 30/9  

 80 (MADزضنسٕ اظ ) هبُ 12فولىطز زقبضغ تبذ٘طٕ ثقس اظ 

EV(V) MAD دٍرُ رٍساًِ تار کارتزد
a
 (اٍلِ٘) 

حفبػ ثطلٖ وٌٌسُ وٌتط    300  24 h 4/5 ضٍظ 120   
a   ٍآظهَى زقبضغ اٍلِ٘ هطاخقِ قَز(3579-1اؾتبًساضز هلٖ قوبضُ  3قطاٗظ اؾتبًساضز)ثِ خس ، 
b ْؿتن٘ثب ؾ ّٕبٕ ثبتط ٕثِ َّا ثطا ٖزؾتطؾ اظ ٌبى٘اعو ت٘ثِ اّو عات٘تَخِ عطاحبى تد «A ».هوبًقت قسُ، خلت قَز 
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 الفپَ٘ست 

 (دٌّذُآگاّٖ)

 ّا تز حسة ًَع کارتزدتٌذٕ تاتزٕجذٍل

ّبٖٗ وِ زض اٗي اؾتبًساضز ثط حؿت ًَؿ وبضثطز هَضز فْطؾتٖ اظ ثبتطٕ 25-تب الف 1-زض ّط وسام اظ خساٍ  الف

 فطاّن آهسُ اؾت. ،اًس لطاضگطفتِآظهَى 

 ؾ٘ط حؿت ثط ّبٗف آىگٌدب ًبهٖ غلتبٍ ّطٍ زض  ًبهٖ غلتبٍ زٕنقَ ؾ٘ط حؿت ثط ّبٕ ثبتط ،ٍ خس ّطزض 

 .ًساُقس فْطؾت زٕنقَ

 خَدکاردٍرت٘ي   -6-جذٍل الف

 ًٖاه ٍلتاص

V 
 ٕگذارضٌاسِ

55/1 SR44 

0/6 4LR44 
2/6 4SR44 

 ّإ الکتزًٍ٘کٖ ٍ لَاسم جاًثٖ ، رادَٗ، تاسCDٕ -2-الفجذٍل 

 ٍلتاص ًاهٖ

V 
 گذارٕضٌاسِ

5/1 R6P 

5/1 LR6 

 صَتٖ دٗج٘تال ّٕا ستن٘س -7-الفجذٍل 

 ٍلتاص ًاهٖ

V 
 ٕگذارضٌاسِ

5/1 R03 

5/1 LR03 

5/1 FR10G445 
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 خَدکاردٍرت٘ي  -4-الفجذٍل 

 ٍلتاص ًاهٖ

V 
 گذارٕضٌاسِ

5/1 LR6 

5/1 FR14505 

5/1 FR10G445 

 تجْ٘شات الکتزٗکٖ  -9-الفجذٍل 

 ٍلتاص ًاهٖ

V 
 گذارٕضٌاسِ

0/6 4LR61 

 حفاظ الکتزٗکٖ کٌٌذُ کٌتزل -1-الفجذٍل 

 گذارٕضٌاسِ
 ٍلتاص ًاهٖ

V 
5AR40 0/7 

6AS4 4/8 

6AS6 4/8 

 کل٘ذّإ الکتزًٍ٘کٖ -3-الفجذٍل 

 گذارٕضٌاسِ
 ٍلتاص ًاهٖ

V 
CR2025 0/3 

CR2032 0/3 

 سوؼک -8-الفجذٍل 

 گذارٕضٌاسِ
 ٍلتاص ًاهٖ

V 
R1 5/1 

LR1 5/1 

SR48 55/1 
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 6سوؼک جزٗاى تاال -5-الفجذٍل 

 گذارٕضٌاسِ
 ٍلتاص ًاهٖ

V 
PR70 4/1 

PR44 4/1 

 سوؼک استاًذارد -61-الفجذٍل 

 گذارٕضٌاسِ
 ٍلتاص ًاهٖ

V 
PR70 4/1 

PR41 4/1 

PR48 4/1 

PR44 4/1 

 ًَرافکي -66 -جذٍل الف

 گذارٕضٌاسِ
 ٍلتاص ًاهٖ

V 
FR10G445 5/1 

FR14505 5/1 

 ل٘شرٕ گز اضارُ -62جذٍل 

 گذارٕضٌاسِ
 ٍلتاص ًاهٖ

V 
LR8D425 5/1 

 2رساىپ٘ام -67-الفجذٍل 

 گذارٕضٌاسِ
 ٍلتاص ًاهٖ

V 
LR1 5/1 

 

  

                                                 
1 Hearing aid high drain 
2 Pager 
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 ػکس -64-الفجذٍل 

 گذارٕضٌاسِ
 ٍلتاص ًاهٖ

V 
CR15H270 0/3 

CR17345 0/3 

CR-P2 0/6 

2CR5 0/6 

 (LED) حول قاتل چزاؽ -69-الفجذٍل 

 گذارٕضٌاسِ
 ٍلتاص ًاهٖ

V 
LR8D425 5/1 

R1 5/1 

LR1 5/1 

R03 5/1 

LR03 5/1 

R6P 5/1 

LR6 5/1 

R14P 5/1 

R14S 5/1 

LR14 5/1 

R20P 5/1 

R20S 5/1 

LR20 5/1 

3R12P 5/4 

3R12S 5/4 

3LR12 5/4 

4R25X 0/6 

4LR25X 0/6 

4R25Y 0/6 

4R25-2 0/6 

4LR25-2 0/6 
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 استزَٗس٘ستن  -61-الف جذٍل

 گذارٕضٌاسِ
 ٍلتاص ًاهٖ

V 
LR14 5/1 

LR20 5/1 

 رادَٗ -63-الفجذٍل 

 گذارٕضٌاسِ
 ٍلتاص ًاهٖ

V 
R03 5/1 

R20P 5/1 

R20S 5/1 

3R12P 5/4 

3R12S 5/4 

3LR12 5/4 

 رادَٗ/ ساػت -68-الف جذٍل

 گذارٕضٌاسِ
 ٍلتاص ًاهٖ

V 
R6S 5/1 

6F22 0/9 

6LR61 0/9 

6LP3146 0/9 

 کٌتزل اس دٍررادَٗ/ ساػت/  -65-الف جذٍل

 گذارٕضٌاسِ
 ٍلتاص ًاهٖ

V 
R6P 5/1 

LR6 5/1 

 

  



 6751 سال :)تجذٗذًظز چْارم(7953-2اٗزاى ضوارٓ  هلٖاستاًذارد 

   

45 

 کٌتزل اس دٍر -21-الف جذٍل

 گذارٕضٌاسِ
 ٍلتاص ًاهٖ

V 
R03 5/1 

LR03 5/1 

 ٕا جادُ ّطذاردٌّذُچزاؽ  -26-الف جذٍل

 گذارٕضٌاسِ
 ٍلتاص ًاهٖ

V 
4R25X 0/6 

4LR25X 0/6 

4R25Y 0/6 

4R25-2 0/6 

4LR25-2 0/6 

 آضکارساس دٍد -22-الف جذٍل

 گذارٕضٌاسِ
 ٍلتاص ًاهٖ

V 
6F22 0/9 

6LR61 0/9 

6LP3146 0/9 
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 )هَتَردار( ٕتاس اسثاب -27-الف جذٍل

 گذارٕضٌاسِ
 ٍلتاص ًاهٖ

V 
R03 5/1 

LR03 5/1 

R6P 5/1 

R6S 5/1 

LR6 5/1 

R14P 5/1 

R14S 5/1 

LR14 5/1 

R20P 5/1 

R20S 5/1 

LR20 5/1 

6F22 0/9 

6LR61 0/9 

6LP3146 0/9 

 تاسٕ )تذٍى هَتَر(باسثا -24-جذٍل الف

 گذارٕضٌاسِ
 ٍلتاص ًاهٖ

V 
LR6 5/1 

 6س٘نتٖ اًتقال دادُ ّٕا ستن٘س -29-جذٍل الف

 گذارٕضٌاسِ
 ٍلتاص ًاهٖ

V 
PR41 4/1 

PR48 4/1 
 

 

 

 

 

 پَ٘ست ب
                                                 
1 Wireless streaming 
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 (دٌّذُآگاّٖ)

 فْزست هزجغ

 ضهٌؾَ ثِ.  ثبقس ٍتهتفب ٖٗق٘و٘بٍلىتطا ؾ٘ؿتنزاضإ  ؾتا هوىي ىٗىؿب ف٘عٗىٖ زثقبزاضإ ا ّٕبٕ ثبتط

  زفولىط اضزٕهَزض  ٍتهتفب ٖٗب٘و٘الىتطٍق ّٕب ؿتن٘ؾ ًؾط اظ ّبٕ ثبتط ف٘عٗىٖ ٕپصٗطتقَٗض ًؿتيزا ظهدب

 . ؾتا ُهسآ ٗطزض ظ چٌسگبًِ خـاهط ُ،همبٗؿِقس لىتطٗىٖا

 ّبٕ ثبتط.  ًساُقسٕ ثٌس زضخِ اظًُسٍ ا قىلٍ  ٖٗق٘و٘ب ًؾطاظ  ؾتِز ّطٍ زض  ؾتِز ؿًَ حؿت ثط ّبٕ ثبتط 

 . ًساُقس ٕثٌسخِزض گٌدبٗف حؿت ثط غلتبٍ ّطٍ زض  غلتبٍ لٍِ٘ؾ ثِ ّو٘كِ

 

 6ّإ دستِ تاتزٕ   -6 –جذٍل ب 

 ب - 6الف ٍ -6 ّٕاضکل تا هطاتق گزد ّٕإتاتز

 حجن/تز حسة ضکل  ٕتٌذدرجِ ٖٗا٘و٘الکتزٍض ستن٘س حسة تز ٕتٌذدرجِ

R1, R03, R6P, R6S,  R14P, R14S, R20P, R20S, 

2R10, LR8D425, LR1, LR03, LR6,LR14, LR20 

 

LR8D425 

R1, LR1 

R03, LR03 

R6P, R6S, LR6 

R14P, R14S, LR20 

R20P, R20S, LR20 

 2ّإ دستِ تاتزٕ  -2–جذٍل ب 

  2ّإ گزد هطاتق ضکل تاتزٕ

 تز حسة ضکل ٍ گٌجاٗص ٕتٌذ درجِ ٖٗتز حسة س٘ستن الکتزٍض٘و٘ا ٕتٌذ درجِ

CR14250, CR15H270, CR17345, CR17450 

BR17335 

CR14250 

CR15H270 

BR17335 

CR17345 

CR17450 
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 7دستِ  ّٕإ تاتز   -7-جذٍل ب 

 7 ضکل تا هطاتق گزد ّٕإتاتز

 صٗگٌجا/  ضکل حسة تز ٕتٌذدرجِ ٖٗا٘و٘الکتزٍض ستن٘س حسة تز ٕتٌذدرجِ

LR9 

 CR11108 
        CR11108 
       LR9 

(8)قىل   

(8)قىل   

 4ّإ دستِ تاتزٕ –4–ب جذٍل

 4ّإ گزد هطاتق تا ضکل تاتزٕ
 تز حسة ضکل/ گٌجاٗص ٕتٌذ درجِ ٖٗتز حسة س٘ستن الکتزٍض٘و٘ا ٕتٌذ درجِ

PR70, PR41, PR48, PR44 
 

LR41, LR55, LR54, LR43, LR44 
 

SR62, SR63, SR65, SR64, SR60, SR67, SR66, SR58, 
SR68, SR59, SR69, SR41, SR57, SR55, SR48, SR56, 

SR54, SR42, SR43, SR44 
 

CR1025, CR1216, CR1220, CR1616, CR2012, 
CR1620, CR2016, CR2025, CR2320, CR2032, 
CR2330, CR2430, CR2354, CR3032, CR2450 

 
BR1225, BR2016, BR2320, BR2325, BR3032 

SR62 
SR63 
SR65 
SR64 
SR60 
SR67 
SR66 
SR70 
SR58 
SR68 
SR59 
SR69 

PR41, LR41, SR41 
SR57 

CR1025 
CR1216 

LR55,SR55 
CR1220 

PR48,SR48 
SR56 

BR1225 
CR1616 

LR54,SR54 
CR2012 

SR42 
CR1620 

LR43,SR43 
CR2016,BR2016 
PR44,LR44,SR44 

BR2020 
CR2025 

CR2320,BR2320 
CR2032 
CR2325 
CR2330 
CR2430 
CR2354 

CR3032,BR3032 
CR2450 
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 9 دستِ ّٕإتاتز   –9 –ب  جذٍل

 هتفزقِ  –ّإ گزد تاتزٕ دٗگز

 تز حسة ضکل ٍ گٌجاٗص ٕتٌذ درجِ ٖٗتز حسة س٘ستن الکتزٍض٘و٘ا ٕتٌذ درجِ
4LR44 

2CR13252 

4SR44 
5AR40 

4LR44, 2CR13252, 4SR44 

5AR40 

 1ّإ دستِ تاتزٕ  –1 –جذٍل ب 

 هتفزقِ –ّإ غ٘زگزد تاتزٕ

 تز حسة ضکل ٍ گٌجاٗص ٕتٌذ درجِ ٖٗتز حسة س٘ستن الکتزٍض٘و٘ا ٕتٌذ درجِ

3R12P, 3R12S, 4R25X, 4R25Y, 4R25-2 

6F22 

 

3LR12, 4LR61, 4LR25X, 4LR25-2,6LR61 

 

CR-P2, 2CR5 

 

6AS4, 6AS6 

 

4LR61 

6F22,6LR61, 6LP3146 

CR-P2, 

2CR5 

 3R12P, 3R12S, 3LR12 

4R25X, 4LR25X 

4R25Y 

4R25-2, 4LR25-2 

6AS4 

6AS6 
 

 

 

 

 

 

 

  



 6751 سال :)تجذٗذًظز چْارم(7953-2اٗزاى ضوارٓ  هلٖاستاًذارد 

   

50 

 پَ٘ست ج

 (دٌّذُآگاّٖ)

 فْزست

طزٕ ٍ ٗب/ وبضوطز آى اٗي فْطؾت ضاثغِ ث٘ي ٗه ثبتطٕ ٍٗػُ ٍ اثقبز ف٘عٗىٖ آى ٍ العاهبت هطثَط ثِ آظهَى وبضث

 ًوبٗس.ضا فطاّن هٖ

آهسُ  گصاضٕقٌبؾِٖ ٍ ثقس ثرف فسزٕ ٗوِ زض اثتسا ثرف الفجب ّب ثب ًبم اذتهبضٕفْطؾت ثبتطٕزض اٗي 

 ٖٗالفجب نَضت ثِثبقٌس، ٍ ثبتطٕ زاضإ ثرف فسزٕ هكبثِ هٖاًس. زض هَاضزٕ وِ زثٌسٕ قسُاؾت، زضخِ

 زٍ ثبتطٕ زاضإ اٗي زٍ لبفسُ  قًَس. زض هَاضزٕ وِثٌسٕ هٖزضخِ گصاضٕقٌبؾِ ٖٗهغبثك لؿوت الفجب

ظ ثٌسٕ هكرهٖ هدبظ ًكسُ اؾت، ث٘كتط توبٗع تَؾظ اضبفِ ًوَزى ثرف فسزٕ لجل اثبقٌس ٌَّظ زضخِهٖ

 گ٘طز.اًدبم هٖ گصاضٕقٌبؾِ ٖٗثرف الفجب
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 فْزست -6 –جذٍل ج 

 صفحِ تاتزٕ صفحِ تاتزٕ صفحِ تاتزٕ
LR1 14 PR41 21 CR15H270 18 
R1 12 SR41 26 CR1025 28 

CR-P2 35 SR42 26 CR1216 28 
LR03 16 LR43 25 CR1220 28 
R03 12 SR43 26 BR1225 28 

2CR5 36 LR44 25 CR1616 28 

LR6 16 4LR44 30 CR1620 28 

R6P 1 PR44 21 CR2012 28 

R6S 12 SR44 26 BR2016 28 

LR8D425  4SR44 30 CR2016 28 

LR9 20 PR48 21 CR2025 28 

FR10G445  SR48 26 CR2032 28 

3LR12 33 LR54 25 BR2320 28 

3R12P 33 SR54 26 CR2320 28 

3R12S 33 LR55 25 BR2325 28 

LR14 16 SR55 26 CR2330 28 

R14P 13 SR57 26 CR2354 28 

R14S 13 SR58 26 CR2430 28 

LR20 17 SR59 26 CR2450 28 

R20P 14 SR60 26 BR3032 28 

R20S 14 4LR61 33 CR3032 28 

5AR40 31 SR62 26 CR11108 19 
6AS4 41 SR63 26 2CR13252 30 
6AS6 42 SR64 26 CR14250 18 
6F22 39 SR65 26 FR14505 15 

6LR61 39 SR66 26 BR17335 18 
6LP3146 39 SR67 26 CR17345 18 
4LR25X 36 SR68 26 CR17450 18 
4LR25-2 38 SR69 26   
4R25X 36 PR70 21   
4R25Y 37     
4R25-2 38     
LR41 25     
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 پَ٘ست ت

 (دٌّذُآگاّٖ)

 6راٗج گذارٕضٌاسِ

 وٌس.گصاضٕ هكرم هّٖب ضا ثطإ فطآٌٗس ًكبًِثبتطٕ IECگصاضٕ قٌبؾِ ضاٗح ٍگصاضٕ قٌبؾِاٗي فْطؾت 

 فْزست -6-جذٍل ت

 گذارٕضٌاسِ

 جٗرا

 گذارٕضٌاسِ
IEC 

 گذارٕضٌاسِ

 راٗج

 گذارٕضٌاسِ
IEC 

 گذارٕضٌاسِ

 راٗج

 گذارٕضٌاسِ
IEC 

CR2 

AAAA 

1025 

1216 

1220 

-- 

1616 

1620 

2012 

-- 

2016 

2025 

2032 

-- 

2320 

-- 

2330 

2354 

2430 

2450 

-- 

3032 

-- 

1/3N 

2CR-1/3N, 28L 

CR-1/2AA 

BR-2/3A 

123,CR123A 

CR-A 

-- 
-- 
-- 

CR15H270 

LR8D425 

CR1025 

CR1216 

CR1220 

BR1225 

CR1616 

CR1620 

CR2012 

BR2016 

CR2016 

CR2025 

CR2032 

BR2320 

CR2320 

BR2325 

CR2330 

CR2354 

CR2430 

CR2450 

BR3032 

CR3032 

2EP3863 

CR11108 

2CR13252 

CR14250 

BR17335 

CR17345 

CR17450 

5AR40 

6AS4 

6AS6 

192 

312 

384, 392 

344, 350, 387 

186 

301, 386 

A76 

-- 

675 

303, 357 

-- 

13 

309, 393 

191, LR1130 

389,390,SR1130 

191 

381,391 

395,399,SR927 

361,362,SR721 

396,397,SR726 

363,364,SR621 

J 

SR516 

379,SR521 

SR527 

SR616 

376,377,SR626 

SR716 

373,SR916 

370,371,SR921 

10 ,PR536 

LR41 

PR41 

SR41 

SR42 

LR43 

SR43 

LR44 

4LR44 

PR44 

SR44 

4SR44 

PR48 

SR48 

LR54 

SR54 

LR55 

SR55 

SR57 

SR58 

SR59 

SR60 

4LR61 

SR62 

SR63 

SR64 

SR65 

SR66 

SR67 

SR68 

SR69 

PR70 

 

N 

N 

233 

AAA 

AAA 

AAA, FR03 

245 

AA 

AA 

AA 

AA, FR6 

-- 

-- 

-- 

-- 

C 

C 

C 

D 

D 

D 

9V 

9V 

9V, 6LF22 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

 

LR1 

R1 

CR-P2 

LR03 

R03 
FR10G445 

2CR5 

LR6 

R6P 

R6S 

FR14505 

LR9 

3LR12 

3R12P 

3R12S 

LR14 

R14P 

R14S 

LR20 

R20P 

R20S 

6F22 

6LR61 

6LP3146 

4LR25X 

4LR25-2 

4R25X 

4R25Y 

4R25-2 

 

، لؿۀوتٖ وۀِ خعئ٘ۀبت    3597-3ضاٗح آًْب ّؿت ثبٗس هغۀبثك ثۀب اؾۀتبًساضز هلۀٖ اٗۀطاى قۀوبضُ        گصاضٕقٌبؾِزض آذط  Wّبٖٗ وِ حط  ثبتطٕ -ٕادآٍرٗ

 ث٘كتطٕ زض هَضز اثقبز ٍ قطاٗظ آظهَى هكرم قسُ اؾت، ثبقٌس.

 SR626W, SR626SWهثب : 

                                                 
1 Common designation 
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 ًاهِ کتاب

[1] IEC 60050-482,International Electronical Vocabulary(IEV)- Part482:Primary and 

secondary cells and batteries 

 ثبًَِٗ، ٍ اٍلِ٘ ّٕبٕ ثبتط ٍ ّب ؾلَ : 482 لؿوت - الىتطٍتىٌ٘ه ٍاغگبى، 1389: ؾب  10425-482قوبضُ  ٗطاىا ٖاؾتبًساضز هل -ٗادآٍرٕ

 .اؾت قسُ ٗيتسٍ ،IEC 60050-482:2004ثب اؾتفبزُ اظ اؾتبًساضز 

[2] IEC 60086-3, Primary batteries – Part 3: Watch batteries 

 ، ثۀب اؾۀتفبزُ اظ اؾۀتبًساضز     ؾۀبفت  ّٕۀب ٕثۀبتط : 3 لؿوت  -ِ٘اٍل ّٕبٕثبتط، 1396: ؾب  3597-3اؾتبًساضز هلٖ اٗطاى قوبضُ  -ٗادآٍرٕ

IEC 60086-3:2016، ٍاؾت قسُ يٗتس. 

[3] IEC 60086-4, Primary batteries - Part 4: Safety of lithium batteries 
ثب اؾتفبزُ اظ اؾتبًساضز  ،ٖو٘ت٘ل ّٕبٕثبتط ٖوٌٗا: 4 لؿوت -ِ٘اٍل ّٕبٕثبتط: 1391 ؾب  3597-4 قوبضُ طاىٗا ٖهل اؾتبًساضز -ٕادآٍرٗ

IEC 60086-4:2016، ٍاؾت قسُ يٗتس. 

[4] IEC 60086-5, Primary batteries – Part 5: Safety of batteries with aqueous electrolyte 

ثب  ،ٖآث هحلَ  ت٘الىتطٍل ٕزاضا ّٕبٕ ثبتط ٖوٌٗا: 5 لؿوت -ِ٘اٍل ّٕبٕ ثبتط، 1396: ؾب  3597-5اؾتبًساضز هلٖ اٗطاى قوبضُ  -ٗادآٍرٕ

 .اؾت قسُ يٗتسٍ ،IEC 60086-5:2016اؾتفبزُ اظ اؾتبًساضز 

[5] IEC 62281, Safety of primary and secondary lithium cells and batteries during transport  

ثب اؾتفبزُ  ،ًٍمل حول عَ  زض ل٘ت٘وٖ ثبًَِٗ ٍ اٍلِ٘ ّٕب ؾل ٍ ّبٕ ثبتط اٗوٌٖ، 9231: ؾب  10217 اؾتبًساضز هلٖ اٗطاى قوبضُ -ٗادآٍرٕ

 .اؾت قسُ يٗتسٍ ،IEC 62281:2012اظ اؾتبًساضز 
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 بِ ًام خدا

 اعتاًدارد ایزاى یهلآؽٌایی با عاسهاى 

 ننٙعت٣  ٚ تحم٥مبت اؾتب٘ساضز ٔؤؾؿ١ ضاتٔمط ٚ لٛا٥٘ٗ انالح لبٖ٘ٛ 3ٔبز٠  ٤ه ثٙس ٔٛخت ثٝ ا٤طاٖ اؾتب٘ساضز ٣ّٔؾبظٔبٖ 

)ضؾن٣ٕ(   ٣ّٔن اؾنتب٘ساضزٞب٢   ٘كط ٚ تس٤ٚٗ تع٥٥ٗ، وٝ ٚظ٥ف١ اؾت وكٛض ضؾ٣ٕ ٔطخع تٟٙب 1371 ٔبٜ ثٟٕٗ ٔهٛة ا٤طاٖ،

  .زاضز عٟسٜ ثٝ ضا ا٤طاٖ

 ع ٚ ٔؤؾؿنبت و٘ظطاٖ ٔطانبحت ،بضقٙبؾبٖ ؾبظٔبٖوت اظ ؤط ٣فٙ ٢ٞب ٥ٖٛؿ٥ٕوٞب٢ ٔرتّف زض ٗ اؾتب٘ساضز زض حٛظ٤ٜتسٚ

ظ ٤ٚ ثنب تٛخنٝ ثنٝ قنطا     ٣ّٔن قٛز ٚ وٛقك٣ ٍٕٞبْ ثنب ٔهنبِ    آٌبٜ ٚ ٔطتجظ ا٘دبْ ٣ٔ ٢ٚ التهبز ٢س٥، ت٣ِٛ، پػٚٞك٣عّٕ

ِٛ     ١ت آٌبٞب٘نٝ ٚ ٔٙهنفب٘  وٚ تدبض٢ اؾت وٝ اظ ٔكبض ٢، فٙبٚض٢س٥تِٛ -ٙٙنسٌبٖ، ٔهنط   وس٥ننبحجبٖ حنك ٚ ٘فنع، قنبُٔ ت

قنٛز.  زِٚت٣ حبننُ ٔن٣  ٚ غ٥ط ٣زِٚت ٢ٞب، ٟ٘بزٞب، ؾبظٔب٣ٖهٚ تره ٣ع عّٕووٙٙسٌبٖ، ٔطاٙٙسٌبٖ، نبزضوٙٙسٌبٖ ٚ ٚاضزو

قٛز ٚ پؽ  ٣ٔطثٛط اضؾبَ ٔ ٢ٞب ٥ٖٛؿ٥ٕو ٢٘فع ٚ اعضب٢ثٝ ٔطاخع ش ٣ا٤طاٖ ثطا٢ ٘ظطذٛاٞ ٣ّٔ ٢ؽ اؾتب٘ساضزٞب٤٘ٛ ف٥پ

ٕ  ٣ّٔاؾتب٘ساضز  عٙٛاٖ ثٝ ،ت٤ٔطتجظ ثب آٖ ضقتٝ عطح ٚ زض نٛضت تهٛ ٣ّٔ ١ت٥ٕوكٟٙبزٞب زض ٥بفت ٘ظطٞب ٚ پ٤اظ زض ( ٣)ضؾن

 قٛز.٣ا٤طاٖ چبح ٚ ٔٙتكط ٔ

وٙٙنس   ٣ٝ ٔن ٥ٗ قسٜ ت٥٥ٟت ضٛاثظ تع٥٘٤ع ثب ضعب نالحش٢ٔٙس ٚ  عاللٝ ٢ٞب ٝ ٔؤؾؿبت ٚ ؾبظٔبٖو ٣٤ؽ اؾتب٘ساضزٞب٤٘ٛ ف٥پ

ٖ  ثٝت، ٤ٚ زضنٛضت تهٛ ٣ثطضؾ ،عطح ٣ّٔزضو٥ٕتٝ  ٖ  ٣ّٔن  اؾنتب٘ساضز  عٙنٛا ت، ٥ن ٗ تطت٤قنٛز. ثنس   چنبح ٚ ٔٙتكنط ٔن٣    ا٤نطا

اؾنتب٘ساضز   ٣ّٔن  ١ٗ ٚ زض و٥ٕتن ٤تنسٚ  5 ض٠ا٤طاٖ قنٕب  ٣ّٔاؾتب٘ساضز  ضات ٔمطٝ ثط اؾبؼ وقٛز ٣ٔ ٣تّم ٣ّٔ ٣٤اؾتب٘ساضزٞب

 سٜ ثبقس.٥ت ضؾ٤ثٝ تهٛ قٛز ٣ُ ٔى٥تكا٤طاٖ اؾتب٘ساضز  ٣ّٔزض ؾبظٔبٖ ٝ ؤطثٛط 

(ISO) اؾنتب٘ساضز  ٣إِّّن ٗ ٥ؾبظٔبٖ ث ٣انّ ٢طاٖ اظ اعضب٤از اؾتب٘ساض ٣ّٔؾبظٔبٖ 
1،   ٗ  إِّّن٣ اِىتطٚتى٥ٙنه   و٥ٕؿن٥ٖٛ ثن٥

(IEC)2 ٗقٙبؾن٣ لنب٣٘ٛ٘   ا٣ِّّٕ ا٘ساظٜ ٚ ؾبظٔبٖ ث٥ (OIML)
ٝ اؾنت ٚ   3 ٖ  ثن  و٥ٕؿن٥ٖٛ ونسوؽ غنصا٣٤    4تٟٙنب ضاثنظ   عٙنٛا

(CAC)
ذنبل   ٢ٞنب  ٢بظٔٙس٥ٚ ٘ ٣ّوظ ٤ا٤طاٖ ضٕٗ تنٛخٝ ثٝ قطا ٣ّٔ ٢ٗ اؾتب٘ساضزٞب٤وٙس. زض تسٚ زض وكٛض فعب٥ِت ٣ٔ 5

 قٛز. ٥ٌط٢ ٣ٔ ثٟطٜ ٣إِّّٗ ٥ث ٢خٟبٖ ٚ اؾتب٘ساضزٞب ٣ٚ نٙعت ٣، ف٣ٙعّٕ ٢ٞب كطفت٥ٗ پ٤كٛض، اظ آذطو

وٙٙنسٌبٖ، حفن     ت اظ ٔهنط  ٤ن قسٜ زض لنبٖ٘ٛ، ثنطا٢ حٕب   ٥ٙ٣ث ف٥ٗ پ٤ت ٔٛاظ٤تٛا٘س ثب ضعب ٣طاٖ ٤ٔاؾتب٘ساضز ا ٣ّٔؾبظٔبٖ 

 ٢، اخنطا ٢ٚ التهنبز  ٣غن ٥ٔح ؿنت ٤ت ٔحهنٛتت ٚ ٔالحظنبت ظ  ٥فو٥ٙبٖ اظ ٥، حهَٛ اع٣ٕٚ عٕٛٔ ٢فطز ٤ٕٙ٣ؾالٔت ٚ ا

ا٤طاٖ ضا ثطا٢ ٔحهٛتت ت٥ِٛس٢ زاذنُ وكنٛض ٚ/٤نب النالْ ٚاضزاتن٣، ثنب تهن٤ٛت قنٛضا٢ عنب٣ِ           ٣ّٔاظ اؾتب٘ساضزٞب٢  ٣ثعض

اؾنتب٘ساضز   ٢كنٛض، اخنطا  ؤحهنٛتت   ٢ثنطا  ٣إِّّن ٗ ٥ثن  ٢تٛا٘س ثٝ ٔٙظٛض حف  ثبظاضٞب٣. ؾبظٔبٖ ٔوٙس ٢اؾتب٘ساضز، اخجبض

ٕ ٥. ٕٞچٙن وٙنس  ٢آٖ ضا اخجبض ٢ثٙس ٚ زضخٝ ٣نبزضات ٢بتٞبو ٖ ٙنبٖ  ٥ٗ ثنطا٢ اع ٙٙنسٌبٖ اظ ذنسٔبت   و ثنٝ اؾنتفبزٜ   ثركن٥س

ٞ  ٚ ننسٚض  ٢ع٥، ٣ٕٔٔكبٚضٜ، آٔٛظـ، ثبظضؾ ٥ٙ١ٞب ٚ ٔؤؾؿبت فعبَ زض ظٔ ؾبظٔبٖ ٓ  ٣ٌنٛا ت ٚ ٥ن فو٥ت ٤ط٤ٔنس  ٞنب٢ ؾ٥ؿنت

ٌٛ٘نٝ  ٗ ٤ن اؾنتب٘ساضز ا  ٣ّٔن ؾنبظٔبٖ  ف، ٚؾنب٤ُ ؾنٙد   (ب٥ِجطاؾ٥ٖٛ)وٞب ٚ ٔطاوع ٚاؾٙد٣  كٍب٤ٜ، آظٔب٣غ٥ٔح ؿت٤ت ظ٤ط٤ٔس

ظ تظْ، ٤وٙنس ٚ زض ننٛضت احنطاظ قنطا     ٔن٣  ٣بث٤ن طاٖ اضظ٤ن ت ا٥س ننالح ٥٤ن ٞب ٚ ٔؤؾؿبت ضا ثط اؾبؼ ضٛاثظ ٘ظبْ تأ ؾبظٔبٖ

ُ ٤بٞب، ٚاؾنٙد٣ ٚؾنب  ٤ى ٣إِّّ ٥ٗح زؾتٍبٜ ث٤وٙس. تطٚ ٣ٞب ٘ظبضت ٔطز آٖىٞب اعغب ٚ ثط عّٕت ثٝ آ٥ٖس نالح٥٤ٙب١ٔ تأ٥ٌٛاٞ

ف ٤ا٤نطاٖ اظ ز٤ٍنط ٚظنب    ٣ّٔ ٢ؾغ  اؾتب٘ساضزٞب ٢اضتمب ٢ثطا ٢بضثطزومبت ٥بض فّعات ٌطا٘جٟب ٚ ا٘دبْ تحم٥ٗ ع٥٥تعؾٙدف، 

 .اؾت ؾبظٔبٖٗ ٤ا

                                                 

1- International Organization for Standardization 

2- International Electrotechnical Commission 

3- International Organization for Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legals) 

4- Contact point 

5- Codex Alimentarius Commission  
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 کویغیَى فٌی تدٍیي اعتاًدارد

 «ّای عاعت: باتزی3قغوت  -ّای اٍلیِباتزی »

 

 عوت ٍ/یا هحل اؽتغال: رئیظ:

 تجط٤ع٢، ٕٞب٤ٖٛ

 حبِت خبٔس( -)وبضقٙبؾ٣ اضقس ف٥ع٤ه

 ٞب٢ ٤ٛ٘ٗ زفبع٣ا٘طغ٢ -ضئ٥ؽ ٔطوع

  

  دبیز:

 ٔالظازٜ، ٥ٔىبئ٥ُ  

 اِىتطٚق٣ٕ٥( -)زوتط٢ ق٣ٕ٥

 ازاضٜ وُ اؾتب٘ساضز آشضثب٤دبٖ قطل٣ -ٞبضئ٥ؽ ازاضٜ أٛض آظٔب٤كٍبٜ

  

  )اؾب٣ٔ ثٝ تطت٥ت حطٚ  اِفجب( اعضا:

 انغط٢، ع٣ّ

 ف٥ع٤ه( -)زوتط٢ ق٣ٕ٥

 تحم٥مبت زفبع٣ٔٛؾؿٝ آٔٛظق٣  -پػٚٞكٍط

  

 ا٥ِبؾ٣، ؾع٥س 

 وبضثطز٢( -)وبضقٙبؾ٣ اضقس ق٣ٕ٥

 ؾبظٔبٖ تٛؾعٝ ٔٙبثع ا٘طغ٢ -ضئ٥ؽ زفتط عطاح٣

  

 حج٥ج٣، ث٥ٛن 

 اِىتطٚق٣ٕ٥( -)زوتط٢ ق٣ٕ٥

 زا٘كٍبٜ ق٥ٟس ٔس٣٘ -ٔس٤ط ٌطٜٚ ق٣ٕ٥

  

 ذؿط٢ٚ، ٚح٥س

 آ٣ِ( -)وبضقٙبؾ٣ اضقس ق٣ٕ٥

 

 ٌطٜٚ ق٥ٟس ثبثب٣٤ثبتط٢ حطاضت٣  -ضئ٥ؽ زفتط عطاح٣

 خٟبٖ، ٥ّٔدٝذكً

 وبضثطز٢( -)وبضقٙبؾ٣ ق٣ٕ٥ 

 

 قطوت ٕٞب پػٚٞبٖ نسض آظٔب -ٔس٤طعبُٔ
 

 ضضب٣٤ ٔال٤ٛؾف٣، ف٥ٟٕٝ

 تدع٤ٝ( -)وبضقٙبؾ٣ اضقس ق٣ٕ٥

 ؾبظ٢ آضاٖ ٥٘طٚ آ٥ٔىٛثبتط٢ -ٔس٤ط وٙتطَ و٥ف٥ت

 عبثس٢، حؿ٥ٗ                                                 

 ٔعس٣٘( -)زوتط٢ ق٣ٕ٥

 

 زا٘كٍبٜ تجط٤ع -پػٚٞكٍط
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 عوت ٍ/یا هحل اؽتغال: )اؾب٣ٔ ثٝ تطت٥ت حطٚ  اِفجب( اعضا:

 غعا٣ِ انفٟب٣٘، ؾع٥سٜ

 تدع٤ٝ( -)زوتط٢ ق٣ٕ٥ 

 

 ٔدتٕع ؾپبٞبٖ ثبتط٢ انفٟبٖ -وبضقٙبؼ

 لطثب٣٘، ٔهغف٣

 آ٣ِ( -)زوتط٢ ق٣ٕ٥ 

 

 زا٘كٍبٜ نٙعت٣ ٔبِه اقتط تٟطاٖ -پػٚٞكٍط

 وب٤ٚب٣٘،  احٕس

 اِىتط٥٘ٚه( -)وبضقٙبؾ٣ ٟٔٙسؾ٣ ثطق 

 

 قطوت ٔع٥بضٌطاٖ خٟبٖ -ٔس٤طعبُٔ

 ؾبظٔبٖ تٛؾعٝ ٔٙبثع ا٘طغ٢ -ٔؿئَٛ ذظ ت٥ِٛس٢ ثبتط٢ ؾطة اؾ٥س وب٣٤ٚ، ع٣ّ

  وبضثطز٢( -)وبضقٙبؾ٣ اضقس ق٣ٕ٥ 

 ٔطتض٢ٛ، ظٞطا

 تدع٤ٝ( -)زوتط٢ ق٣ٕ٥

 ؾبظٔبٖ تٛؾعٝ ٔٙبثع ا٘طغ٢ -پػٚٞكٍط

  

 ٔالظازٜ، ؾٕب٘ٝ

 ٔىبتط٥٘ٚه( -)وبضقٙبؾ٣ اضقس ٟٔٙسؾ٣ ٔىب٥٘ه

 قطوت پبضؼ فٙبٚضاٖ ا٘طغ٢ تجط٤ع -ٔس٤طعبُٔ

  

 ٘ٛضٚظ٤ب٣٘، ٔحٕس

 اِىتط٥٘ٚه( -)زوتط٢ ٟٔٙسؾ٣ ثطق

 قطوت وبضا ثبتط٢ آض٤ب -ٔس٤طعبُٔ

  

 ٤عزا٣٘، ثتَٛ

 )وبضقٙبؾ٣ ق٣ٕ٥ وبضثطز٢(

 ٔدتٕع نٙعت٣ ؾپبٞبٖ ثبتط٢ -ٞبضئ٥ؽ آظٔب٤كٍبٜ

  

  ٍیزاعتار:

   غالٔطضب، ؾپبؼ

 (ث٥ٛتىِٙٛٛغ٢ -)وبضقٙبؾ٣ اضقس ق٣ٕ٥

  ازاضٜ وُ اؾتب٘ساضز آشضثب٤دبٖ قطل٣ -وبضقٙبؼ آظٔب٤كٍبٜ
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 هٌدرجات فْزعت

 صفحِ عٌَاى

 ظ ٌفتبض ف٥پ

 ح ٔمسٔٝ 

 1 ٞس  ٚ زأٙٝ وبضثطز  1

 1 ٔطاخع اِعا٣ٔ  2

 1 انغالحبت ٚ تعبض٤ف   3

 2 ف٥ع٤ى٣اِعأبت    4

 8 اِعأبت اِىتط٤ى٣   5

 9 ثطزاض٢ ٚ تض٥ٕٗ و٥ف٥تٕ٘ٛ٘ٝ   6

 9 ٞب٢ آظٖٔٛضٚـ   7

 18 ثطضؾ٣ چك٣ٕ ٚ قطا٤ظ پص٤طـ   8

 21 )اِعا٣ٔ( وسٌصاض٢ پ٥ٛؾت اِف

 22 ٘بٔٝوتبة
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  گفتارپیؼ

تس٤ٚٗ ٚ ٔٙتكط  1381ثبض زض ؾبَ وٝ ٘رؿت٥ٗ «ٞب٢ ؾبعت: ثبتط3٢لؿٕت  -ٞب٢ ا٥ِٚٝثبتط٢» اؾتب٘ساضز 

       ٖ ٞنب٢ ٔطثنٛط ثنط ٔجٙنب٢ پنص٤طـ      قس، ثنط اؾنبؼ پ٥كنٟٙبزٞب٢ زض٤نبفت٣ ٚ ثطضؾن٣ ٚ تأ٥٤نس و٥ٕؿن٥ٛ

، اؾنتب٘ساضز  7عٙٛاٖ اؾتب٘ساضز ٣ّٔ ا٤طاٖ ثٝ ضٚـ اقبضٜ قسٜ زض ٔٛضز اِف، ثٙنس  ا٣ِّّٕ ثٝ اؾتب٘ساضزٞب٢ ث٥ٗ

اخالؾن٥ٝ و٥ٕتن١ ّٔن٣     1097لنطاض ٌطفنت ٚ زض    ثطا٢ ؾ٥ٔٛٗ ثنبض ٔنٛضز تدس٤نس٘ظط    ٣ّٔ5 ا٤طاٖ قٕبض٠ 

 3ته٤ٛت قس. ا٤ٙه ا٤ٗ اؾتب٘ساضز ثٝ اؾتٙبز ثٙس ٤ه ٔنبز٠   16/12/1396اؾتب٘ساضز ثطق اِىتط٥٘ٚه ٔٛضخ 

، ثنٝ  1371لبٖ٘ٛ انالح لٛا٥٘ٗ ٚ ٔمطضات ٔؤؾؿٝ اؾتب٘ساضز ٚ تحم٥مبت نٙعت٣ ا٤طاٖ، ٔهٛة ثٟٕنٗ ٔنبٜ   

 قٛز. عٙٛاٖ اؾتب٘ساضز ٣ّٔ ا٤طاٖ ٔٙتكط ٣ٔ

ؾبذتبض ٚ ق٠ٛ٥  -)اؾتب٘ساضزٞب٢ ٣ّٔ ا٤طاٖ 5اؾتب٘ساضزٞب٢ ٣ّٔ ا٤طاٖ ثط اؾبؼ اؾتب٘ساضز ٣ّٔ ا٤طاٖ قٕبض٠ 

ٞنب٢ ّٔن٣ ٚ خٟنب٣٘ زض    تحنٛتت ٚ پ٥كنطفت   ثبحف  ٍٕٞب٣ٔ ٚ ٕٞب٣ٍٙٞ  ثطا٢ قٛ٘س.ٍ٘بضـ( تس٤ٚٗ ٣ٔ

ٞ ِنعْٚ تد  ننٛضت ا٤طاٖ زض  ٣ّٔٞب٢ ظ٥ٔٙٝ نٙب٤ع، عّْٛ ٚ ذسٔبت، اؾتب٘ساضز س قنس ٚ ٞنط   ٙن س٤نس٘ظط ذٛا

٘ظط زض و٥ٕؿ٥ٖٛ ف٣ٙ ٔطثٛط ا٤ٗ اؾتب٘ساضزٞب اضائٝ قٛز، ٍٞٙبْ تدس٤س تى٥ُٕپ٥كٟٙبز٢ وٝ ثطا٢ انالح ٚ 

ثٙبثطا٤ٗ، ثب٤س ٕٞٛاضٜ اظ آذط٤ٗ تدس٤س٘ظط اؾتب٘ساضزٞب٢ ٣ّٔ ا٤طاٖ اؾنتفبزٜ   لطاض ذٛاٞس ٌطفت. تٛخٝ ٔٛضز

 وطز.

 قٛز.٣ٔ 1391ؾبَ : 3597-3ا٤ٗ اؾتب٘ساضز خب٤ٍع٤ٗ اؾتب٘ساضز ٣ّٔ ا٤طاٖ قٕبض٠ 

ت٥ٟٝ ٚ تس٤ٚٗ قسٜ « ٔعبزَ ٤ىؿبٖ»ثٝ ضٚـ ا٣ِّّٕ ظ٤ط  ا٤ٗ اؾتب٘ساضز ٣ّٔ ثط ٔجٙب٢ پص٤طـ اؾتب٘ساضز ث٥ٗ

ٗ  ثبقس ٚ ٔعنبزَ ٤ىؿن  ٚ قبُٔ تطخٕٝ ترهه٣ وبُٔ ٔتٗ آٖ ثٝ ظثبٖ فبضؾ٣ ٣ٔ  إِّّن٣  بٖ اؾنتب٘ساضز ثن٥

 ٔعثٛض اؾت:

IEC 60086-3: 2016, Primary batteries Part 3: Watch batteries. 
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 هقدهِ

 اؾت. 3597ا٤ٗ اؾتب٘ساضز ٤ه لؿٕت اظ ٔدٕٛعٝ اؾتب٘ساضزٞب٢ ٣ّٔ ا٤طاٖ ثٝ قٕبض٠ 

  ٞب٢ ا٤ٗ ٔدٕٛعٝ عجبضتٙس اظ:ؾب٤ط لؿٕت

  و٥ّبت1لؿٕت : 

  اِىتط٤ى٣ ٚ ف٥ع٤ى٣ ٞب٤ٚ٢ػ٣ٌ: 2لؿٕت 

  ٥ِت٣ٕ٥ ٞب٢ثبتط٢ ا٣ٕٙ٤ :4لؿٕت 

  آث٣ ٔحَّٛ اِىتط٥ِٚت زاضا٢ ٞب٢ثبتط٢ ا٣ٕٙ٤: 5لؿٕت 
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 عاعت ّای: باتزی3قغوت -ّای اٍلیِباتزی

 ّدف ٍ داهٌِ کاربزد 6

ٞب٢ ا٥ِٚٝ ٞب٢ آظٖٔٛ ٚ اِعأبت ثبتط٢ٞس  اظ تس٤ٚٗ ا٤ٗ اؾتب٘ساضز، ٔكرم ٕ٘ٛزٖ اثعبز، وسٌصاض٢، ضٚـ

ٞنب٢  ٞب٢ آظٖٔٛ اضائٝ قسٜ اؾت. زض نٛضت اضائنٝ ٤ٚػٌن٣  فٟطؾت٣ اظ ضٚـ ،ثبقس. زض چٙس ٔٛضزؾبعت ٣ٔ

ٞب٢ عّٕىطز٢ ثبتط٢، ثٟتط اؾت ؾبظ٘سٜ ٔكرم ٕ٘ب٤س وٝ ونساْ ضٚـ آظٔنٖٛ، ٔنٛضز    اِىتط٤ى٣ ٚ/ ٤ب زازٜ

 اؾتفبزٜ لطاض ٌطفتٝ اؾت.

 هزاجع الشاهی 2

ٖ زض ٔطاخع ظ٤ط ضٛاثغ٣ ٚخٛز زاضز وٝ زض ٔتٗ ا٤ٗ اؾتب٘ساضز ثٝ  ٞنب اضخنبد زازٜ قنسٜ    نٛضت اِعا٣ٔ ثنٝ آ

 قٛ٘س. تطت٥ت، آٖ ضٛاثظ خعئ٣ اظ ا٤ٗ اؾتب٘ساضز ٔحؿٛة ٣ٔثس٤ٗ اؾت.

ٞب ٚ تدس٤س٘ظطٞب٢ ثعنس٢ آٖ  ثٝ ٔطخع٣ ثب شوط تبض٤د ا٘تكبض اضخبد زازٜ قسٜ ثبقس، انالح٥ٝ وٝ ٣زضنٛضت

ٞب اضخنبد زازٜ قنسٜ   زض ٔٛضز ٔطاخع٣ وٝ ثسٖٚ شوط تبض٤د ا٘تكبض ثٝ آٖ .آٚض ٥٘ؿتا٤ٗ اؾتب٘ساضز اِعاْ ثطا٢

 آٚض اؾت.ٞب٢ ثعس٢ ثطا٢ ا٤ٗ اؾتب٘ساضز اِعاْاؾت، ٕٞٛاضٜ آذط٤ٗ تدس٤س٘ظط ٚ انالح٥ٝ

 اؾتفبزٜ اظ ٔطاخع ظ٤ط ثطا٢ وبضثطز ا٤ٗ اؾتب٘ساضز اِعا٣ٔ اؾت:
 

6-2 و٥ّبت: 1لؿٕت   -٥ٝاِٚ ٢ٞب٢ثبتط ،1396 ؾبَ: 3597-1 ٕبضٜق ا٤طاٖ ٣ّٔ اؾتب٘ساضز 

2-2 ٣ىن ٤: ٔكرهبت اِىتط2لؿٕت  -٥ٝاِٚ ٢ٞب ٢ثبتط: 1396ؾبَ  3597-2قٕبضٜ  ا٤طاٖ ٣ّٔ اؾتب٘ساضز 

  ٣ى٤ع٥ٚ ف

3-2 ٞنب٢ ثنبتط٢  ا٤ٕٙن٣ : 4 لؿنٕت  -٥ٝاِٚ ٞب٢ثبتط٢: 1391ؾبَ  3597-4قٕبضٜ  ا٤طاٖ ٣ّٔ اؾتب٘ساضز 

 ٥ِت٣ٕ٥

  IEC 60086-5, Primary batteries – Part 5: Safety of batteries with aqueous electrolyte 2-4

 اِىتط٥ِٚت زاضا٢ ٞب٢ ثبتط٢ ا٣ٕٙ٤: 5 لؿٕت -٥ٝاِٚ ٞب٢ ٢ثبتط، 1391: ؾبَ 3597-5اؾتب٘ساضز ٣ّٔ ا٤طاٖ قٕبضٜ  -یادآٍری

 قسٜ اؾت. ٤ٗتسٚ، IEC 60086-5: 2011، ثب اؾتفبزٜ اظ اؾتب٘ساضز آث٣ ٔحَّٛ

 اصطالحات ٍ تعاریف 3

انغالحبت  ، 3597-1عالٜٚ ثط انغالحبت ٚ تعبض٤ف اضائٝ قسٜ زض اؾتب٘ساضز ٣ّٔ قٕبضٜ  زض ا٤ٗ اؾتب٘ساضز

 ضٚز:وبض ٣ٔ ث٥٘ٝع تعبض٤ف ظ٤ط  ٚ
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  3-6

 راکتاًظ ظزفیتی

capacitive reactance 

 قٛز.ِٚتبغ ٣ٔ ٞب٢ ثبضٌصاض٢، ٔٙدط ثٝ افتلؿٕت٣ اظ ٔمبٚٔت زاذ٣ّ اؾت وٝ زض ح٥ٗ ا٥ِٚٗ ثب٥٘ٝ

  3-2

 ظزفیت

capacity 

 تٛا٘س زض قطا٤ظ زقبضغ ٔكرم تح٤ُٛ زٞس.َ ٤ب ثبتط٢ ٣ٔثبض اِىتط٤ى٣ )ٔمساض اِىتط٤ؿ٥تٝ( وٝ ٤ه ؾّٛ

 بعتؾثبقس، أب زض عُٕ، ظطف٥ت ٔعٕٛتً ثطحؿت آٔپط٣ٔ (C = 1 As 1) 1وِٕٛت ،ثطا٢ ثبض اِىتط٤ى٣ ٤SIىب٢  –یادآٍری 

(Ah )قٛز.ث٥بٖ ٣ٔ 

  3-3

 تاسُباتزی 

fresh battery 

 ضٚظ  ثعس اظ تبض٤د ؾبذت، زقبضغ ٘كسٜ ثبقس. 60ثبتط٢ وٝ ث٥ك٥ٙٝ 

  3-4

 ت اّوی اف

ohmic drop 
 قٛز.ثبض ثط ض٢ٚ آٖ ٔٙدط ثٝ افت ِٚتبغ ٣ٔ ا٘تمبَوٝ ثالفبنّٝ ثعس اظ  لؿٕت٣ اظ ٔمبٚٔت زاذ٣ّ

 الشاهات فیشیکی 4

6-4 ّاٍ کدّای اًداسُ باتزی ًوادّا ،ابعاد 

 ثبقٙس. 2ٚ  خسَٚ  1، خسَٚ 1ٞب٢ ؾبعت ثب٤س ٔغبثك ثب قىُ ضٚازاض٢ ثبتط٢اثعبز ٚ 

 ٔٛضز آظٖٔٛ لطاض ٥ٌط٘س. 1-7ثٙس ظ٤طٞب ثب٤س ٔغبثك ثب اثعبز ثبتط٢

                                                 

1- Coulomb 
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 اظ اؾنتب٘ساضز ّٔن٣ ا٤نطاٖ قنٕبضٜ      4ٔغنبثك ثنب ثٙنس     1ٕ٘بزٞب٢ ٔٛضز اؾتفبزٜ ثطا٢ اثعبز ٔرتّف زض قىُ 

 ثبقٙس.٣ٔ 1396ؾبَ:  3597 -2

 
 ٔتط ٥ّ٣ٔ ثطحؿت اثعبز

 
 : راٌّوا

h1 ث٥ك٥ٙٝ  ثّٙس٢ و٣ّ ثبتط٢ 

h2  ٗٞب٢ ٔثجت ٚ ٔٙف٣اتهبَو٥ٕٙٝ فبنّٝ ث٥ 

h5 ٖٚٔٙف٣ اتهبَظز٣ٌ و٥ٕٙٝ ث٥ط 

d1  ٚ ٝٙثبتط٢و٥ٕٙٝ لغط ث٥ك٥ 

d2  ٔثجت اتهبَو٥ٕٙٝ لغط 

d4  ٔٙف٣ اتهبَو٥ٕٙٝ لغط  

 .وٙس٣ٔ ٢ط٥ٚپ IEC 60068نٛضت ٕٞبًٞٙ اظ اؾتب٘ساضز  ثٝ ٢وسٌصاض -یادآٍری

 ابعادی ًوَدار -6ؽکل 

2-4 ّاتزهیٌال 

 ثبقنس. ا٤نٗ ٔنٛضز ثنطا٢      2ٚ خنسَٚ   1( ثب٤نس ٔغنبثك ثنب خنسَٚ     d4 ٔٙف٣ )ثُعنس  اتهبَ(: -ٔٙف٣ ) اتهبَ

 ا٢ وبضثطز ٘ساضز.ٔٙف٣ زٚ پّٝ اتهبَٞب٢ زاضا٢ ثبتط٢

ز )ثٝ اؾتب٘ساضز ٣ّٔ ا٤طاٖ قنٕبضٜ  ثبتط٢ ثب٤س ثٝ تط٥ٔٙبَ ٔثجت ٚنُ قٛا٢ ٔثجت )+(: ؾغ  اؾتٛا٘ٝ اتهبَ

 س(.و٥ٙٔطاخعٝ  2-3597
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 ّاابعاد ٍ کد اًداسُ -6جدٍل 
 ٔتط ٥ّ٣ٔ ثطحؿت اثعبز

 قطز

 

d4 

 h1/h2 بلٌدی

 رٍاداری a d1کد

aکد
 

10 12 14 16 20 21 25 26 27 30 31 32 36 42 54 

 رٍاداری

0 

10/0- 

0 

15/0- 

0 

15/0- 

0 

18/0- 

0 

20/0- 

0 

20/0- 

0 

20/0- 

0 

20/0- 

0 

20/0- 

0 

25/0- 

0 

25/0- 

0 

25/0- 

0 

25/0- 

0 

25/0- 

0 

25/0- 

4 8/4 
0 
15/0- 

    65/1  15/2          

5 8/5 
0 
15/0- 

6/2 05/1 25/1 45/1 65/1  15/2   70/2       

6 8/6 
0 
15/0- 

0/3 05/1 25/1 45/1 65/1  15/2  60/2        

7 9/7 
0 
15/0- 

5/3 05/1 25/1 45/1 65/1  10/2  60/2   10/3  60/3  40/5 

9 5/9 
0 
15/0- 

5/4 05/1 25/1 45/1 65/1 05/2 10/2   70/2    60/3   

10 0/10 
0 
30/0- 

0/3       50/2         

11 6/11 
0 
20/0- 

0/6 05/1 25/1 45/1 65/1 05/2 10/2  60/2  05/3   60/3 20/4 40/5 

12 5/12 
0 
25/0- 

0/4  20/1  60/1 00/2  50/2         

a   ٝس.و٥ٙثٝ پ٥ٛؾت اِف ٔطاخع 

 ثبقٙس.ٞب٢ ذب٣ِ خسَٚ ِعٚٔبً زض زؾتطؼ ٣ٕ٘ضٚازاض٢ ٞب، تع٥٥ٗ اؾتب٘ساضز لؿٕت ٣ظٔب٘ ٞٓثربعط  –یادآٍری
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 ّااًداسُابعاد ٍ کد  -2جدٍل 

 قطز

 

 

d4 

 h1/h2 بلٌدی

aکد
 d1 رٍاداری 

aکد
 

62 66 22 25 32 32 

 ّاداریرٍا
0 
20/0- 

0 
20/0- 

0 
25/0- 

0 
30/0- 

0 
30/0- 

0 
30/0- 

16 16 
0 
25/0- 

00/5 20/1 60/1 00/2 50/2  20/3 

20 20 
0 
25/0- 

00/8 20/1 60/1 00/2 50/2  20/3 

23 23 
0 
30/0- 

00/8 20/1 60/1 00/2 50/2 00/3  

24 5/24 
0 
30/0- 

00/8 20/1 60/1   00/3  

a   ٝس.و٥ٙثٝ پ٥ٛؾت اِف ٔطاخع 

 ذب٣ِ خسَٚ ِعٚٔبً زض زؾتطؼ ٣ٕ٘ ثبقٙس. ٢ٞب لؿٕت، تع٥٥ٗ اؾتب٘ساضز ٞب٢ضٚازاض ٕٞپٛقب٣٘ذبعط ٝث –یادآٍری

4-3 (h5)سدگی تزهیٌال هٌفی بیزٍى 

 ثب٤س ٔغبثك ظ٤ط ثبقس:  h5عسث

 ≤  h5 02/0  ثطا٢ ≥ h1/h2 65/1 

 ≤  h5 06/0  65/1ثطا٢ > h1/h2 > 5/2 

 ≤  h5 08/0 ثطا٢ h1/h2  ≤5/2 

 ٔٙف٣ ثٟتط اؾت ثّٙستط٤ٗ ٘مغٝ ثبتط٢ ثبقس. اتهبَ

4-4 تزهیٌال هٌفی ؽکل 

 س(.و٥ٙٔطاخعٝ  2ثطا٢ ِغع٤سٖ زاقتٝ ثبقٙس )ثٝ قىُ  o45 ٞب ثب٤س فضب٣٤ ثٝ ا٘ساظٜ ثبتط٢

 ا٘س.اضائٝ قسٜ h1/h2  ٞب٢ ٔرتّفثطا٢ ثّٙس٢ l1، و٥ٕٙٝ ٔمبز٤ط 3زض خسَٚ 
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 ؽکل تزهیٌال هٌفی  -2ؽکل 

 

 l1کویٌِ هقادیز -3جدٍل 

 ٔتط٥ّ٣ٔ ثطحؿت اثعبز
h1/h2 l1 min 

90/1 < h1/h2 ≤ 1 20/0 

10/3 < h1/h2 ≤ 90/1 35/0 

20/4 < h1/h2 ≤ 60/3 70/0 

≤ h1/h2 40/5 90/0 

5-4 هقاٍهت هکاًیکی در بزابز فؾار 

 ، زض ٔطاونع  mm1 اظ عط٤نك ٤نه ٥ّٔنٝ فنٛتز٢ ثنب لغنط        s10 ثنٝ ٔنست    4ٔغبثك ثب خنسَٚ   ٥٘F (N)ط٢ٚ 

ثط ض٢ٚ وبضوطز ٔٙبؾت آٖ آؾ٥ت ثطؾب٘س، ٤ع٣ٙ ثعنس   وٝ ٢٘حٛ ثٝز قٛٞب ٘جب٤س ٔٛخت تغ٥٥ط قىُ ثبتط٢ اتهبَ

 ضا ا٘دبْ زٞس. 7ثٙس ٞب٢ اظ آظٖٔٛ ثبتط٢ ثب٤س لبزض ثبقس تب آظٖٔٛ

 بز طبق ابعاد باتزی Fًیزٍی اعوال ؽدُ  -4جدٍل 

 ًیزٍ ابعاد باتزی
d1 

mm 

h1/h2 

mm 

F 

N 

9/7 < 
0/3 < 5 

0/3 ≤ 10 

9/7 ≤ 
0/3 < 10 

0/3 ≤ 10 
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6-4 تغییز ؽکل 

قسٜ ٔطثٛط ٔكرمقسٜ ٘مغٝ ٟ٘ب٣٤، ثب اثعبز ٞب ثب٤س زض ٞط ظٔب٣٘ حت٣ ظٔبٖ زقبضغ تب ِٚتبغ تعط٤فاثعبز ثبتط٢

 ٔغبثمت زاقتٝ ثبقٙس.

 افعا٤ف ٤بثس. mm25/0 تٛا٘س زض نٛضت ازأٝ زقبضغ تب ظ٤ط ا٤ٗ ِٚتبغ، ثٝ ا٘ساظٜ ثّٙس٢ ثبتط٢ ٣ٔ  -6یادآٍری 

 تٛا٘س زض نٛضت ازأٝ زقبضغ وبٞف ٤بثس.ثّٙس٢ ثبتط٢ ٣ٔ B ٚ Cٞب٢ زض ؾ٥ؿتٓ -2یادآٍری 

7-4 ًؾتی 

ثٙس ظ٤طقٛ٘س ثب٤س ٔغبثك ثب آظٖٔٛ ٣ٔ 6-2-7ٞب٣٤ وٝ ٔغبثك ثب ظ٤طثٙس بتط٢زض نٛضت ِعْٚ، ث ٞب٢ تبظٜ ٚثبتط٢

 ٞب٢ ٔع٥ٛة لبثُ لجَٛ، ثب٤س ث٥ٗ ؾبظ٘سٜ ٚ ٔكتط٢ تٛافك حبنُ قٛز.ثبتط٢ ، زض ٔٛضز تعسازقٛ٘س ثطضؾ٣ 7-3

8-4 گذاریًؾاًِ 

 کلیات 4-8-6

٘جب٤نس ٔنب٘ع اتهنبَ اِىتط٤ىن٣      ٌصاض٢ ثبتط٢٘كبٌ٘ٝصاض٢ قٛ٘س. ٞب ثب٤س ض٢ٚ ثبتط٢ ٘كب٘ٝٚ لغت ٌصاض٢قٙبؾٝ

 ٌصاض٢ قٛ٘س:ٞب ثب٤س ثب اعالعبت ظ٤ط ٘كب٘ٝثبتط٢ قٛز.

 ؛٤ب ٔتساَٚٔغبثك ثب پ٥ٛؾت اِف ٌصاض٢ قٙبؾٝ -اِف

 اؾت.  ت٥ِٛس ٞفتٝ ؾبَ ٚ ٔبٜ ٤بزٚضٜ ٤ب تبض٤د ٤ب وس ٔتكىُ اظ  -ة

ٛ  ٢ٞب ٔبٜثٟتط اؾت  .ثبقسزٞٙسٜ ٔبٜ ٣ٔضلٓ آذط ؾبَ ٚ ضلٓ ٘كبٖ أجط ٚ زؾنبٔجط ثنٝ تطت٥نت ثنب     اوتجط، ٘ن

 ٕ٘ب٤ف زازٜ قٛ٘س. O ،Y  ٚZحطٚ  

 : هثال         

 ؛2014: غا٤ٛ٘ٝ 41        

      Y4 2014: ٘ٛأجط. 

 ؛)+( لغج٥ت خعء اتهبَ -ح

 ؛٘ب٣ٔ غِٚتب-ت

 ؛وٙٙسٜ عطضٝ٘بْ ٤ب ٘بْ تدبض٢ ؾبظ٘سٜ ٤ب  -ث

 ؛ٞكساضزٞٙسٜٞب٢ تٛن٥ٝ -ج

 ثٙس٢ شوط ٕ٘ٛز.تٛاٖ تٟٙب ثط ض٢ٚ ثؿتٝتبض٤د ا٘مضب٢ ثبتط٢ ضا ٣ٔ -ذ
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-4قٕبضٜا٤طاٖ ٣ّٔ  اؾتب٘ساضزاظ  2-9 ظ٤طثٙس ٚ 2-7-اِف ٔٛضز اِف ظ٤طثٙسٞب٢ ع٣ّٕ ز٤ٍط زض ٌصاض٢٘كب٘ٝ -ح

 ا٘س.آٚضزٜ قسٜ IEC 60086-5اؾتب٘ساضز  9.2 ظ٤طثٙس ٚ l.7ظ٤طثٙس  lٔٛضز ٚ  3597

 .آٚضزٜ قسٜ اؾت 3597 -2 ٣ّٔ ا٤طاٖ قٕبضٜ زض اؾتب٘ساضززض پ٥ٛؾت ت ٞب٣٤ اظ وسٞب٢ ٔكرم ضا٤ح ٔثبَ -ٍرییادآ

 6دٍرریشی 4-8-2

 ثبقس.  ٣لب٘ٛ٘ ٚ ٣ٔحّٞب ثب تٛخٝ ثٝ ضٚـ لطاض٥ٌط٢ آٟ٘ب ثب٤س ٔغبثك ثب اِعأبت ٌصاض٢ ثبتط٢٘كب٘ٝ

 الشاهات الکتزیکی 5

6-5 عیغتن الکتزٍؽیویایی، ٍلتاص ًاهی، ٍلتاص ًقطِ قطع ٍ ٍلتاص هدار باس 

 ا٘س.اضائٝ قسٜ 5اِىتطٚق٥ٕ٥ب٣٤، ِٚتبغ ٘ب٣ٔ، ِٚتبغ ٘مغٝ لغع ٚ ِٚتبغ ٔساض ثبظ زض خسَٚ ؾ٥ؿتٓ 

 ّای الکتزٍؽیویایی اعتاًدارد ؽدُعیغتن -5جدٍل 

 حزف
الکتزٍد 

 هٌفی
 الکتزٍد هثبت الکتزٍلیت

ٍلتاص ًاهی 
(Vn) 

V 

ٍلتاص 

ًقطِ قطع 
(EV) 

V 

 ٍلتاص هدار باس
(OCV ای UOC) 

V 

 کویٌِ بیؾیٌِ

B ٓفّٛضا٤س وطثٗ اِىتط٥ِٚت آ٣ِ ٥ِت٥ ٛ٘ٛٔ 

(CF)X 
0/3 0/2 70/3 00/3 

C ٓاِىتط٥ِٚت آ٣ِ ٥ِت٥ 
 ز٢ اوؿ٥س ٍٔٙٙع

(MnO2) 
0/3 0/2 70/3 00/3 

L ٥ٞسضٚوؿ٥س فّع ل٥ّب٣٤ ض٢ٚ 
 ز٢ اوؿ٥س ٍٔٙٙع

(MnO2) 
5/1 0/1 68/1 50/1 

S اوؿ٥س ٘مطٜ  ٥ٞسضٚوؿ٥س فّع ل٥ّب٣٤ ض٢ٚ(Ag2O) 55/1 2/1 63/1 57/1 

2-5 اهپداًظ ٍ یداخل هقاٍهت ، UCC (CCV) بغتِ هدار ٍلتاص 

 ٥ٌط٢ قٛ٘س. ا٘ساظٜ 2-7ثٙس ظ٤طت زاذ٣ّ ثب٤س عجك ِٚتبغ ٔساض ثؿتٝ ٚ ٔمبٚٔ

 ٥ٌط٢ قٛز.ٔتط ا٘ساظٜ LCRثب ٤ه زؾتٍبٜ  ACثٟتط اؾت أپسا٘ؽ 

 ثب٤س ث٥ٗ ؾبظ٘سٜ ٚ ٔكتط٢، ٔٛضز تٛافك لطاض ٥ٌط٘س. ٢حس ط٤ٔمبز

                                                 
1 Disposal 
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3-5 ظزفیت 

ٔٛضز تٛافك ؾبظ٘سٜ  6-2-7ضٚظ ٔغبثك ثب ظ٤طثٙس 30ظطف٥ت ثب٤س ثطاؾبؼ آظٖٔٛ زقبضغ پ٥ٛؾتٝ، تمط٤جبً ثٝ ٔست 

 ٚ ٔكتط٢ لطاض ٥ٌطز.

4-5 بقای ظزفیت 

ٞنب٢ تنبظٜ ٚ   ٥ط٢ قسٜ زض قطا٤ظ زقبضغ اظ ثنبتط٢ ٌٞب٢ ا٘ساظٜضت اؾت اظ ٘ؿجت ث٥ٗ ظطف٥تثمب٢ ظطف٥ت عجب

oضٚظ زض زٔب٢   365ا٢ اظ ٕٞبٖ ٘ٛد وٝ ثٝ ٔست ٕ٘ٛ٘ٝ
C (2 ±20)      ٗا٘جنبض   55 ± 20ٚ ضعٛثت ٘ؿنج٣ ثن٥

 قسٜ اؾت.

ٔبٞنٝ،   12ا٤ٗ ٘ؿجت ثب٤س ٔٛضز تٛافك ؾبظ٘سٜ ٚ ٔكتط٢ لطاض ٥ٌطز. ثٟتط اؾت و٥ٕٙٝ ٔمنساض، ثنطا٢ ٤نه زٚضٜ    

 قٛز.ا٘دبْ ٣ٔ 6-2-٥ٌ7ط٢ ظطف٥ت ٔغبثك ظ٤طثٙس ثبقس. ا٘ساظٜ 90وٓ  زؾت

 کیفیتبزداری ٍ تضویي ًوًَِ 6

تٛا٘س ٔٛضز تٛافك ؾبظ٘سٜ ٚ ٔكتط٢ لنطاض  ٞب٢ و٥ف٥ت ٔحهَٛ ٣ٔثطزاض٢ ٤ب قبذمٞب٢ ٕ٘ٛ٘ٝاؾتفبزٜ اظ عطح

 .قٛز ٣ٔتٛن٥ٝ  ISO 2859  ٚISO 21747ضزٞب٢ اؾتب٘سا اضخبد ثٝ ز. زض نٛضت ٘جٛزٖ تٛافك،٥ٌط

 ّای آسهَىرٍػ 7

6-7 ؽکل ٍ ابعاد 

 الشاهات ؽکل 7-6-6

 ثطضؾ٣ 3ٔٙف٣ تطخ٥حبً اظ عط٤ك ته٤ٛط چك٣ٕ ٤ب اظ عط٤ك ٤ه قبذم ثبظ ٔغبثك ثب قىُ  اتهبَقىُ 
 قٛز.٣ٔ

 ؾبظ٘سٜ ٚ ٔكتط٢ لطاض ٥ٌطزث٥ٗ ثب٤س ٔٛضز تٛافك ٥ٌط٢ ضٚـ ا٘ساظٜ
 

 

 الشاهات ؽکل -3ؽکل 
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2-7 ّای الکتزیکیٍیضگی 

 ؽزایط هحیطی 7-2-6

o ٞب٢ ثبتط٢ ثب٤س زض زٔب٢ٕ٘ٛ٘ٝ
C (2±20)  آظٔنٖٛ لنطاض ٥ٌط٘نس،    ٔٛضز  55+ 20/-40    ث٥ٗٚ ضعٛثت ٘ؿج٣

 ٍٔط آ٘ىٝ غ٥ط اظ ا٤ٗ ٔكرم قسٜ ثبقس.

 قنٛز ونٝ   اض ٥ٌط٘نس، ثٙنبثطا٤ٗ تٛنن٥ٝ ٔن٣    ٥ٗ لنط ٤تٛا٘ٙس زض ٔعنطو زٔبٞنب٢ پنب   ٞب زض عَٛ اؾتفبزٜ ٣ٔثبتط٢

oٞب٢ تى٣ّ٥ٕ زض زٔبٞب٢ آظٖٔٛ
C (2±0)  ٚo

C (2±10-) .٥٘ع ا٘دبْ قٛ٘س 

 DCرٍػ  –هقاٍهت داخلی هؤثز  –هدار هعادل  7-2-2

ٖ       Uٔمبٚٔت ٞط خعء اِىتط٤ى٣ ثب ٔحبؾجٝ ٘ؿجت ث٥ٗ افت ِٚتنبغ    iزض ؾطاؾنط ا٤نٗ خنعء ٚ  ٌؿنتطٜ خط٤نب

 .س٤آ ٣ٔ ثٝ زؾت R = U /iعجٛض٢ اظ آٖ خعء ٚ ا٤دبز افت ِٚتبغ 

 قٛز :ظ٤ط تع٥٥ٗ ٣ٔ فطَٔٛثب  ٣٤ب٥ٕ٥اِىتطٚقٞط ؾَّٛ d.c. (Ri ) ٤ه ٔمب٤ؿٝ، ٔمبٚٔت زاذ٣ّ  عٙٛاٖ ثٝ -یادآٍری

(1 )                                      
)(

)(
)(

Ai

VU
Ri




 

 .قٛز ٣ٔزض ظ٤ط ث٥بٖ  4ٌصضا٢ تطؾ٣ٕ٥ اضائٝ قسٜ زض قىُ  ثب ِٚتبغ DCٔمبٚٔت زاذ٣ّ 

 

 ٍلتاص گذراؽوای  -4ؽکل 

زٚ خعء اظ ٘ظط ٔب٥ٞنت ثنب ٞنٓ ٔتفنبٚت ثنٛزٜ ٚ      U ضؾس، افت ِٚتبغ اظ ا٤ٗ ٕ٘ٛزاض ثٝ ٘ظط ٣ٔ وٝ ٢عٛض ٕٞبٖ

 :قٛز ٣ٔظ٤ط ٘كبٖ زازٜ  فطَٔٛثطعجك 

(2)                                    )(tUUU   

)(ثطا٢  Uا٥ِٚٗ خعء  1tt  ٖٔؿتمُ اظ ظٔبٖ ثٛزٜ )افت ا٣ٕٞ( ٚ ٔٙدط ثٝ افعا٤ف خط٤ب i    ٗثطعجنك ا٤ن

 قٛز:٣ٔفطَٔٛ 
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(3)                                        

َ زض ا٤نٗ   ٚاثؿنتٝ ثننٝ ظٔنبٖ ثنٛزٜ ٚ اظ ٔٙكننأ     tU)(ٔمبٚٔننت إٞن٣ ذنبِم اؾننت. خنعء زْٚ     R، فطٔنٛ

 اِىتطٚق٥ٕ٥ب٣٤ )ضاوتب٘ؽ ظطف٥ت٣( اؾت.

 تجْیشات 7-2-3

 ٞب٢ ظ٤ط ثبقٙس:زاضا٢ ٔكرهٝ ٞب٢ ِٚتبغ ثب٤س٥ٌط٢ا٘ساظٜ د٥ٟعات ٔٛضز اؾتفبزٜ ثطا٢ت

 ؛25/0    ≥: نحت 

  :؛ضلٓ آذط 50  ≥زلت 

  ٔمبٚٔت زاذ٣ّ≥ M 1 

 ٜٞب٢ ٥ٌط٢ثب٤س اع٥ٕٙبٖ حبنُ وطز وٝ ا٘ساظٜ، ٤ٗ٥ٞب٢ اضائٝ قسٜ زض ثٙسٞب٢ پب: زض آظ٥ٌٖٛٔط٢ظٔبٖ ا٘ساظ

ٗ  و٥ٙن ٔطاخعنٝ   5ثٝ زؾت آٔسٜ ثبقٙس )ثٝ قنىُ   زض زٚضٜ نب  ٚ ؾغ  ِٚتبغ ٌصضا  ننٛضت،  س(. زض غ٥نط ا٤ن

 ٚخٛز آ٤س )ٔمبٚٔت زاذ٣ّ وٕتط(.٥ٌٝط٢ ٘بق٣ اظ ضاوتب٘ؽ ظطف٥ت٣ ثتٛا٘س ذغب٢ ا٘ساظ٣ٜٔ

٥ٌنط٢ ٥٘نع ثب٤نس ثنب ا٤نٗ      وٛتبٜ ثٛزٜ ٚ تد٥ٟعات ا٘ساظٜ ٥ٌtط٢ ثب٤س زض ٔمب٤ؿٝ ثب تظْ ثطا٢ ا٘ساظٜ tظٔبٖ 

 ٔع٥بض ؾبظٌبض ثبقٙس.

 
 

 :راٌّوا

 Uoc (OCV)  ِٚتبغ ٔساض ثبظ   1

 وتب٘ؽ ظطف٥ت٣ااثط ض   2

 Ucc (CCV)  ِٚتبغ ٔساض ثؿتٝ   3

4   t' (ٜ٢ط٥ٌ ا٘ساظ Ucc) 
 

 (t) = Uهٌحٌی  -5ؽکل 

 (هزاجعِ کٌید 6بِ ؽکل )Ucc (CCV) ٍلتاص هدار بغتٍِ Uoc (OCV) باس هدار گیزی ٍلتاصاًداسُ 7-2-4

 قٛز.زاقتٝ ٣ٔ زض ظٔبٖ ا٘دبْ ا٤ٗ آظٖٔٛ ثبظ ٍ٘ٝ و٥ّس ٥ٌUOCط٢: ا٥ِٚٗ ا٘ساظٜ
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ٔغبثك  tٔتهُ قٛز. و٥ّس ثب٤س زض عَٛ ٔست  Rmثبتط٢ ٔٛضز آظٖٔٛ ثب٤س ثط ض٢ٚ ثبض  ٥ٌUCCط٢ ثعس٢: ا٘ساظٜ

 قٛز. زاقتٝ ٍ٘ٝثؿتٝ  6ثب خسَٚ 

 

 
 :راٌّوا

 UCC / UOC ذٛا٘سٖ   1

2   Rm ٜ٥ٌط٢ٔمبٚٔت ا٘ساظ 

 اصَل هداربٌدی -6ؽکل 

 

 Ucc (CCV) یزیگ اًداسُرٍػ آسهَى بزای  -6جدٍل 

 ّا یباتز زیعا KOH a تیالکتزٍل یدارا یباتز آسهَى رٍػ

 Rm 

 
t 
s 

Rm 

 
t 
ms 

A
b   5/0 ± 150   5 ± 1   5/0 ± 1500   5/0± 10 

B
c   5/0 ± 150 2- 5/0   5/0 ± 470 2000- 500 

C
d   5/0 ± 200   5 ± 5     5/0 ± 2000    5 ± 8/7 

 و٥ّس، زض٘ظط ٌطفتٝ قٛ٘س. اتهبَٔمبٚٔت ذغٛط اتهبَ ثبتط٢ ٔٛضز آظٖٔٛ ٚ ٔمبٚٔت  Rmثٟتط اؾت زض   - یادآٍری
a  وبضثطز ثب خط٤بٖ لّٝ ثبت. 
b   ضٚـA  ٖٛٔزاضز. ذبل(: ٥٘بظ ثٝ تد٥ٟعات آظٖٔٛ قسٜٝ ٥تٛن)آظ 
c   ضٚـB زض نٛضت عسْ ٚخٛز تد٥ٟعات آظٖٔٛ ضٚـ :A  طز٥ٌ ٣ٔٔٛضز اؾتفبزٜ لطاض. 
d    ضٚـC طز٥ٌ ٣ٔ: تٟٙب زض نٛضت تٛافك ث٥ٗ ؾبظ٘سٜ ٚ ٔكتط٢ ٔٛضز اؾتفبزٜ لطاض. 

 Riهحاعبِ هقاٍهت داخلی  7-2-5

 ز:وطتٛاٖ ثب ٔحبؾجٝ ظ٤ط تع٥٥ٗ ٔمبٚٔت زاذ٣ّ ضا ٣ٔ

  
mCCضاثغٝ  –یادآٍری  RU ٔطاخعنٝ   4-2-7)ثٝ ظ٤نط ثٙنس    ثبقس ٣ٔ Rmٔتٙبظط ثب خط٤بٖ  حُٕ قسٜ اظ عط٤ك ٔمبٚٔت زقبضغ  /

 (.سو٥ٙ
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 گیزی ظزفیتاًداسُ 7-2-6

 کلیات 7-2-6-6

 ٥ٌط٢ ظطف٥ت ٚخٛز زاضز:زٚ ضٚـ ثطا٢ ا٘ساظٜ

 ثبقس.قبذم ثٟتط٢ ثطا٢ اِعأبت ؾبعت ٣ٔوٝ  A: ضٚـ قسٜٝ ٥تٛنضٚـ  -

 ا٤ٗ اؾتب٘ساضز ٔكرم قسٜ اؾت. 2ٚ  1 ٞب٢لؿٕتتط٢ اؾت وٝ لجالً زض ـ ٔعَٕٛ: ضBٚضٚـ  -

وٝ وساْ ضٚـ آظٖٔٛ ٔٛضز اؾتفبزٜ  ٞب٢ ٔطثٛط ثٝ ظطف٥ت ضا اضائٝ ٕ٘ب٤س، ثب٤س ٔكرم وٙسؾبظ٘سٜ زازٜ ٞطٌبٜ

 لطاض ٌطفتٝ اؾت.

 Aرٍػ  7-2-6-2

 (ٔطاخعٝ و٥ٙس 7قىُ ثٝ انَٛ ٔساضثٙس٢) -اِف

 

 
 :راٌّوا

 UCC/UOC ذٛا٘سٖ 1

2 Rm ٜ٥ٌط٢ٔمبٚٔت ا٘ساظ 

3 Rd پ٥ٛؾتٝ ٔمبٚٔت زقبضغ 

 Aاصَل هداربٌدی بزای رٍػ  -7ؽکل 

 ضٚـ ا٘دبْ آظٖٔٛ -ة

 .ثبقس ٣ٔضٚظ  30تمط٤جبً  Rdٔست آظٖٔٛ:  ٔست زقبضغ زض ٔمبٚٔت 

ٔنساض   ٢ٞب لؿٕت(ثب٤س قبُٔ تٕبْ 8 ٚ 7: ٔمساض ثبض ٔمبٚٔت٣ )ٔكرم قسٜ زض خسَٚ Rdٔمساض ٔمبٚٔت 

 ثبقس. ±5/0 ذبضخ٣ ثٛزٜ ٚ زاضا٢ زضؾت٣ زض حسٚز  

 

 تع٥٥ٗ ظطف٥ت -ح

U  ٔساض ثبظ ِٚتبغ ٢ط٥ٌ ا٘ساظٜ
'
OC  ِٝٚتبغ ٔساض ثؿت ٚUCC وٝ زائٕبً  ٢ا ٢ثبتطوٓ ضٚظ٢ ٤ه ثبض ثط ض٢ٚ زؾت

 5زض ِٚتنبغ ٘مغنٝ ٟ٘نب٣٤ ونٝ زض خنسَٚ       UCCقٛز تب ظٔب٣٘ وٝ ا٥ِٚٗ عجٛض ٔتهُ اؾت ا٘دبْ ٣ٔ Rdثٝ 

 آ٤س. ثٝ زؾتتعط٤ف قسٜ اؾت، 
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Uاَٚ  ٢ط٥ٌا٘ساظٜ -1
'
OC ٔمبٚٔت :Rd  اظRm ثٛزٜ ٚ  تط ثعضي بض٥ثؿU

'
OC ثنب   جنبً ٤تمطUOC   .ثطاثنط اؾنت 

 ، ثبظ ٍ٘ٝ زاقتٝ قٛز.٢ط٥ٌ ا٘ساظٜو٥ّس ٍٞٙبْ ا٘دبْ 

ٔغبثك ثب  tقٛز. و٥ّس زض عَٛ ٔست تهُ ٣ٔٔ Rm: ثبتط٢ ٔٛضز آظٖٔٛ ثٝ ٥ٌUCCط٢ ثعس٢ ا٘ساظٜ -2

 .قٛز ٣ٔثؿتٝ ٍ٘ٝ زاقتٝ  7خسَٚ 

 UCC یزیگ اًداسُبزای  Aرٍػ آسهَى  -7جدٍل 

 ّایباتز زیعا KOH تیالکتزٍل یدارا یّایباتز
Rm 

 
t 
S 

Rm 

 
t 
ms 

  5/0± 150   5 ± 1    5/0 ± 1500   5 ± 10  

 ثبقس. 8ٚ  7ٔساض ذبضخ٣( ثب٤س ٔغبثك ثب خساَٚ  ٢ٞب لؿٕتٔمساض ثبضٞب٢ ٔمبٚٔت٣ )قبُٔ تٕبْ  -یادآٍری

 ثنب  ٢ط٥ن ٌوٝ ثنب ٞنط ا٘نساظٜ    Cp ٣خعئ ت٥ظطف ط٤ثب افعٚزٖ ٔمبز ٢ثبتط ت٥: ظطفC ت٥ظطف ٔحبؾجٝ -3

 : س٤آ ثٝ زؾت ،قٛز ٣ٔ ٔحبؾجٝ ط٤ظ فطَٔٛ

 
 وٝ زض آٖ :

ti ٜ٥ٌط٢ اؾت.ظٔبٖ ث٥ٗ زٚ  ا٘ساظ 

PCC  
 .س٤آ حبنُ ٣وبف ٣زضؾت تب قٛز ا٘دبْ ضٚظ زض ٢ط٥ٌا٘ساظٜ چٙس وٝ قٛز٣ٔ ٥ٝتٛن زقبضغ، ب٤ٖپب زض -4

 Bضٚـ  7-2-6-3

 ٔطاخعٝ و٥ٙس( 8)ثٝ قىُ انَٛ ٔساضثٙس٢ -ِفا

 
 :راٌّوا

 UCCذٛا٘سٖ 1

2 Rd    ٝٔمبٚٔت زقبضغ پ٥ٛؾت 

 Bاصَل هداربٌدی بزای رٍػ  -8ؽکل 

 (و٥ٙسٔطاخعٝ  2-6-2-7ظ٤طثٙس ٔٛضز ة ضٚـ ا٘دبْ آظٖٔٛ )ثٝ  -ة

: ٞطٌبٜ ِٚتبغ تحت ثبض ثبتط٢ ٔٛضز آظٖٔٛ ثطا٢ ا٥ِٚٗ ثبض ثٝ ظ٤ط ٘مغٝ ٟ٘ب٣٤ ٔكنرم قنسٜ   تع٥٥ٗ ظطف٥ت -ح

 .قٛز ٣ٔعَٛ عٕط وبض٢ تعط٤ف  عٙٛاٖ ثٝٔحبؾجٝ قسٜ ٚ  tافت ٕ٘ب٤س، ظٔبٖ  5ٔغبثك ثب خسَٚ 
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 :قٛزف٥ت عجك فطَٔٛ ظ٤ط ٔحبؾجٝ ٣ٔظط

         t
R

U
C

d

CC
  

 وٝ زض آٖ :

C  ؛ظطف٥ت 

UCC )ٔمساض ِٚتبغ ٔتٛؾظ   )ٔتٛؾظUCC  زض عَٛ ظٔبٖ زقبضغ(0-t)؛ 

t عَٛ عٕط. 

 )اختیاری(  Aدر طَل دؽارص طبق رٍػ  Riهحاعبِ هقاٍهت  داخلی  7-2-7

U ٢ط٥ٌ ا٘ساظٜثعس اظ ٞط 
'
OC  ٚUCC  ٔمبٚٔت زاذ٣ّ  تٛاٖ ٣ٔ، 6-2-7ثب ضٚـ ظ٤طثٙسRi   ثبتط٢ ضا ثب اؾنتفبزٜ اظ

 فطَٔٛ ظ٤ط ٔحبؾجٝ ٕ٘ٛز :

 
 

 )هقادیز( هقاٍهت دؽارص -8جدٍل 

 ؽوارُ کد بزطبق ابعاد

 کد حزفی بزای 
ّای عیغتن

 ؽوارُ کد بزطبق ابعاد الکتزٍؽیویایی

 کد حزفی بزای 
ّای عیغتن

 الکتزٍؽیویایی
L S C B 

 هقاٍهت دؽارص
k 

 kهقاٍهت دؽارص 

416   1025 68  

421   1212   

510   1216 62  

512   1220 62  

514   1225   

516  82 1612   

521  68 1616 30  

527  56 1620 47  

610   1625   

612   1632   

614  120 2012 30  

616  100 2016 30  

621  68 2020 30  

626  47 2025 15  

 (هتَعط)
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 ؽوارُ کد بزطبق ابعاد

 کد حزفی بزای 
ّای عیغتن

 ؽوارُ کد بزطبق ابعاد الکتزٍؽیویایی

 کد حزفی بزای 
ّای عیغتن

 الکتزٍؽیویایی
L S C B 

 هقاٍهت دؽارص
k 

 kهقاٍهت دؽارص 

710   2032 15  

712  100 2312   

714  68 2316   

716  68 2320 15  

721  47 2325   

726  33 2412   

731  27 2416   

736 22 22 2330 15  

754  15 2430 15  

910      

912      

914      

916  47    

920  33    

921  33    

927  22    

936  15    

1110      

1112      

1114      

1116  39    

1120  22    

1121 22 22    

1126  15    

1130 15 15    

1136  15    

1142 10 10    

1154 8/6 8/6    

 .ثبقٙس ٣ٔخبٞب٢ ذب٣ِ، زض حبَ ثطضؾ٣  -یادآٍری
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3-7 ّای آسهَى بزای تعییي هقاٍهت در بزابز ًؾترٍػ 

 چؾوی اٍلیٍِ بزرعی  یعاس آهادُپیؼ 7-3-6

ٞنب ثب٤نس زض ٔعنطو ثطضؾن٣     ثنبتط٢  3-3-7ٚ  2-3-7ض ظ٤طثٙنسٞب٢  ز ٞب٢ ٔكرم قنسٜ لجُ اظ ا٘دبْ آظٖٔٛ

 لطاض ٥ٌط٘س. 8چك٣ٕ، ٔغبثك ثب اِعأبت عٙٛاٖ قسٜ زض ثٙس 

زض زٔب٢ ٔكرم )ثٝ تطت٥نت   h 2ٞب ثب٤س ثٝ ٔست ، ثبتط2٢-2-3-7ٚ  1-2-3-7ثٙسٞب٢ ٞب٢ ظ٤طثطا٢ آظٖٔٛ
o
C40  ٚ o

C45ّٛ٥ٌط٢ قٛز.( لطاض ٥ٌط٘س تب اظ تمغ٥ط زض ضعٛثت ثبت خ 

 آسهَى در دها ٍ رطَبت باال 7-3-2

 ؽدُِ یتَص آسهَى 7-3-2-6

 ا٘جبض قٛز. 9ثبتط٢ ثب٤س تحت قطا٤ظ ٔكرم قسٜ زض خسَٚ 

 ؽدُِ یتَصؽزایط اًبارػ بزای آسهَى  -9جدٍل 

 دها
 o

C 

 رطَبت ًغبی
  RH% 

 سهاى آسهَى

 رٍس

 ٤90ب  30 95تب  90  40 ± 2 
ٝ  ٣زضحنبِ اؾتفبزٜ ٕ٘ٛز،  ضٚظ 30اظ ظٔبٖ آظٖٔٛ  تٛاٖ ٣ٔثطا٢ تؿط٤ع زض آظٖٔٛ وٙتطَ و٥ف٥ت ٔعَٕٛ،  - یادآٍری ضٚظ زض ٔنٛضز   90ظٔنبٖ آظٔنٖٛ    ون

 قٛز.٘ٛ اعٕبَ ٣ٔ ٢ٞب ٢ثبتطآظٖٔٛ تع٥٥ٗ و٥ف٥ت 

 یاریاخت آسهَى 7-3-2-2

 (ٔطاخعٝ و٥ٙس10خسَٚ ثٝ ) تٛاٖ ا٘تربة ٕ٘ٛز:٣ٔ پؽ اظ تٛافك ث٥ٗ ؾبظ٘سٜ ٚ ٔكتط٢، قطا٤ظ آظٖٔٛ ظ٤ط ضا

 ؽزایط اًبارػ بزای آسهَى اختیاری -62جدٍل 

 دها
 o

C 

 رطَبت ًغبی
  RH% 

 سهاى آسهَى

 رٍس

 ٤60ب  20 95تب  90 ±40 2 
ٝ  ٣زضحنبِ ز، ونط اؾنتفبزٜ   ضٚظ 20اظ ظٔبٖ آظٖٔٛ  تٛاٖ ٣ٔثطا٢ تؿط٤ع زض آظٖٔٛ وٙتطَ و٥ف٥ت ٔعَٕٛ،  -یادآٍری ضٚظ زض ٔنٛضز   60ظٔنبٖ آظٔنٖٛ    ون

 قٛز.ٞب٢ ٘ٛ اعٕبَ ٣ٔآظٖٔٛ تع٥٥ٗ و٥ف٥ت ثبتط٢

 ّای دهاآسهَى بزاعاط چزخِ 7-3-3

 (ٔطاخعٝ و٥ٙس9قىُ ثٝ )ٔغبثك ثب ثط٘بٔٝ ظ٤ط لطاض ٥ٌطز:  چطذٝ زٔب 150ثبتط٢ ثب٤س زض ٔعطو 
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 ّای دهاآسهَى بزاعاط چزخِ -62ؽکل 

 .زوطا٤ٗ ٥ٔعاٖ زض پ٣ تغ٥٥ط زٔب، تغ٥٥ط ذٛاٞس  ثبقس. 60   تب 50 ضعٛثت ٘ؿج٣ ثب٤س زض زٔب٢ اتبق  

 بزرعی چؾوی ٍ ؽزایط پذیزػ 8

6-8 عاسیآهادُپیؼ 

ثب٤نس زؾنت ونٓ ثنٝ       ٞب ٢ثبتط، 7ٞب٢ ٔكرم قسٜ زض ثٙس طضؾ٣ چك٣ٕ لج٣ّ، ٤ب ثعس اظ آظٖٔٛلجُ اظ ا٘دبْ ث

 لطاض ٥ٌط٘س.( 55 ± 20  )زض زٔب٢ اتبق ٚ ضعٛثت ٘ؿج٣  h24 ٔست 

ٖ  ٣ٔن ضا  h24اِىتط٥ِٚت، ٘كت٣ نٛضت ٥ٌطز. ظٔبٖ ا٘جبضـ  قسٖ ٢ثّٛض ثعس اظثٟتط اؾت  زض ننٛضت ِنعْٚ    تنٛا

ونٝ زض ٔعنطو    ٣٤ٞنب  ٢ثنبتط ٞب٢ ٘ٛ ٤ب ٔهط  قنسٜ زض ٔنٛضز   تٛا٘س زض ٔٛضز ثبتط٢ا٤ٗ ثطضؾ٣ ٣ٔ.افعا٤ف زاز

 ، اعٕبَ قٛز.ا٘س لطاضٌطفتٝٞب٢ ٔرتّف آظٖٔٛ

2-8 بشرگٌوایی 

ٞب٢ ٣ثطاثط، ثطا٢ آقىبضؾبظ٢ ٘كت 15ثطاثط ا٘دبْ قٛز. ثعضٌٕٙب٣٤  15تب  10ثعضٌٕٙب٣٤  ثطضؾ٣ چك٣ٕ ثب٤س ثب

 وٛچه ضطٚض٢ اؾت.

3-8 رٍؽٌایی 

lx  ثطضؾ٣ چك٣ٕ ثب٤س تحت ٤ه ٘ٛض ؾف٥س پرف ثب قست
زض ؾغ  ثبتط٢ ٔنٛضز ثبظضؾن٣    lx1100  تب 1900

 ا٘دبْ قٛز.

4-8 2ًؾتی بٌدیعطَح ٍ طبقِ 

 .ا٘س قسٜ اضائٝ 11زض خسَٚ  ٣٘كتثٙس٢ ؾغٛح ٚ عجمٝ

                                                 

-1 lx  ِٛوؽ ٚاحس قست ٘ٛض : 
2 Leakage levels and classification 
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5-8 ؽزایط پذیزػ یا قبَلی 

 ٞب٢ ٔع٥ٛة ثب٤س ثٝ تٛافك ث٥ٗ ؾبظ٘سٜ ٚ ٔكتط٢ ثطؾس.  ٘كت لبثُ لجَٛ ٚ ٥٘ع ٘ؿجت لؿٕتؾغ

 ٘جب٤س تع٥٥ٗ و٥ف٥ت قٛ٘س. S1ٞب٢ تبظٜ ثب ؾغ  ٘كت٣ ث٥كتط اظ ثبتط٢

٢ زاقتٝ ٔحسٚز٤ت وٕتط تٛا٘ٙس ٣ٔ، ا٘س قسٜآظٖٔٛ  2-3-7ٞب٣٤ وٝ عجك ظ٤طثٙس ٔع٥بضٞب٢ لج٣ِٛ ثطا٢ ثبتط٢

 .زوطزاض٢ اؾتفبزٜ ثطٞب٢ عىؽتٛاٖ اظ زؾتٍبٜثبقٙس. زض نٛضت ِعْٚ، ٣ٔ

 یًؾت بٌدیعطَح ٍ طبقِ -66جدٍل 

 عطَح ًؾت
 تعزیف ًوَدار

 درجِ یبٌد طبقِ

 1ٕ٘ه ظ٣٘

S1 

 

-و٣ٕ وٝ زض ٘عز٤ى٣ زضظ٥ٌط ٤بفت ٣ٔ ٢ٞب ٘كت

ٔح٥ظ زضظ٥ٌط نسٔٝ  10 قٛز ٚ ثٝ وٕتط اظ  

قٛ٘س. ثطاثط آقىبض ٣ٔ 15ظ٘ٙس ٚ ثب ثعضٌٕٙب٣٤ ٣ٔ

 لبثُ آقىبضؾبظ٢ ٥٘ؿت. طٔؿّ ٥غ٘كت ثب چكٓ 

S2 

 

ثب چكٓ  تٛا٘ٙس ٣ٔٔؿ٥طٞب٢ وٛچى٣ اظ ٘كت وٝ 

زض ٘عز٤ى٣ زضظ٥ٌط، آقىبض قٛ٘س. زض  طٔؿّ ٥غ

ثٝ ا٤ٗ ٔٛضٛد تٛخٝ  تٛاٖ ٣ٔثطاثط  15ثعضٌٕٙب٣٤ 

ٔح٥ظ  10 ثٝ ث٥ف اظ   ٞبزاقت وٝ ا٤ٗ ٘كت

 ظ٘ٙس.زضظ٥ٌط نسٔٝ ٣ٔ

S3 

 

زض ٞط عط   ٣٤ٞب ِىٝوٝ ثٝ نٛضت  ٣٤ٞب ٘كت

ثب چكٓ  تٛاٖ ٣ٔضا  قٛ٘س ٣ٔزضظ٥ٌط پرف 

ثٝ  ٞب ٘كتغ٥طٔؿّ  آقىبضؾبظ٢ ٕ٘ٛز أب ا٤ٗ 

 .ضؾٙس ٣ٕ٘ٔٙف٣ ترت  اتهبَ
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 عطَح ًؾت
 تعزیف ًوَدار

 درجِ یبٌد طبقِ

 2ِىٝ

C1 

 

ب٣٤ زض ٞط عط  ٞٞب٣٤ وٝ ثٝ نٛضت ِىٝ٘كت

قٛ٘س أب ثٝ لؿٕت ٔطوع٢ ٣ٔزضظ٥ٌط پرف 

 ضؾٙس.ٔٙف٣ ترت ٣ٕ٘ اتهبَ

C2 

 

ثبقٙس ٚ ٞب٣٤ وٝ ثٝ نٛضت ِىٝ پرف ٣ٔ٘كت

 ضؾٙس.ٔٙف٣ ترت ٣ٔ اتهبَثٝ لؿٕت ٔطوع٢ 

 

 3٘كت

L1 

 

قٛز وٝ اظ اِىتط٥ِٚت ٘بق٣ ٣ٔ ثّٛض٢تدٕع ٔب٤ع 

 ٚ ثط ض٢ٚ لؿٕت٣ اظ ٌؿتطٜ 

ٔٙف٣ ترت  اتهبَٞب ٔتٛضْ قسٜ ٚ وُ ؾغ  ِىٝ

                                                       ٥ٌطز.ضا زضثط ٣ٔ

L2 

 

وٝ اظ اِىتط٥ِٚت ٘بق٣  قسٜ ٢ثّٛضتدٕع ٔب٤ع 

ٔتٛضْ قسٜ ٞب، قٛز ٚ ثط ض٢ٚ وُ ٌؿتطٜ ِى٣ٔٝ

                            ٥ٌطز.ٔٙف٣ ترت ضا زضثط ٣ٔ اتهبَٚ وُ ؾغ  

1- Solting 

2- Clouds 

3- Leaks  
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 پیَعت الف

 )الشاهی(

 کدگذاری

ٞب٢ ؾبعت ٔغبثك ثب ا٤ٗ اؾتب٘ساضز ثب ؾ٥ؿتٓ وسٞب٢ حطف٣ ٚ عنسز٢ ٔب٘ٙنس ظ٤نط وسٌنصاض٢     ثٟتط اؾت ثبتط٢

 ثبقس.ٔغبثمت ثب ا٤ٗ اؾتب٘ساضز ٣ٔ ٘كب٘ٝ Wحط   ٞطحبَ ثٝ قٛ٘س.
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