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  خدا به نام 

 سازمان ملی استاندارد ايران با آشنايی

و  اسکتاندارد  مؤسسکۀ  مقکررات  و قکوانی   اصکح   قکانون  3مکاد   یک   بند موجب به ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ

اسکتاندارداا    نشکر  و تدوی  تعیی ، وظیفه که است کشور رسمی مرجع تنها 1331 ماه بهم  مصوب ایران، صنعتی تحقیقات

  .دارد عهده به را ملی )رسمی( ایران

بکه   92/6/29دومی  جلسه شورا  عالی ادار  مکور    و صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه موسسه استاندارد و تحقیقات نام

  . است شدهجهت  اجرا ابحغ  92/3/29مور   33333/996سازمان ملی استاندارد ایران تغییر و طی نامه شماره 

مؤسسکات   و مراکز نظران صاحب ، سازمانکارشناسان  از مرکب فنی اا  کمیسیون در مختلف اا  حوزه در استاندارد تدوی 

تولیکد ،   بکه شکرایط   توجه با و ملی مصالح با امگام وکوششی شود می انجام مرتبط و آگاه اقتصاد  و تولید  پژواشی، علمی،

کننکدگان،  مصکر   تولیدکننکدگان،  شکام   نفکع،  و حک   صکاحبان  منصکفانۀ  و آگااانکه  مشکارکت  از ککه  اسکت  تجار  و فناور 

نکوی    پیش  .شود می حاص  دولتی غیر و دولتی اا  سازمان نهاداا، تخصصی، و علمی مراکز کنندگان، وارد و صادرکنندگان

از  پک   و شکود مکی  ارسکا   مربکو   فنکی  اا  کمیسیون اعضا  و نفع ذ  مراجع به نظرخواای برا  ایران ملی استاندارداا 

ایکران   رسمی() ملی استاندارد عنوان به تصویب صورت در و طر  رشته آن با مرتبط ملی کمیتۀ در پیشنهاداا و نظراا دریافت

 .شود می منتشر و چاپ

کننکد   می تهیه شده تعیی  ضوابط رعایت با نیز صح  ذ  و مند عحقه اا  سازمان و مؤسسات که استاندارداایی نوی  پیش

،  بکدی  ترتیکب    .شکود  مکی  منتشکر  و چکاپ  ایکران  ملکی  استاندارد عنوان به ، تصویب درصورت و بررسی و طر  ملی درکمیتۀ

ملکی   کمیتکۀ  در و تکدوی   3 شکمار   ایکران  ملکی  استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر که دنشو می تلقی ملی استاندارداایی

 .باشد رسیده تصویب به دادمی تشکی سازمان ملی استاندارد ایران  که مربو  استاندارد

(ISO)اسکتاندارد   المللکی  بکی   سکازمان  اصلی اعضا  از ایران سازمان ملی استاندارد
المللکی الکتروتکنیک     بکی   کمیسکیون ، 1

9
(IEC) 3 قکانونی  شناسکی  انکدازه  المللی بی  سازمان و

(OIML)  2رابکط  تنهکا  بکه عنکوان   و اسکت
ککدک  غکیایی    کمیسکیون  

3
(CAC)خکا   اکا   نیازمنکد   و کلکی  شکرایط  بکه  توجه ضم  ایران ملی استاندارداا  تدوی  در . کند می فعالیت کشور در 

  .شودمی گیر بهره المللی بی  استاندارداا  و جهان صنعتی و فنی ، علمی اا  پیشرفت آخری  از ، کشور

 ، حفک   کننکدگان  مصکر   از حمایکت  بکرا   ، قانون در شده بینی پیش موازی  رعایت با تواند میایران  سازمان ملی استاندارد

 اجرا  بعضی ، اقتصاد  و محیطی زیست مححظات و محصوالت کیفیت از اطمینان حصو  ، عمومی و فرد  ایمنی و سحمت

 استاندارد، اجبار  عالی شورا  تصویب اب وارداتی، اقحم یا /و کشور داخ  تولید  محصوالت برا  را ایران ملی استاندارداا  از

و  صکادراتی  کاالاکا   اسکتاندارد  اجکرا   ، کشکور  محصکوالت  برا  المللی بی  بازاراا  حف  منظور به تواند می سازمان نماید. 

 فعا  مؤسسات و اا سازمان خدمات از کنندگان استفاده به بخشیدن اطمینان برا  امچنی  . نماید اجبار  را آن بند درجه

 ، محیطکی زیسکت  مکدیریت  و کیفیکت  مکدیریت  اکا   سیسکت   گکواای  صدور و ممیز  ، بازرسی ، آموزش ، مشاوره در زمینۀ

 را مؤسسات و اا سازمان گونه ای  سازمان ملی استاندارد ایران ، سنجش وسای  ( واسنجی کالیبراسیون ) و مراکز اا آزمایشگاه

 اا آن به صححیت تأیید گوااینامۀ ، الزم شرایط احراز صورت در و کند می ارزیابی ایران تأیید صححیت نظام ضوابط اساس بر

 تعیکی   ، سکنجش  وسای  ( واسنجی کالیبراسیون ) ، یکااا المللی بی  دستگاه ترویج . کند مینظارت  اا آن عملکرد بر و اعطا

 .است سازمان ای  وظایف دیگر از ایران ملی استاندارداا  سطح ارتقا  برا  تحقیقات کاربرد  انجام و گرانبها فلزات عیار

 

                                                 
1- International Organization for Standardization 
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3-  International Organization of  Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)  
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 92 پرتوگیر الزم پیوست پ پ )الزامی(  محاسبه شرایط 
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 و تابندگی پرتوگیر به زمان 
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 فهرست مندرجاتادامه 

 صفحه عنوان

 مراجعه شود( وابسته 3)به جدو  الف الف پرتوگیر خطر و حدود اا   گروه  9شک  الف الف

 و تابندگی پرتوگیر به زمان 
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وابسته به دما   ،شده به باند تابندگی گیر  اندازهفاکتوراا  تبدی  تابندگی ک    1شک  ث ث

 خاکستر  سیگنا  گسیلندهسطح مولد 

31 
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 خاکستر  سیگنا  گسیلندهوابسته به دما  سطح مولد مربو ، 
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 33 گیر  تابندگی ک  مثالی از آشکارساز برا  اندازه  1شک  ج ج

 36 برا  تابش فروسر  اشدار گیار  نشانهمثالی از   1شک  چ چ

 3 تابش از طری  طراحی قرار گرفت  در معرض روش ارزیابی و کااش   191جدو  
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 گفتار پیش

الزامات ویژه تأسیسات گرمایش الکتریکی : 19قسمت  -ایمنی تأسیسات گرمایش الکتریکی "استاندارد 

تهیه و تدوی   ایران استانداردملی  سازماناا  مربو  توسط  که پیش نوی  آن در کمیسیون " فروسر 

مور   برق و الکترونی  استاندارداجحس کمیته ملی  افتصد و پنجاه و ششمی و در  است شده

قانون اصح  قوانی  و مقررات  3مورد تصویب قرار گرفته است، این  به استناد بند ی  ماده 91/19/1329

، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر 1331مصوب بهم  ماه   مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران،

 شود. می

ی در زمینه صنایع، علوم و خدمات، اا  ملی و جهان برا  حف  امگامی و اماانگی با تحوالت و پیشرفت

استاندارداا  ملی ایران در مواقع لزوم تجدیدنظر خوااد شد و ار پیشنهاد  که برا  اصح  و تکمی  ای  

 استاندارداا ارائه شود، انگام تجدیدنظر در کمیسیون فنی مربو  مورد توجه قرار خوااد گرفت. بنابرای ، 

 تاندارداا  ملی استفاده کرد.باید امواره از آخری  تجدیدنظر اس

 منبع و مأخی  که برا  تهیه ای  استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شر  زیر است:

IEC 60519-12 : 2013, Safety in electroheating installations – Part 12: Particular requirements  

for infrared electroheating installations 
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الزامات ويژه تأسیسات گرمايش : 21قسمت  -ايمنی تأسیسات گرمايش الکتريکی

 الکتريکی فروسرخ

 دامنه کاربرد هدف و 2

 موارد زیر جایگزی  شود. بااستاندارد ای   1 قسمتای  بند از 

 جايگزين شود:

 باشد می تعیی  الزامات ایمنی تجهیزات و تأسیسات گرمایش الکتریکی صنعتیاد  از تدوی  ای  استاندارد، 

امرفت گرما بر و بطور عمده . ،است شدهفروسر  تولید  اا  گسیلندهتابش فروسر  توسط  معموالً آن، درکه 

محدودیت بیشتر دامنه کاربرد ای  است . دارد برتر  نظربه ماده مورد انرژ  انتقا   به منظورگرما انتقا  یا 

بیشینه را  ، ی  گسی  طیفیدر اوا یا خحء nm 339فروسر  در طو  موج اا  بلندتر از  اا  گسیلندهکه 

 .باشند میفشار پراا   تابش گرمایی یا قوسدارا  طیف پیوسته باند وسیع نظیر دارند، و 

و  THz 299  فروسر  به عنوان تابشی در گستره بسامد بی  تقریباً ، 6222-1ملی ایران شماره استاندارد در 

GHZ 399 شود. ای  مربو  به گستره طو  موج بی   تعیی  میnm 339  وmm 1 گرمایش باشد.  در خأل می

شود، تابش  استفاده می C˚ 3999و  C˚ 399از منابع فروسر  با دما  اسمی بی  فروسر  صنعتی معموالً 

 .دارد برتر  µm 19و  nm339 در گستره طو  موج بی   از ای  منابع شده ی سگ

      خارج از محدودهممک  است  ،گرمایی جس  سیاه اا  گسیلندهبه عنوان مثا ،  اا  مه  گسی پ  از 

nm 339  یاnm 3999 اا  بلندتر از در طو  موج گسی و  گسی  شدهنور اا  ایمنی  گسترش یابد، جنبه  

nm 3999 شود. را نیز ای  استاندارد شام  می 

 شود: ای  استاندارد موارد زیر را شام  نمی

 توسط استاندارد که -به عنوان منابع اصلی LED))  نور  گسیلندهتأسیسات فروسر  با لیزراا یا دیوداا   -

 IEC/TR 60825-9 : 1999 [5]و  IEC 60825-1 : 2007 [4] و استاندارداا  ،11399ملی ایران شماره 

 پوشش داده می شود.

 کنند. میاستفاده که عموم مردم از آن  وسایلی  -

 شود.  پوشش داده می 2939ملی ایران شماره  توسط استاندارد که -وسایلی برا  استفاده آزمایشگاای  -

اا به عنوان اجزاء  اا یا میله ، لولهلختاا   که در آن مقاومت گرم شده سی  تأسیسات گرمایش الکتریکی  -

توسط  که باشد. شده نمی درنظر گرفتهاستفاده  غالباثر جانبی شوند، و تابش فروسر   گرمایش استفاده می

 شود. میپوشش داده  6222-9شماره ایران استاندارد ملی 

 ؛W 939اا  فروسر  کمتر از  گسیلندهتجهیزات گرمایش فروسر  با توان الکتریکی ترکیب شده نامی   -

 ؛دستیتجهیزات فروسر    -
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به عنوان  ا  بطور نمونهتجهیزات گرمایش الکتریکی فروسر  صنعتی تحت پوشش دامنه کاربرد ای  استاندارد 

 سپ  شود. تابش تابش فروسر  توسط ی  یا چند منبع استفاده می بهبرا  تبدی  انرژ  الکتریکی  1اثر ژو 

خا   ،ی بصورت زیرشود. چنی  اجزاء گرمایش فروسرخ مورد نظر تابیده میاز ی  یا تعداد  اجزاء به ماده 

 :استند

 تاا به شک  دیگر  با ی  جزء مقاوم لوله، صفحه مانند یا سرامی به شک  اا  فروسر  گرمایی  گسیلنده -

 ؛اخلید

 ؛المپ االوژن با ی  فیحمان داغ به عنوان منبع اا  گسیلندها  کوارتز فروسر  یا  لوله شیشه  -

-کروم-سیلیکات مولیبدن، کاربید سیلیسیوم، گرافیت، آلیاژ آا  د جدا نشده ساخته شده از  ءاجزا -

 ؛یا مواد مشابه 9آلومینیوم شبیه کانتا 

 په ؛طیف اا  قوس  المپ  -

 الزامیمراجع   1

 . است شدهاا ارجاع داده  به آنمدارک الزامی زیر حاو  مقرراتی است که در مت  ای  استاندارد ملی ایران 

 شود.   ترتیب آن مقررات جزئی از ای  استاندارد ملی ایران محسوب میبدی

 اا  بعد  آن تجدیدنظراا و  اصححیه در صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد،

اا ارجاع داده  تاریخ انتشار به آنذکر استاندارد ملی ایران نیست. در مورد مدارکی که بدون  مورد نظر ای 

 اا مورد نظر است. اا  بعد  آن و اصححیه تجدیدنظر، امواره آخری  است شده

 استفاده از مراجع زیر برا  ای  استاندارد الزامی است:

 موارد زیر کاربرد دارد. با درنظر گرفت ای  استاندارد  1 قسمتای  بند از 

 اضافه شود:

: 1قسمت -ایمنی تأسیسات گرمایش الکتریکی، 1329: سا  6222-1ملی ایران شماره استاندارد   1-2

 ؛ عمومیالزامات 

  ؛اا  المپ اا و سامانه ، ایمنی پرتوزیستی المپ1333: سا  11399ملی ایران شماره استاندارد   1-1

ارزیابی  -ایمنی ماشی  آالت، اصو  کلی طراحی ، 1329: سا  19199 ایزو شماره -ایران استاندارد  1-9

  ؛ریس  و کااش آن

2-4  ISO 13577-1, Industrial furnaces and associated processing equipment – Safety – Part 1: 

General requirements 

2-5  ISO 14159, Safety of machinery – Hygiene requirements for the design of machinery 

 اصطالحات و تعاريف          9

 با درنظر گرفت  موارد زیر کاربرد دارد.استاندارد ای   1ای  بند از قسمت 

                                                 
1-Joule 

2-Kanthal 
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 اضافه شود:

9-202 

 تابش فروسرخ

 .استندبلندتر  ،تابش مرئیاا   از طو  موج آن اا  طو  موج ا  که نور  تابش

 شوند: اا  زیر تقسی  بند  می بطور عاد  به بخش mm 1و  nm 339گستره تابش فروسر  بی   -ورودي 2يادآوري 

IR-A    nm 339 تا  nm 1299  خاکستر  با دما  سطحی بی    گسیلنده، یا براC˚3239 تا C˚1399؛ 

IR-B    nm 12999 تا  nm 3999  خاکستر  با دما  سطحی بی    گسیلنده، یا براC˚1399 تا C˚629؛ 

IR-C    nm 3999 تا  mm 1  کمتر از خاکستر  با دما  سطحی  گسیلنده، یا برا C˚629؛ 

 دما  مربو  به طیفی که در آن بیشینه شدت در طو  موج محدود است.

 .باشد می 11399 شماره ملی ایران اا مطاب  با استاندارد ای  گستره

 شود: موارد زیر مشخص می IEC 60050-841 : 2004در استاندارد  -ورودي 1يادآوري 

 ؛(µm 9تا  nm 339نزدی  )تابش فروسر  تابش فروسر  موج کوتاه یا  – 92 -92 -321

 ؛(µm 2تا  µm 9تابش فروسر  موج متوسط یا تابش فروسر  متوسط ) – 93 -92 -321

 ؛(mm 1تا  µm 2تابش فروسر  موج بلند یا تابش فروسر  دور ) – 99 -92 -321

 شوند. ای  موارد در ای  استاندارد استفاده نمی

اضافه  9اصح  و یادآور   1یادآور   - اصح  شده 12 -3بند  11399 شماره ملی ایرانمنبع: استاندارد [

 .]است شده

9-201  

 گرمايش فروسرخ

توسط تجهیزات ساخته شده  گسی تابش فروسر ،  بیشتر ،نور جیب تابش گرمایی و  شام  ی کهگرمایش

 د.باش شده خا  می

 .]است شده ویرایشتعریف  -اصح  شده  IEC 60050-841: 2004, 841-24-05منبع: استاندارد [

9-209  

 تأسیسات فروسرخ

 تأسیسات گرمايش الکتريکی فروسرخ

 شود.  جایی که پردازش بار کار  توسط گرمایش فروسر  در آن انجام میتأسیسات گرمایش الکتریکی، در 

تعریف ، است شدهواژه متراد  اضافه  -اصح  شده  IEC 60050-841: 2004, 841-24-09منبع: استاندارد [

 .]است شده خحصه

9-206  

 فروسرخ گسیلنده

 شود. می گسی ا  که از آن تابش فروسر   قطعه
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 ای  قطعه معموالً قاب  تعویض است. -ورودي 2يادآوري 

9-201   

 منبع فروسرخ

 شود. انرژ  الکتریکی توسط اثر ژو  به گرما یا تابش تبدی  می در آن فروسر ، که گسیلندهقسمتی از 

9-204  

 فیالمان

فروسر ، که در آن انرژ  الکتریکی توسط اثر ژو  به گرما تبدی   گسیلندهاز ی   ا  سی  یا رشته ااد 

 شود. می

 .]است شدهتعریف روش   -اصح  شده  IEC 60050-841: 2004, 841-24-27منبع: استاندارد [

9-201 

 گرمکن سرامیکی فروسرخ

 .است شدهفروسرخی که با ماده سرامیکی ساخته شده یا پوشش داده  گسیلنده

 .]است شدهتعریف خحصه  -اصح  شده  IEC 60050-841: 2004, 841-24-13  منبع: استاندارد[

9-201 

 اي شکل فروسرخ لوله گسیلنده

 فروسرخی که در آن یکی از ابعاد اصلی عمده است. گسیلنده

 یا خمیده باشد. به شک  راستکه ممک  است  داندهی  انعکاس اوستواند شام   می گسیلنده -ورودي 2يادآوري 

 1، یادآور است شدهتعریف خحصه  -اصح  شده  IEC 60050-841: 2004, 841-24-24 منبع: استاندارد[

 .]است شدهاضافه 

9-203 

 اي فروسرخ صفحه گسیلنده

 عمده استند. ،فروسرخی که در آن دو بعد اصلی گسیلنده

 باشد. منحنیمسطح یا به شک  وسای  انعکاس دانده که ممک  است تواند شام   می گسیلنده -ورودي 2يادآوري 

 1، یادآور است شدهتعریف خحصه  -اصح  شده  IEC 60050-841: 2004, 841-24-25 منبع: استاندارد[

 .]است شدهاضافه 

9-220 

 کوارتزي فروسرخ گسیلنده

 ا  از جن  کوارتز است. محفظه شیشهداخ   ،منبعفروسرخی که در آن  گسیلنده

Vycor شیشه سخت نظیراز ساخته شده ا   محفظه شیشه -ورودي 2يادآوري 
TM شود. را شام  می  
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 1، یادآور است شدهتعریف خحصه  -اصح  شده  IEC 60050-841: 2004, 841-24-26 منبع: استاندارد[

 .]است شدهاضافه 

9-222  

 المپ هالوژن گسیلنده

شام   ،گاز االوژنبا شده  آب بند ا   در داخ  محفظه شیشهکه فروسر  با ی  فیحمان تنگست   گسیلنده

تنگست  را از دیواره شیشه به فیحمان تنگست  انتقا  در جایی که االوژن فعاالنه  قرار داده شده است، 1جو

 داد. می

 کوارتز فروسر  استند. اا  گسیلندهالمپ االوژن معموالً  اا  گسیلنده -ورودي 2يادآوري 

 1، یادآور است شدهتعریف خحصه  -اصح  شده  IEC 60050-841: 2004, 841-24-22 منبع: استاندارد[

 .]است شدهاضافه 

9-221 

 منعکس کننده فروسرخ

 شود. که در آن تابش فروسر  منعک  و ادایت می جابجاییقاب  قطعه غیر ، غیرفعا 

، پراکنده یاا   به صورت آینه تواند می باشد و فروسر  گسیلندهتواند قسمتی از ی   منعک  کننده می -ورودي 2يادآوري 

  منعک  کند.

9-229  

 فروسرخ انکسار کننده

 کند. کانونی و ادایت می را تابش فروسر که  جابجاییقاب  ، قطعه فعا غیر

 فروسر  باشد. گسیلندهتواند قسمتی از ی   منعک  کننده می -ورودي 2يادآوري 

9-226 

 مبدل طول موج فروسرخ

، در جایی شود میجزء داخلی تأسیسات فروسر  که توسط تابش فروسر  در طو  کار عاد  با ی  دما گرم 

 شده مربو  به آن در افزایش گرمایش بار کار  دخالت دارد. گسی تابش که 

  اا گسیلنده اصلی گسی اساساً دارا  طو  موج بلندتر  از طو  موج  ،طو  موجی  طیف مبد   -ورودي 2يادآوري 

 .استر  فروس

9-221 

 ماژول فروسرخ

 .باشد میفروسر   گسیلندهاجزاء ی  یا چند  جایگیار 

                                                 
1-Atmosphere 
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وسای  دیگر  برا  حفاظت اا، یا  صافی، اا انکسار کنندهاا،  شام  منعک  کننده تواند میماژو   -ورودي 2يادآوري 

 سرمایش باشد.اا   افزارهو نیز  گسیلنده

9-224 

 پوشش فروسرخ

 .رود میبکار آن برا  توقف تابش فروسر  انتقا  داده شده از طری  ا  است که  طراحی شدهغیرشفا   قطعه

9-221 

 محافظ پوشش

 .شود میاستفاده  از تابش پوششی که برا  حفاظت مردم و تجهیزات

9-221 

 صافی

برا  کااش در ارسا  طو  موج است و جاذب یا انعکاس دانده اندکی شفا ،  تا حدود ا  که  قطعه

 .است شدهانتخاب شده، طراحی 

9-223 

 حصار فروسرخ

ابزار  به کم   تواند میو فقط  کند میخطرناک را محدود  تابندگی بالقوه ناحیه حصار فیزیکی که دسترسی به

 شود.برداشته 

9-210 

 محفظه فروسرخ

 .است بینی شده پیش ،است که برا  محدود کردن تابش فروسر  به ی  ناحیه تعیی  شده  ساختار

 فروسر ، منعک  کننده فروسر . حفاظعملیات، مسدود اتاق   -مثال

 باشند. حصاراا  فروسر  قرار داده شده در خارج از محفظه فروسر  به عنوان قسمتی از آن نمی -ورودي 2يادآوري 

9-212 

 دماي اسمی

 فروسر  در ولتاژ نامی است. گسیلندهبیشینه دما  سطح فیحمان فروسر  یا 

 .شود میفروسر  گرمایی استفاده  اا  گسیلندهطیفی  گسی  محاسبهای  دما برا   -ورودي 2يادآوري  

 .شود میدما تحت شرایط کار عاد  اعما   -ورودي 1يادآوري 

 تجهیزات گرمايش الکتريکی بندي طبقه          6

 .کاربرد دارد ،استانداردای   1ای  بند از قسمت 
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 عمومیالزامات           1

 با درنظر گرفت  موارد زیر کاربرد دارد.استاندارد ای   1ای  بند از قسمت 

1-2-1 

 اضافه شود:

با افراد، بار کار  و یا تجهیزات قاب  حم  اا  بدون روکش باید در مسیراایی قرار گیرند که نتوانند  ااد 

 اا  ااد استثناء ممک  است بطور  ت  خطا، تماس داشته باشند.بار کار  تحت شرایط کار عاد  یا شرایط 

         با الزامات ایمنی ولتاژ خیلی پایی  تغییه شده مطاب  با استاندارد که دونبدون روکش از منابعی تغییه ش

IEC 60364-4-41 د. نمطابقت دار  

محیط داغ یا منبع فروسر  مشابه استفاده فروسر  در  اا  گسیلندهممک  است برا  اتصا   لخت اا  ااد 

 شوند.

1-1-2 

 اضافه شود:

 ی که یاا قسمتتمام اایی از تجهیزات فروسر  که داخ  خحء استند، ولتاژ اعما  شده به  قسمتدر مورد 

باعث تخلیه الکتریکی غیرعاد  یا باید طور  انتخاب شود که  استند از جو  تر در معرض فشار پایی 

 زنی نشود. جرقه

 است.  V 39ای  حدود اختح  ولتاژ داخ  خحء در حدود  ،موارددر بیشتر 

1-1-1 

 اضافه شود:

منشاء  ،اا افزارهبارگیر  جابجایی، انتقا  و در برا  اطمینان از اینکه بار کار  یا تجهیزات کمکی برا  مثا  

برا  جلوگیر  از آسیب به  اا نشوند، باید تدابیر  اتخاذ شود. فروسر  یا ماژو  اا  گسیلندهخسارت برا  

 الزم است.خا   مراقبتالمپ االوژن  اا  گسیلندهکوارتز فروسر  و  اا  گسیلنده

 :دنه شوزيربندها اضاف

دما   از باالترا   قاب  مححظهالکتریکی  ویژهدارا  مقاومت فیحمان یا منبع فروسر   واداگر م   1-9-202

برا  ای  اثر جریان  -مقاومت محیط در دما  اسمی 139%   خیلی بیشتر از - اسمی نسبت به محیط باشد

اا و قطعات دیگر وابسته مانند فیوزاا در نظر گرفته شود  اا  ااد  اجومی باید تدابیر  در طراحی و ویژگی

 نوسانات و سوسو زدن ولتاژ باشد.با توجه به  و بعحوه

ماده، مقاومت ظاار  الکتریکی جریان  ترکیب داخلیبه بستگی جریان اجومی و مدت آن مقدار دقی  

  .ددارتعاد  فیحمان در ولتاژ اعما  شده دما  تغییه کام ، دما  منبع یا فیحمان در حالت سرد، و 

  .شود بیان می خیلیوم نظیر تنگست  اا  ساخته شده از فلزات مقا ای  اثر با فیحمان

 خطرات تابش فروسرخ   1-1-202
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الزم برا   اندازهتابش فروسر  به  گسی تجهیزات و تأسیسات فروسر  باید طور  طراحی و ساخته شوند که 

 .ک  شودغیرخطرناک  مقداریا به  معدوم ،در معرض تابشرات آنها رو  افراد یثتأعملکرد آنها محدود شود و 

)که مطاب  با استاندارد ملی ایران  است شدهمشخص در پیوست الف الف  ناکخطر گیر  پرتوحدود ایمنی 

 الزام دیگر  توسط مقررات ملی نباشد، باید تدابیر  اتخاذ شود.(. اگر باشد می 11399شماره 

 خطرناک شود: پرتوگیر منجر به  تواند میشرایط زیر 

 ؛ورود  و خروجی کارکرد پیوسته تجهیزاتاا   تابش از طری  درگاه گسی   -

مانند و  باز باقی مییا شوند  میا  در طو  پردازش باز  دستهتابش، زمانی که درب)اا ( تجهیزات  گسی   -

       سرد شدن ندارند. پیش ،فروسر  اا  گسیلندهتجهیزات، بار کار  یا 

 ؛تأسیسات فروسر  از تابش توسط بار کار  خیلی داغ پ  از خارج شدن گسی   -

 ؛گر  یا تصد  نگهدار غیرکافی در طو  اا   احتیا توسط ایجاد شده ابش ت گسی   -

 اا، خارج از تجهیزات فروسر  کار کنند. فروسر  یا ماژو  اا  گسیلندهاگر   -

اا  بازتابنده داخلی تأسیسات فروسر  باعث  دیوارهیا اا  انکسار کنندهاا  فروسر  یا  اگر منعک  کننده  -

 اا  تابندگی شدید خارجی تأسیسات شوند. محدوده

اا  تابندگی شدید  محدوده اا  طو  موج داخلی تجهیزات فروسر  باعث اا  داغ و مبد  اگر دیواره  -

 خارجی تأسیسات شوند.

 تابش شود. گسی باعث اختح  سطو   تواند میتجهیزات  اختح  فازاا  دوره عمر  -

 کاهش خطر از تابش فروسرخ روش   1-1-201 

روش خطرناک تابش فروسر  در طو  برخی مراح  دوره عمر خود شوند،  گسی اگر تجهیزات بتوانند باعث 

 و کااش خطر باید استفاده شود. ارزیابیبرا   191شده در جدو   مشخص

ابزاراا  فنی از تجهیزات از طری  در معرض تابش افراد قرار گرفت  کااش و  ارزیابیح  روش امربرخی 

 .امکان پییر است تکرار تولید  در حا یا  یسفارش منحصر به فردوجود تأسیسات و  محصو  وابسته به

اا و  طراحی متفاوت استند. تولید کننده فرآیندمعموالً در  سفارشی تجهیزاتو  تکرار تجهیزات تولید شده 

 .با ا  مواف  استندالبته در فرآیند طراحی برا  تجهیزات سفارشی  ،طراحی اا معموالً در مصر  کننده

با مشارکت بی  تولید کننده و مصر   تواند میگیر  طراحی  تصمی در بنابرای ، در ای  حالت مسئولیت 

 کننده باشد.

 

 تابش از طريق طراحیپرتوگیري روش ارزيابی و کاهش  -202جدول 

 يراکربصورت تتجهیزات صنعتی تولید شده  سفارش شده تجهیزات صنعتی 

منحصر  فرآیندای  ی  برا  ار تأسیسات به صورت جداگانه،  

 .به فرد است

واقع راه انداز   طراحی، ساخت ومراح  در طو   ای  فرآیند

 .شود می

ای  فرآیند آزمون نوعی است و قب  از توزیع در بازار، یکبار 

 .شود میانجام 

 گسی در  چوناگر طراحی تغییر کند ای  روش باید تکرار شود 

 داشته باشد. ثیرأت تواند میتابش فروسر  از محصو  
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 ادامه -202جدول 

اا  در معرض خطر مطاب   در مورد گروهتعیی  اد  طراحی  الف

محیط زیست، و مقررات ملی برا  تمام ، مورد نظربا اد  

مصر  کننده  تواند می. تولید کننده باشد میمراح  طو  عمر 

 را در طو  ای  فرآیند درگیر کند.

اا  طراحی نباشد،  ایچگونه مقررات ملی برا  تعیی  اد  اگر

 وست الف الف باید استفاده شود.یپ

اا  در معرض خطر مطاب   تعیی  اد  طراحی در مورد گروه

با اد  مورد نظر، محیط زیست، و مقررات ملی برا  تمام 

 .باشد میمراح  طو  عمر 

اا  طراحی نباشد،  ایچگونه مقررات ملی برا  تعیی  اد  اگر

 وست الف الف باید استفاده شود.یپ

فروسر  ناشی از تجهیزات بطور مستقی  و غیرمستقی  برا  کلیه مراح  عملکرد شام   گسی خصوصیات مشخص کردن تمام  ب

 :باشد میموارد زیر 

 ؛تعداد منابع  -

 ؛ا  فروسر  صفحه گسیلندها  شک ،  فروسر  لوله گسیلندها ،  به عنوان مثا ، منبع نقطه اا گسیلندهشک  اندسی   -

 ؛از منابع و نیز در شرایط در طو  کار عاد لیت انتشار بدما  اسمی است، قا، که وابسته به اا گسیلنده گسیلیطیف   -

 آنها است.  سطح صا  منابع انتشار یا سطو  و توان انتشار داده شده که تابع شرایط کار  -

 ؛انتشار سطو تمام  گسی جهت   -

 ؛العم  زمانی منابع عک   -

اا  مورد انتظار تابش، شدت تابش و دسترسی به  تعیی  جهت پ

 ؛تابیده شده مورد انتظارسطح 

باید استفاده و تداخ  ممک  با سایر تجهیزات یا فرآینداا  هنقط

 در صورت امکان از مصر  کننده بازیابی شود. 

اا  مورد انتظار تابش، شدت تابش و دسترسی به  تعیی  جهت

 ؛تجهیزات سطح تابیده شده مورد انتظار برا 

 

 ها.صافیاا یا  اا  محاف ، حصاراا  فروسر ، محفظه اا  فروسر ، پوشش مواد در دسترس مورد بررسی برا  پوشش ت

اد  در نظر گرفته از شده در طو  ایجاد تمام شرایط محیطی و اثرات تمام شرایط تابش  مقاب در مواد باید قابلیت استقامت 

 را داشته باشند. اا  خطا جزء شیوهه جهیزات  بت

گیر  برا  طراحی الزم،  تولید کننده باید در زمان تصمی  ث

گیر  در مورد  مصر  کننده را در جریان قرار داد. تصمی 

 طراحی باید بر اساس پیوست ت ت باشد. 

داد. آنها  گیر  برا  طراحی را انجام می تولید کننده تصمی 

 باید بر اساس پیوست ت ت باشد.  

و پرتوگیر  تجهیزات مطاب  با پیوست پ پ و مقایسه نتایج با سطو   گسی ار دو صورت اقدام به مرحله  ، یا محاسبه در  ج

  .باشد می تعیی  شده در مرحله الف

 .شود میبا سطو  تعیی  شده در مرحله الف تفاوت داشته باشد، با تکرار مرحله ج و چ تغییراتی ایجاد اگر نتایج محاسبه شده  چ

 ؛تولید و نصب تجهیزات در مح  کاربر  

 مطاب  پوست ب ب در حالت اا  زیر: گیر  اندازه

 .شود میمرحله ج انجام نراجع به  ا  اسبهحایچ م  -

 یا طراحی راجع به مرحله ج نیاز به تصدی  دارد.محاسبات   -

 ؛تولید تجهیزات

 مطاب  پوست ب ب در حالت اا  زیر: گیر  اندازه

 .شود میا  راجع به مرحله ج انجام ن ایچ محاسبه  -

 .محاسبات یا طراحی راجع به مرحله ج نیاز به تصدی  دارد  -

شده با سطو  تعیی  شده در مرحله الف،  گیر  اندازهاگر نتایج   

تصمی  گیر  در مورد اقدامات الزم: اصح  اختح  داشته باشد، 

 .شود میاا، حصاراا، یا وسای  سازمانی انجام  طراحی، پوشش

در طراحی و تکرار مراح  ث، ج، چ  یدر صورت موافقت، تغییرات

  .شود میداده 

شده با سطو  تعیی  شده در مرحله الف،  گیر  اندازهاگر نتایج 

اختح  داشته باشد، تغییراتی در طراحی و تکرار مراح  ث، ج، 

 . شود میچ داده 

  ؛، فهرست وسای  سازمانی مورد نیازنگهدار اا برا  راه انداز  و  ساز  مدارک و دستورالعم آماده  د
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و وسای  سازمانی  نگهدار مرحله اتفاق بیفتد فقط در طو  مراح  راه انداز  یا  تصمی  قبلیبا  گسی اگر 

و  بند  طبقهالزم نیست، ولی  191برا  جلوگیر  از خسارت کافی است. روش داده شده در جدو  

 باید از ای  استاندارد پیرو  کند.ات مستند

 کردن تابش صافی  1-1-209

 کردن انحصار  تابش مرئی نباید انجام شود. صافیایچگونه کااش یا 

بحث  ICNIRP 1997  [1]اا  در راانما داد، اچنی   خطر برا  افراد را افزایش می ،تابش بینایی  یحرت کااش -يادآوري

 .شود می

 تابش مرئی و فرابنفش  1-1-206

مرئی یا تابش فرابنفش  گسی و ساخته شوند که ایچگونه طراحی تجهیزات و تأسیسات فروسر  باید طور  

اا   ، با نسبتنیز اثرات رو  افراد بدون پوششباعث محدود شدن به مقدار الزم برا  عملکرد آنها نشود و 

یا  11399به استاندارد ملی ایران شماره  گیر  اندازهو روش  بند  طبقهیا کااش یابد. برا   حی خطرناک، 

   مقررات ملی مراجعه شود. 

 کنند. ای  مورد گسی از تابش مرئی یا فرابنفش  یتوانند سطو  خطرناک فروسر  می اا  گسیلنده بعضی از انواع -2يادآوري

 . شود میکنند،  دما  اسمی باال عم  میاا  قوس الکتریکی یا المپ االوژن که در  المپ اا  گسیلندهشام  

در گستره نور مرئی یا  11399استاندارد ملی ایران شماره الزامات بیشتر  نسبت به  تواند میمقررات ملی  -1يادآوري

   فرابنفش داشته باشد. 

 کلیدزنیجداسازي و           4

 کاربرد دارد.ای  استاندارد با درنظر گرفت  موارد زیر  1ای  بند از قسمت 

 اضافه شود:

 جريان نشتی   4-202

اا   اقدامات حفاظتی برا  اطمینان از اینکه افراد در معرض خطرات الکتریکی مربو  به افزایش جریان

اا   برا  اطمینان از اینکه جریان اقدامات مؤثر شود.نشتی تحت شرایط کار عاد  قرار نگیرند، باید انجام 

 .بعم  آیدشوند، باید  الکتریکی نمی نشتی باعث ایچگونه خطرات

. بطور  که شیشه با دما  باال باشد میکوارتز یا االوژن با لفا  شیشه کوارتز داغ  گسیلندهاا  نشتی  منبع جریان -يادآوري

   .شود میااد  

 اتصال به منبع تغذيه الکتريکی شبکه و اتصاالت داخلی          1

 استاندارد، کاربرد دارد.ای   1ای  بند از قسمت 

 برق گرفتگی مقابلحفاظت در           1

 ای  استاندارد، کاربرد دارد. 1ای  بند از قسمت 
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 یپتانسیل همبندي هم          3

 ای  استاندارد، کاربرد دارد. 1ای  بند از قسمت 

 مدارها و توابع فرمان          20

 گرفت  موارد زیر کاربرد دارد. ای  استاندارد با درنظر 1ای  بند از قسمت 

 عملیات اضطراري  20-9-1

 اضافه شود:

به علت خطرات ناشی از خطا  کنتر  کننده  احتماآلً، در صورتی که شرایط خطا اا افزارهحدود دما  ایمنی 

 باشند.مستق  به ار دو صورت عملیاتی و الکتریکی باید  اا افزارهباید در نظر گرفته شود. ای   دما باشد،

اا  مدار، و نیز در حالت الکترومغناطیسی،  اا  توان الکترونیکی و قطع کننده در ار دو حالت کنتر  کننده

فروسر  از طری  ی  کلید ایمنی یا تجهیزات  اا گسیلندهکنند،  اا با بسامد باال  کار  عم  می اتصا  دانده

  جداگانه باید قطع شوند.

 رات گرمايییثأت مقابلحفاظت در           22

 ای  استاندارد با درنظر گرفت  موارد زیر کاربرد دارد. 1ای  بند از قسمت 

 زيربندها اضافه شود:

تجهیزات گرمایش الکتریکی فروسر  باید طور  طراحی، نصب و کار کند که حتی زمانی که   22-202

 متصدیان، ایچگونه خطر  ناشی از دما، متوجه شود میتجهیزات بدون متصد  یا بطور غیرعمد روش  

 .عملیاتی یا محیط نشود

الکتریکی فروسر  باید طور  طراحی و نصب شوند که تمام اقدامات الزم برا   گرمایشتجهیزات   22-201

 را بتوان انجام داد.محدود کردن ارگونه خطر  از گرمایش بیش از حد بار کار  

باعث آتش سوز  یا خطر بعد از  تواند می  فرآیند بار کار  باید استفاده شود که برا اگر تجهیزاتی   22-209

   شد.باموارد زیر باید شام  ی  توقف اضطرار  شود، طراحی و نصب تجهیزات 

 ؛وسایلی برا  جدا کردن فور  بار کار  از تجهیزات  -

زمانی که شرایط دما  ایمنی به  تمام تجهیزات سرمایش الزم باید در ی  مدار جداگانه عم  کنند و تا  -

 رسد باید کار کنند. داخ  تجهیزات می

فوراً از بار کار  یا سایر اا  عای  گرمایی  ، پوششکافی نباشد است شدهنصب که اگر سرمایش تجهیزات   -

یا توسط گرما   مشتع  شده تواند میستند، باید جدا شود، که اایی از تجهیزات ا منابع گرمایی که قسمت

 اقیمانده ذخیره شده در بار کار  یا سایر منابع گرما، باعث ایجاد خسارت شود.ب

کافی نباشد، ممک  است مربو  به باقیمانده گرما  باال  بار داخ  تجهیزات که اگر سرمایش تجهیزات   -

اا  عای  گرمایی فوراً از بار کار  یا سایر  پوششاا  سرمایش تجهیزات است، باشد.  خیلی بیشتر از توانایی
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یا توسط گرما  مشتع  شده  تواند میاایی از تجهیزات استند، باید جدا شود، که  منابع گرمایی که قسمت

 باقیمانده، باعث ایجاد خسارت شود.

نی بیش از حد، آزاد بعد از خاموش شدن در ی  دوره طوال تواند میگرما  باقیمانده ذخیره شده در تجهیزات  -2يادآوري

 شود.

 ، افزایش یابد.است شده  به آزاد شدن گرما  ذخیره ودر دما  پ  از خاموش شدن که مرب تواند میسطو   -1يادآوري

و اقدامات  اا افزارهبه منظور اطمینان از درجه ایمنی الزم در حالت شرایط خطا در مدار کنتر  دما،    22-206

 باید اجرا شود. 199ایمنی مناسب تعیی  شده در جدو  

 ايمنی گرمايی -201جدول 

 اقدامات ايمنی ايمنی افزاره اندازه حفاظت هدف حفاظت کالس
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  تجهیزات گرمایش

فروسر  و محیط  الکتریکی 

 وابسته به آن

 

 

- 

 

 

- 

عملکرد تنظی  شده فقط 

 خطر با بار کار  بی

جلوگیر  از گرمایش زیاد 

 توسط اقدامات ساختار 

 

1 

تجهیزات گرمایش الکتریکی 

فروسر  و محیط وابسته به 

 آن

در حالت خطا، تجهیزات 

گرمایش الکتریکی نباید 

  .باعث خطر شوند

اا   قطع گرمایی، محاف 

 دما، یا قابلیت مقایسه

 

 

وابسته به بهره بردار  و 

  مح  تأسیسات
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گرمایش الکتریکی تجهیزات 

فروسر ، محیط وابسته به 

 آن و بار کار 

در حالت خطا، تجهیزات 

گرمایش الکتریکی یا بار 

کار  نباید باعث خطر 

 .شوند

از قب  انتخاب شده،کنتر  

اا  دما یا قابلیت  کننده

 مقایسه

 ،محدود قاب  قبو در حالت عملکرد خودکار، وضعیت تجهیزات گرمایش الکتریکی باید در فواص  زمانی 

 بررسی شود.

 9باید در دستور کار مثحً، کحس  مورد بحثاا  ایمنی قاب  اجرا برا  تجهیزات گرمایش الکتریکی  کحس

 شود. داده، 199-11گرمایی مطاب  بند 

 خطرات ديگر مقابلحفاظت در           21

 ای  استاندارد با موارد زیر جایگزی  شود. 1 قسمتای  بند از 

 کلیات   21-202

میدان الکتریکی، مکانیکی، مغناطیسی و الکترومغناطیسی و تابش توضیح  ناشی از عحوه بر خطرات بالقوه

، خطرات زیر باید درنظر گرفته شود و در دفترچه راانما  عملکرد و 11یا  3، 3داده شده در بنداا  

 محصو  نوشته شود. نگهدار 

 ؛محیط کار  ارگونومی  -
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 .شود میآتش توسط خود تجهیزات گرمایش الکتریکی یا بار کار  باعث   -

    .شود میانفجار توسط خود تجهیزات گرمایش الکتریکی یا بار کار  باعث   -

 ؛انفجار از داخ  تجهیزات  -

 ؛سریع بار کار انفجار یا انبسا    -

 ؛نشتی آب یا مایعات رسانا  دیگر  -

 ؛صوت و فراصوتفروارتعاش   -

 ؛)اشدار( صوتی  اا نوفه صوتی و تداخ  نوفه با سیگنا   -

اا،  ، مایعات، گرد و خاک، آلودگیسمیاشیاء خطرناک )به عنوان مثا ، گازاا   استفاده از، تولید، گسی   -

  ؛بخار آب(

 ؛، برش، حصارکشیفشرده شدن، ک  کردن اا  مکانیکی، واژگونی، ضربه  -

 ؛رانی بار کار  داغاا، بیرون  بیرون رانی قسمت  -

پیوست ب  19199ایزو شماره  -ایران شده در استاندارد ارائهکام  خطرات  فهرستباید از مورد در ای  

ماشی  آالت بطور کلی و استاندارد  برا  ایمنی19199ایزو شماره  -ایرانبرداشت از استاندارد و د وشاستفاده 

ISO 13577-1  شد.بابرا  ایمنی تجهیزات گرمایش الکتریکی صنعتی 

طوفان، در زمان تواف  بی  تولید کننده و مصر  کننده ، سونامی خطرات دیگر مث  صاعقه، زمی  لرزه،

 ممک  است در نظر گرفته شود.

 ترکیب تجهیزات   21-201

در ترکیب با سایر تجهیزات استفاده شود، ار خطر  ناشی از ترکیب در نظر گرفته شده، باید اگر تجهیزات 

 شود.تهیه اا باید برا  عملکرد تجهیزات در ترکیب  شود. دستورالعم  رسیدگیباید 

 مواد غذايی فرآوريتجهیزات    21-209

، یا است دهشدر نظر گرفته  وسای  آرایش، تولیدات پزشکیتغییه، مواد غیایی یا  فرآور اگر تجهیزات برا  

اند، خطرات زیر باید  تماس با بدن انسان در نظر گرفته شده برا یا ، دوباید مصر  شتولیدات دیگر  که 

 :محصو  نوشته شود نگهدار در دفترچه راانما  عملکرد و رسیدگی شود و 

 ؛تماس بی  تجهیزات و بار کار   -

 ؛مضر، نوک تیز یا سمی(مخصوصاً با اشیاء آلودگی بار کار  توسط تجهیزات )  -

 ؛بهداشت مواد غیایی  -

 ؛بار کار کننده واکنش بی  ماده تجهیزات و اشیاء مضر ایجاد امکان   -

 ؛اا، و عوام  شستشو  مجاز شده ته ماندهبازمانده شستشو  تجهیزات شام  تفکی    -

الزامات خا  در باره بهداشت که ، بجز مقررات ملی دوش استفاده ISO 14159استاندارد  مورد باید ازدر ای  

 .کند را مطر  می و تجهیزات فرآور  مواد غیایی

 خطرات براي عموم   21-206
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وسای  آرایش، تولیدات پزشکی استفاده شود یا اگر تجهیزات فروسر  برا  فرآور  مواد غیایی یا تغییه، 

اند، تمام وسای  ضرور   ر گرفته شدهتماس با بدن انسان در نظ برا یا  ،دوتولیدات دیگر  که باید مصر  ش

کوارتز فروسر  شکسته شده،  گسیلندهاا  شیشه از ار  تراشهباید برا  اطمینان از اینکه ای  تولیدات شام  

ا  یا  شیشه اا  صافیا ،  )محفظه( شیشه شفروسر  دیگر دارا  پوش اا  گسیلندهالمپ االوژن،  گسیلنده

  . تضمی  شود، باشند اا  محاف  نمی از پنجره

 فنی تو مستندا گذاري برچسب، گذاري نشانه          29

 ای  استاندارد با درنظر گرفت  موارد زیر کاربرد دارد. 1ای  بند از قسمت 

 گذاري نشانه    29-2

29-2-2  

 اضافه شود:

 ؛)اا ( فروسر گسیلندهدما  اسمی  -الف الف 

)اا ( فروسر ، نوع مرجع، ولتاژ و توان اسمی گسیلندهفروشنده یا تولید کننده نام و عحمت تجار   -ب ب 

 فروسر ؛ گسیلنده

 ؛گسیلندهو نوع تابش  بند  طبقه -پ پ 

مراجعه  IEC 60529رطوبت در جایی که امکان پییر است )به استاندارد  مقاب درجه حفاظت در  -ت ت 

  شود(.

 هشدار گذاري نشانه   29-1

 اضافه شود:

یا باالتر قرار  9توانند در معرض تابش کحس  عملیاتی می متصدیانسطح خارجی تأسیسات در جایی که 

 شود. گیار  نشانهگیرند )به پیوست الف الف مراجعه شود( باید بطور مناسب 

 شود. گیار  نشانهاا  اخطار مناسب  حصاراا  اضافی برا  جلوگیر  از دسترسی اتفاقی باید با عحمت

   در ارتبا  با خطرات فروسر  باید مطاب  پیوست رو  حصاراا بر رو  تأسیسات یا بر  اشدار گیار  نشانه

  چ چ باشد.

ای  استاندارد یا استاندارد ملی ایران شماره  بند  طبقهزمانی که مرجع از مقررات ملی گرفته شود به جا  

   مشخص شود.باید اتخاذ شده تی شود و اقدامات حفاظ گیار  نشانه، باید به ترتیب 11399

 فنی اتمستند   29-6

 اضافه شود:

 باید شام  موارد زیر باشد:مورد استفاده اطحعات 

 ؛و بند  طبقهتابش و  گسی تمام اطحعات الزم در مورد   -

 اا  حفاظت تابش نور  تجهیزات یا تأسیسات؛ شر  کاملی از جنبه  -
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فنی  ات، مستندشود میفروسر  قاب  تعویض در تجهیزات فروسر  استفاده  اا  گسیلندهاز  در صورتی که

 اا  زیر باشد: باید شام  داده

 سر ؛و)اا ( فرگسیلندهنام تولید کننده یا فروشنده   -

 نوع مرجع؛  -

 سر ؛و)اا ( فرگسیلندهولتاژ و توان اسمی   -

 سر ؛و)اا ( فرگسیلندهدما  اسمی   -

 گیار  نشانهفروسر  یدکی باید با موارد زیر بطور پاک نشدنی  اا  گسیلندهفروسر  تکی و  اا  گسیلنده

 شوند:

 )اا ( فروسر ؛گسیلندهنام تولید کننده یا فروشنده   -

 نوع مرجع؛  -

 )اا ( فروسر ؛گسیلندهولتاژ و توان اسمی   -

 )اا ( فروسر ؛گسیلندهدما  اسمی   -

، باید بر رو  بسته باشدفروسر   امکان پییر ن گسیلندهدر صورتی که قرار دادن ای  اطحعات بر رو  خود 

 بند  قرار داد. 

به  شارهاتوان اسمی در حالت سرد باشد  139%   در صورتی که جیب تجهیزات گرمایش الکتریکی بیشتر از

 نتیجه، مدت و مقاومت جریان اجومی باید اضافه شود.

 تعمیر و نگهداري ،بهره برداري ، بازرسی، راه اندازي         26

 ای  استاندارد با درنظر گرفت  موارد زیر کاربرد دارد. 1ای  بند از قسمت 

 زيربندها اضافه شود:

الزم در ایمنی برا  فرآینداا  مختلف  فرض شده سطح مهارت نشان داد که تولید کننده باید   26-2-202

 را درنظر گرفته است. نگهدار و بهره بردار  و تعمیر ، بازرسی، انداز راه طو  در 

باید سطح مهارت کار کنند، یا  بدون متصد توانند  میتجهیزات  یاتولید کننده باید نشان داد   26-9-202

 متصد  عملیاتی برا  کار ایمنی تجهیزات را مشخص کند.الزم 

 اا  گسیلندهدر حد  است که تولید کننده باید نشان داد که سطح مهارت متصد  عملیاتی   26-6-202

که استثناً شکننده  یا با پوشش شیشه ا   فروسر   اا  گسیلندهکوارتز فروسر ، المپ االوژن و سایر 

خرده ر از او باید نشان داد اقدامات حفاظتی شخصی الزم برا  جلوگیر  و کااش خط .کند را جابجا استند 

  شیشه در طو  جایگزینی قطعه کار را بعم  آورده است.
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 پیوست الف

 )الزامی(

 خاص معیارهاي -برق گرفتگی  مقابلحفاظت در 

 ای  استاندارد کاربرد ندارد. 1پیوست الف از قسمت 
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 پیوست الف الف

 )الزامی(

 فروسرخمعرض قرار گرفتن از  در بندي طبقه

 کلیات    2-الف الف

ای  . است شدهاا  خطر استفاده شده در سرتاسر ای  استاندارد خحصه  گروه بند  طبقه 1در جدو  الف الف

اا  ای  استاندارد  از محدودیتاگر الزامات مقررات ملی  .باشد می ICNIRP 1997 [1]طر  مطاب  راانمااا  

تمام  درسیگنا  خطر، خحصه شده وابسته به باالتری   بند  طبقهتجاوز کند، باید به جا  آن استفاده شود. 

 .باشد میبرا  ی  مکان  گسی اا و تمام بانداا   موقعیت

 اشته باشد.اا  خطر مختلف د کحس تواند میتجهیزات که  جداگانهاا   نظیر دربجدا شده،  اا  مکان -يادآوري

 یتابش گسیل توسطتجهیزات گرمايش الکتريکی فروسرخ  بندي طبقه -2جدول الف الف

اطالعات و دستورالعمل متصدي  حفاظت و استحفاظ باالترين گروه خطر کالس

 عملیاتی

 بی خطر 9

 1گروه خطر پایی  / 

- - 

 محدودیت دسترسی 9گروه خطر متوسط /  1

 باشد ضرور  تواند میاقدامات حفاظتی 

خطراا  تابش، اطحعات در مورد 

 ر ثانویه تابشبه خطر انداخت  و اث

 محدودیت سخت دسترسی 3باال / متوسط گروه خطر  9

 اقدامات حفاظتی 

 

اطحعات در مورد خطراا  تابش، 

 به خطر انداخت  و اثر ثانویه تابش

 .اجبار  باشد تواند میدستورالعم  

 ريف گروه خطراتع  1-الف الف

 کلیات  2-1-الف الف

اا  مشخص رفتار یا وظایف  بطور مختصر وظیفه ارزیابی پرتوگیر  را دارند. آنها جنبهخطر اا   گروه

       و جدو  9آنها از حدود پرتوگیر  داده شده در جدو  الف الفکنند.  متصد  عملیاتی را منعک  می

 کنند. نتیجه گیر  می 3الف الف

 تابندگی اي مقادير پايه ،فروسرخدر  گیري پرتوحدود  -1جدول الف الف

 گستره طول موج فرمول خطرنام 
 مدت

 پرتوگیري

محدود کردن 

 ديافراگم

 بر حسب گیري پرتوحد 

 تابندگی ثابت

 EIR = Σ E λ .Δλ فروسر  چشمی
nm, 780- nm 3000 
 IR-B, IR-B، مرئییا 

s 1000 ≥ ˚80  /rad 1,4 t
0,75

 W m
-2 /18000 

 EIR = Σ E λ .Δλ چشمیفروسر  
nm, 780- nm 3000 
IR-B, IR-B s 1000 < ˚80  /rad 1,4 100 W mیا 

-2 

 EH = Σ E λ .Δλ گرما  پوستی
nm, 780- nm 3000 

IR-B, IR-B s 10 > rad  π2 t، یا مرئی
0,75

 J m
-2 /20000 

    شود. بر سطح تعیی  می (J)بر حسب ژو  پرتوگیر  برا  خطر گرمایی برا  پوست مقدار مشخصی است و قو  نیست، بنابرای   حدود -يادآوري
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 که در آن:

E(λ)      ؛تابندگی طیفی 

λ           ؛طو  موج 

t            ؛زمان پرتوگیر 

EIR(λ)      از  ک تابندگیIR-A   وIR-B (nm 3999  تاnm 339منبع نور؛ ) 

 EH(λ)     از نور مرئی، ک تابندگیIR-A   وIR-B (nm 3999  تاnm 339منبع نور؛ ) 

 تابندگیاي  در فروسرخ، مقادير پايه گیري پرتوحدود  -9جدول الف الف

 فرمول نام خطر
گستره 

 طول موج

 مدت

 پرتوگیري

محدود کردن 

 ديافراگم

 بر حسبحد پرتوگیري 

 تابندگی ثابت

گرما  

 LR = Σ L λ . R(λ) .Δλ ا  شبکیه

nm - 380 

nm 1400 
 

s 0.25 > rad 0,0017 t
0,75

) W m
-2

  . α(/50000 

گرما  

 LR = Σ L λ . R(λ) .Δλ ا  شبکیه
nm - 380 

nm 1400 
 

s 10 0.25- 0,011. √     rad t
0,75

) W m
-2

  . α(/50000
 

گرما  

 ا  شبکیه

  یحرت

چشمی 

 ضعیف

LIR = Σ L λ . R(λ) .Δλ 
nm - 780 

nm 1400 
 

s 10 < rad  0.011 W m
-2

α/6000 

 

 که در آن:
R(λ)        ؛باشد می 11399خطر آتش سوز  مطاب  استاندارد ملی ایران شماره  وزنیتابع 

L(λ)       ؛است تابندگی طیفی 

LR(λ)       سط ، وزن شده توک تابندگی طیفیR(λ) ؛باشد می 

LIR (λ)     ک تابندگی  IR-A (nm 3999  تاnm 339)   ضعیف برا  فعا  مرئی  یحرتبرا  ار منبع تابش فروسر  که ی   

 مخالف ناکافی است.  کردن واکنش              

مربو  به خطر بزرگ متص  شدن به آن را  مرئینور  گسی کردن تنها یا کااش  صافیمقررات ای  استاندارد 

بعضی ، شود میداد. امانطور که تقریباً تمام منابع توسط دامنه کاربرد ای  استاندارد پوشش داده  اجازه نمی

تیکرات مربو  به تابش فروسر  زیر بدون در ارتبا  با تابش فروسر  نشان داده خوااد شد،  مرئیاز محرک 

 .باشد میاا  پیش بینی نشده  قو ، فقط برا  مرجع و وضعیت مرئیمحرک 

توضیح گرمازا و منابع  شناخته شده اخیر اا  قوسامه برا   ICNIRP 1997 [1]که در راانمااا   امانطور

خطر سحمتی  دیدگاه، معموالً رابطه عملی با  IR-C ناحیه طیفی امکار  ایجاد شده توسط، است شدهداده 

شد و ابموجود  IR-C وجود داشته باشد که در آن پرتوگیر  قاب  توجه  تواند می. با وجود ای ، وضعیتی ندارد

زیرا تنش گرما نیز وابسته به سایر عوام  کرد. از تنش گرما متصد  عملیات به توان کم  قاب  توجهی  می

به عنوان  تواند مین IR-C، گسیلنده، دما و رطوبت، امچنی  بار گرمایی باشد میمحیطی نظیر گردش اوا 
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اا  مناسب که شام  تمام عوام   تنش گرما باید با استفاده از دستورالعم ی  عام  جداشده ارزیابی شود. 

     مراجعه شود. ICNIRP , 2006 [2]برا  جزئیات به بیانیه ، مؤثر است ارزیابی شود

 گروه مستثنی  1-1-الف الف

 . شود میبند   در فروسر  نداشته باشد در گروه مستثنی طبقه پرتوزیستیایچ گونه خطر ار تجهیزاتی که 

 مطر  نیست. s 19 حدودا  در  خطر گرما  شبکیه  -

 مطر  نیست، یا  s 1999 حدودخطر تابش فروسر  برا  چش  در   -

cd.mبدون محرک چشمی قو  )بطور مثا ، کمتر از تابش فروسر    -
در  IR-Aا   ( و خطر شبکیه19 2-

 مطر  نیست.  s 1999 حدود

 )کم خطر(  2 خطرگروه   9-1-الف الف

در گروه ک  خطر  نباشددر آن مطر   خطر ،ار تجهیزاتی که به علت محدودیت رفتار عاد  در پرتوگیر 

است مورد  . ای  الزامات توسط ار تجهیزات فروسرخی که حدود آن بیش از گروه مستثنیشود می بند  طبقه

 .باشد مینیاز 

 مطر  نیست. s 19 حدودا  در  گرما  شبکیهخطر   -

 مطر  نیست. s 199در حدود خطر تابش فروسر  برا  چش    -

cd.mتابش فروسر  بدون محرک چشمی قو  )بطور مثا ، کمتر از   -
در  IR-Aا   ( و خطر شبکیه19 2-

 مطر  نیست.  s 199حدود 

 )خطر متوسط(  1 خطر گروه  6-1-الف الف

در آن  خطر ،مخالف به منابع نور خیلی روش  یا به علت ناراحتی گرمایی واکنشار تجهیزاتی که به علت 

. ای  الزامات توسط ار تجهیزات فروسرخی که حدود شود می بند  طبقه، در گروه خطر متوسط نباشدمطر  

 .باشد می)ک  خطر( است مورد نیاز  1 آن بیش از گروه خطر

 مطر  نیست )پاسخ مخالف(. s 93/9 حدوددر  ا  شبکیهخطر گرما    -

 مطر  نیست. s 19 حدودخطر تابش فروسر  برا  چش  در   -

cd.mتابش فروسر  بدون محرک چشمی قو  )بطور مثا ، کمتر از   -
در  IR-A ا  شبکیه( و خطر 19 2-

 مطر  نیست. s 19 حدود

 ( زياد)خطر  9 خطر گروه  1-1-الف الف

 9کند، یا اینکه حدود برا  گروه  ایجادپرتوگیر  آنی یا کوتاه ار تجهیزاتی که بتواند خطر  حتی برا  

 گیرند. )خطر زیاد( قرار می  3 خطر را افزایش داد، در گروه خطر

 پالسیتجهیزات  4-1-الف الف

   ای  استاندارد، بندفروسر  پوشش داده توسط دامنه کاربرد  پال اا  خطر برا  منابع  برا  تعریف گروه

   کاربرد دارد.     11399از استاندارد ملی ایران شماره  6-9

 پرتوگیري پوست يی ناشی ازخطر گرما 1-1-الف الف
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در مورد خطر سوختگی به علت تابش فروسر ، حد آن به صورت اندازه مجاز توسط تابش خا  تعیی  

. حدود آن است شدهبرا  پرتوگیر  به ی  تابندگی ثابت نشان داده 1امانطور که در شک  الف الف. شود می

 ،ایمنی قرار گیرد 1دوزمکرراً در معرض  تواند می. متصد  عملیات است شدهبرا  قرنیه و پوست مقایسه 

  .   UVرویه  جمع نشود، در مقاب  مثحً پروتوگیر  تابش  دوزاابطور  که 

 بندي طبقه 9-الف الف

  تجهیزات به موارد زیر بستگی دارد: بند  طبقه

 نظر تجهیزات؛ استفاده مورد  -

 قابلیت دسترسی تجهیزات توسط متصد  عملیات؛  -

  .کند میدر طو  عملیات را پیش بینی  پرتوگیر سطح  و زمان و فواص متصد  عملیات،   -

اا  خطر برا  خطرات سوزاندن پوست و قرنیه  گروهو  9حدود پرتوگیر  از جدو  الف الف 1شک  الف الف

 داد. را نشان می را به علت پرتوگیر  به تابندگی زیاد

به علت  ا  شبکیهخت  سو  اا  خطر برا  خطر و گروه 3حدود پرتوگیر  از جدو  الف الف 9شک  الف الف

 داد. را نشان میبا محرک چشمی  پرتوگیر  به تابندگی زیاد

 
                                                                                                     (b)                    199999                    
                                                                                                       (a) 

                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                 19999  

                                                                                 (3) 

                                                                                                                                 (9) 

                                                                                                                                                 1999      

                                                                                                                                 (1) 
                                                                         

                                                                                                                                                 199 

                                                                                                                                 (9) 

                   

                                                                                                                                                 19 

                                   19999           1999             199                19                 1                  9 

 راهنما:

 گروه خطر زیاد؛(     3)                                                 (    گروه مستثنی؛9)

 حد پرتوگیر  برا  چش ؛     (a)                                                 (    گروه ک  خطر؛1)

 حد پرتوگیر  برا  پوست؛     (b)                                            (    گروه خطر متوسط؛9)

مراجعه شود( وابسته به زمان پرتوگیري و  1ه جدول الف الفهاي خطر و حدود پرتوگیري )ب گروه – 2شکل الف الف

 تابندگی

 

 

                                                 
1-Dose 

L
 (

W
 m

-2
)
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                                                                                                                                            199999 

                                                                                                                     (3) 
                                                                                                                                      

                                                                                                                                      (9)     19999 

 
                                                                                                                           (1( ، )9)                   

                                                                                                                                               1999      

 

 
                                                                                                                                             199   

 

 

                                                                                                                                               19 

                                   19999           1999             199               19                 1                  1/9 

 راهنما:

 (    گروه خطر متوسط؛9)                                            (    گروه مستثنی؛9)

 (     گروه خطر زیاد؛ 3)                                           وه ک  خطر؛(    گر1)

 .شود میوتر زاویه منبع را شام  ن -يادآوري

به زمان پرتوگیري و  مراجعه شود( وابسته 9هاي خطر و حدود پرتوگیري )به جدول الف الف گروه – 1شکل الف الف
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 یوست ب بپ

 )الزامی(

 گیري اندازه روش

 کلیات   2-ب ب

. باشد میمطر  اا  مه   چالشبعنوان  ،پرتوزیستیمحاسبه مقادیر تابش  نور  به منظورتابش  گیر  اندازه

با برا  قرار دادن در فروسر  تکفام ساز یا طیف سنج  با استفاده ازطیفی یا تابندگی  شتاباا   گیر  اندازه

 .مشک  است ،ازینه تجهیزات مؤثر ساخته شده برا  کاربرداا  صنعتیتوجه به عدم سادگی یا 

در په  اا  باند  گیر  اندازه، است شدهنتعریف  nm 1299اا  بزرگتر از  در طو  موجچون ایچ تابع وزنی 

فرسا   طاقت گیر  اندازهاگر ندارند، مناسب است.  بررسیشرایط خطر فروسر  که تابع وزنی برا  آن ارزیابی 

یا بیشینه مقدار تابع وزنی ممک  ، شداب  شدهاا  طیفی ح  و فص  شده و کاربرداا  توابع وزنی انجام ن داده

پیوست ث ث ممک  است استفاده  گیر  اندازهاست بیشتر از گستره طو  موج کام  استفاده شود، و یا روش 

شده در فروسر  ندارد، ولی انوز فص   اا  طیفی ح  و گیر  اندازهنیاز  به  گیر  اندازهشود. ای  روش 

 .شود میتوابع وزنی در نظر گرفته 

 :گزارش شودبصورت زیر تمام مقادیر خطر باید 

 ؛اگر تجهیزات آزادانه قاب  دسترس استند، یااز تجهیزات،  mm 199در فاصله   -

 ؛و قاب  دسترس پرتوگیر ، در تمام شرایط است شدهاگر دسترسی محدود   -

 باید به ضبط باالتری  سیگنا  اماانگ شود. گیر  اندازهتجهیزات 

 گیري اندازهشرايط    1-ب ب

امانطور که راه انداز  منابع و درست منابع تابش معموالً نیاز به محیط کنتر  شده دارد،  گیر  اندازه

 نگهدار را  محیط کنتر  شده نیز معموالً ب توسط عوام  محیطی به  وابسته استند. گیر  اندازهتجهیزات 

رو  کیفیت  گیر  اندازهو ارزیابی تأثیر شرایط  گیر  اندازهشرایط تجهیزات صنعتی غیر ممک  است، 

بخشی از  به عنوانباید  گیر  اندازهشرایط باشد.  گیر  اندازهشده باید قسمتی از قرارداد  گیر  اندازهاا   داده

 خطر گزارش شود. بند  طبقهحدود پرتوگیر  و تعیی   مقاب ازریابی در 

تجهیزات باید برا  ی  دوره و ارائه نتایج تجدیدپییر،  گیر  اندازهبرا  حف  خروجی پایدار در طی فرآیند 

، زمانی مناسب آماده شوند. در طو  دوره اولیه راه انداز ، مشخصه خروجی امانند زنگ زدن اجزاء تجهیزات

 با تجهیزات غیر آماده گیر  اندازهاگر  تغییر خوااد کرد.به طری  دیگر به حالت نزدی  تعاد  کهنه شدن، یا 

 قاب  توجه باشد. تواند میو بی  آن  گیر  اندازهانجام شود، تغییرات در طی دوره 

و  کند میدوره کهنگی الزم بستگی به تجهیزات خا  و محیط دارد. ای  دوره با انواع مختلف تجهیزات تغییر 

رسیدن به دوره کهنگی کافی برا  ارزیابی در طو  راه انداز  غیر ممک  است. در ای  حالت معموالً 

      طو  عمر تجهیزات انجام شود.بعد از مرحله ی  در  دوبارهباید  گیر  اندازه

اا  نزدی ، بار کار  داغ،  اا  دقی  باید اطمینان حاص  شود که دیگر منابع تابش مانند اجاق با بررسی

 .شود میاضافه ن گیر  اندازه، به مقدار قاب  توجه به نتایج اا اا  داغ، یا بازتاب پوشش
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 د.نتابش فروسر  منعک  کن دنتوان می ،مرئیسطو  سیاه  -يادآوري

تابش شده از تجهیزات در شرایط کار عاد  گسی  کار کند که بیشینه تجهیزات فروسر  باید تحت شرایطی 

شرایط عاد  برا  فازاا  دوره . اگر شرایط مختلف در طو  شود می، شرایط ت  خطا مستثنی شود میتولید 

 در صورت امکان الزم است آزمون شوند.آنها کهنگی پیگیر  شود، تمام 

 کنند، ار دو مورد باید در نظر گرفته شود.  در مورد تجهیزاتی که با یا بدون بار کار  کار می  -

 ی  دوره باید در نظر گرفته شود. مراح کنند، تمام  ا  کار می که دورهدر مورد تجهیزاتی   -

اا  باز یا بسته  کنند، حالت در طو  فرآیند کار میاا  شدن دربیا بسته  شدن با بازدر مورد تجهیزاتی که   -

 اا باید در نظر گرفته شود. درب

 گیري اندازه تجهیزات   9-ب ب

 کاربرد دارد. 11399شماره پیوست ب از استاندارد ملی ایران 

استفاده  گیر  اندازه افزارهساده شده که از ی  آشکارساز باند په  به عنوان تنها  گیر  اندازهبرا  ی  روش 

 ، به پیوست ج ج مراجعه شود.شود می

 گیري اندازهروش    6-ب ب

 کاربرد دارد. 11399از استاندارد ملی ایران شماره  3-3و  9-3زیربنداا  

از  3-3و  9-3بنداا  زیر، باید شود میاستفاده  گیر  اندازهاگر پیوست ث ث از ای  استاندارد به عنوان روش 

 تکمی  شود. 11399استاندارد ملی ایران شماره 

 ها گیري اندازهدرستی نتايج و    1-ب ب

اا و یکااایی که در آن مقادیر حدود پرتوگیر  تنظی   کمیت بر حسبباید محاسبه شود و  گیر  اندازهنتایج 

 .بیان شود، است شده

کمتری  حدود  39نباید از %  گیر  اندازهنادرستی  باید محاسبه و اظهار شود. گیر  اندازهدرستی نتایج 

 در مقادیر مطل  بیشتر شود. بند  طبقه

اا یا در طو  عمر  شود. ای  داده نگهدار یزات تولید کننده تجه نزداا باید  گیر  اندازهمربو  به اا   داده

 شود. نگهدار مقررات ملی باید با توجه تجهیزات و یا در ی  زمان تعیی  شده 
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 پیوست پ پ

 )الزامی(

 محاسبه شرايط الزم پرتوگیري

 کلیات   2-پ پ

محاسبه ردیابی اشعه تابندگی و تابش در تمام اساس بر  تواند میبعد  بند   ارزیابی پرتوگیر  و طبقه

  ، اگر درستی قاب  مقایسه توسط محاسبه به دست آید.باشد اا گیر  اندازهاا  مربوطه به جا   وضعیت

 دامنه محاسبات   1-پ پ

اا رو  وضعیت و جهت گیر  آشکارسازاا   عدد  است، دامنه آزمایشاشعه ی  ردیابی امانطور که 

باشند. برا  جزئیات  اا می گیر  اندازهمشابه آنهایی استند که برا  آشکارسازاا  فیزیکی در طو   ،مجاز 

 قرار دادن آشکارسازاا به پیوست ب ب مراجعه شود.

روش مشابه از باید ا   وتراا  زاویهاا  فضایی تعریف شده یا  زاویهمحاسبات تابش یا تابندگی، بسته به 

    ، پیرو  کند. است شدهدر پیوست ب ب تعریف  گیر  اندازهامانطور که برا  

 درستی و قابلیت رديابی محاسبات   9-پ پ

اا در فروسر  را داشته باشد. ای   گیر  اندازهدرستی محاسبات باید قابلیت مقایسه با درستی قاب  وصو  

 دارد. دیابی شدهاا  ر درستی تنظی  اندسی اجرا شده و کمینه عدد اشعهنیاز به  ،اا تعریف

اا باید در مستندات فنی آورده شود. مستندات  گیر  اندازهاا  محاسبه شده به جا   استفاده از داده

 محاسبات باید شام  موارد زیر شود.

 راه انداز  اندسی استفاده شده؛  -

اجاق و تمام اا  استفاده شده برا  منابع فروسر ،  اا  مد  ساز  مربوطه و توصیف مد  تمام داده  -

 سطو  مربو  به محاسبات؛

اا  استفاده شده برا  سطو  مورد بحث، رفتار  اا  مد  ساز  مربوطه و توصیف مد  تمام داده  -

 پراکندگی آنها، انعکاس منتشر شده یا آینه وار؛

 نرم افزار و نسخه استفاده شده؛  -

اا  از  اا، بیشینه تعداد اشعه اشعه تقسی  بند    که در نتایج تأثیر دارد، نظیرپارامتراا  تنظی  نرم افزار

 یا روش تصادفی؛شده، کمینه مقدار انرژ  در اشعه تکی  منتجا  جدا شده 

 تعداد اشعه استفاده شده، انرژ  تلف شده مربو  به اثرات عدد ؛  -

 اا  استفاده شده و محاسبات مربو  به آن؛ روش استفاده شده برا  تصدی  درستی مد   -

 ؛بند  طبقهتمام نتایج استفاده شده برا    -

اا و انجام محاسبات دوباره رو  سامانه  اا  ذخیره شده برا  تکمی  کردن دوباره مد  از دادهای  امکان 

 دیگر یا با نرم افزار دیگر باید وجود داشته باشد.
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اا یا در طو  عمر  شود. ای  داده نگهدار اا باید نزد تولید کننده تجهیزات  گیر  اندازهاا  مربو  به  داده

 شود. نگهدار مقررات ملی باید  با توجه بهتجهیزات و یا در ی  زمان تعیی  شده 
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 پیوست ت ت

 )الزامی(

 تابش فروسرخ مقابلدر  یحفاظتاقدامات 

 عمومیهاي  جنبه    2-ت ت

)به  شود میرا شام  افراد سازمانی ترجیحاً  ،تابش فروسر از  در معرض قرار گرفت کااش فنی برا   اقدامات

 که شام  موارد زیر است: جعه شود(امر 19199ایزو شماره  -ایراناستاندارد 

شام   نصبمرئی یا فروسر  از تجهیزات. ای   گسی مناسب برا  کااش یا جلوگیر  از اا   پوشش نصب  -

برا   دنتوان میاا  اا و چارچوب . پوشششود می( تجهیزات فروسر  جایگیار )مثحً ؛  مناسبمحفظه فروسر  

 13به بند خیلی خطرناک شوند. در صورتی که اندازه گیراا  انجام شده کافی نباشد  آنها داغسطح تماس با 

 مراجعه شود.

 شود. است،موقعیت منبع تابش بطور  که باعث قطع یا کااش تابشی که به طر  افراد قرار گرفته تثبیت   -

 ؛مناسب برا  کااش انتشار تابش فروسر  منتشر شده از تجهیزات گرمایش الکتریکی فروسر  اا  صافی  -

 مراجعه شود. 13برا  تماس با سطو  داغ آنها خیلی خطرناک باشند. به بند  تواند میجیب کننده  اا  صافی

 :باشد میاسب استند، که شام  موارد زیر من نگهدار در طو  راه انداز  یا فقط کار  منظ  اندازه گیراا 

 شوند. به مناطقی با تابش باال می فروسر  مانع دسترسیدسترسی محدود توسط وسای  فیزیکی. تأسیسات  -

 ؛کااش زمان پرتوگیر  به افراد  -

 ؛قرار دادن عحی  اشدار دانده مناسب  -

  اقدامات حفاظتیدستورالعملی برا  متصد  عملیات در مورد خطرات تابش فروسر  و در استفاده از   -

   ؛مناسب

   بکار گیر  اقدامات و تجهیزات حفاظتی برا  افراد؛  -

 ؛استفاده از لباس و دستکش برا  حفاظت پوست  -

بدون اا باید سطح خطرناک انتشار را  صافیاا.  برا  حفاظت چش  مناسب اا  صافیاستفاده از عین  و   -

 .کااش داندبه اطحعات دیدنی مورد نیاز  آسیب زدن

انجام اجتناب از پرتوگیر  از طری  استفاده از روش گرمایش دیگر شام   برا  کااش پرتوگیر اقداماتی 

 ،دیگر گرمایشاا   مراجعه شود(. امانطور که بیشتر روش 19199ایزو شماره  -ایران)به استاندارد  شود 

رسد،  که مانند خود تأسیسات گرمایش فروسر  به چگالی فروسر  مشابه میکنند  تابش فروسر  تولید می

 گیر معموالً غیر ممک  است. از طری  ای  اندازهاجتناب 

 نقاط دسترسی در محفظه فروسرخ    1-ت ت 

چگالی یا توزیع چگالی داخلی  گیر  اندازهروزمره ی  ماشی ، یا تنظی   نگهدار قسمتی از تعمیر و  عنوان به

در  ضرور  باشد. تواند می ،برا  بررسی بار کار  یا داخ  تجهیزات به صورت تصویر یا  تجهیزات فروسر 

صورت نیاز برا  دسترسی به داخ  تجهیزات یا به تابش، نقا  دسترسی در محفظه فروسر  در طو  مراح  
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در اادا   تابشی باالتر از سطح تعیی  شده گسی قا  دسترسی نباید ن رساختاطراحی را باید شام  شود. 

  طراحی را ایجاد کنند.

 زیر باید در نظر گرفته شود: اقداماتاز طری  نقا  دسترسی،  گسی برا  کااش 

 ؛یا آب بند  شود. باشد، آنها ممک  است توسط دربی که باید قادر به باز شدن فقط با ی  ابزار  -

از نقطه دسترسی به  گسی که  باشدفروسر   صافیا  داشته باشند که شام  ی   است پنجره آنها ممک   -

 داد. سطح ایم  را کااش می

 ها طراحی پوشش    9-ت ت

سطح تابش باالتر از سطح اد  طراحی،  ار جا که امکان پییر باشد، برا  جلوگیر  از دسترسی ناخواسته به 

اا بستگی دارد که چگونه ای  اجزاء مورد استفاده  طراحی محفظه و پوششمحصور شود. تابش فروسر  باید 

 . و یا ثایت خوااند بود شدن آیا قاب  جابجا ،و در صورت نیاز به تعمیر و نگهدار قرار گیرند 

تجهیزات و مواد مورد استفاده برا  تضعیف تابش باید تمام شرایط محیطی و عملکرد  پیش بینی شده در  

و  ای  عوام  شام  آب و اوا، عوام  شیمیاییرد نظر و نیز در طو  شرایط خطا را تحم  کنند. استفاده مو

زیست محیطی، جو نزدی  و داخ  تجهیزات )گرد و غبار، بخاراا  آب، قابلیت اشتعا (، اثرات ناشی از 

 .باشد میا ، و عوام  مکانیکی نظیر ارتعاش،  شستشو  دوره

 باید تأمی  شود. در صورت قاب  اجرا بودن وشش اا  فروسر الزامات زیر برا  محفظه و پ

ت  باید طور  قرار داده شوند که محفظه نتواند توسط کار عاد  یا ار شرایط  ( فروسر  )ااگسیلنده  -

داد، آسیب ببیند. در صورت لزوم، حفاظت مکانیکی بیشتر   می گسی اا   مشخصهخطا که تغییر  در 

  ای  اد ، در نظر گرفته شود. باید به منظور رسیدن به

خطا نباید باعث بیرون آمدن آنها از ت  نصب شود، کار عاد  یا شرایط  مطمئ باید بطور  )اا(گسیلنده  -

 جا  خود شود.

بسته شدن  ،شود میتوقف داده اگر ی  پوشش، حصار یا قسمتی از محفظه باز شود، ی  فرمان خودکار   -

 را بدون عملکرد بیشتر دوباره فعا  کند؛ گسی باید پوشش، حصار یا محفظه مربوطه ن

فروسر  را بدون در معرض خطر قرار گرفت  قاب   گسیلندهعوض کردن طراحی محفظه و پایه )اا( باید   -

 توجه کاربر، آسان کند؛

 ،آنهارا با توجه به وجود و مکان تابش یا خطرات دیگر  گسی ارگونه حفاظت مکانیکی بیشتر نباید خطر   -

 افزایش داد؛

خرابی به "اا باید در حالت  اا، و قف  اا، دریچه تمام آشکارسازاا و نمایشگراا، منبع توان، تمام پوشش  -

 ر کنند.کا "ایمنی

 ها برداشتن پوشش    6-ت ت

 :شوند. در ای  صورتاضافه  ، اا در زمان برداشت  پوششپرتوگیر  تابش طراحی سطو  اد   اگر

 ؛باید بطور خودکار قطع شوند، یا اا گسیلنده  -
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به سطو  اد  طراحی باید  اا گسی محدود کردن اا  مکانیکی یا سایر وسای  استفاده شده برا   دریچه  -

 شوند. گسی مانع 

 شرایط زیر را داشته باشد:باید پوشش  آنگاه، باشداگر ای  مورد غیرممک  

 ؛به ابزار داشته باشد، ودارا  چفت و بستی باشد که راا کردن آن نیاز   -

 عحی  اشدار دانده مناسب دائمی به آنها اضافه شود.  -

تعمیر و نگهدار  باید حی  شوند،  برا ند که باش طور  طراحی شدهاایی از آنها  اا یا قسمتی اگر پوشش

 اا باید تعویض درستی را تضمی  کند. چیدمان چفت و بست
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 پیوست ث ث

 (اطالعاتی)

 فروسرخ گرمايی ساده شده براي ارزيابی پرتوگیري تابش گیري اندازهروش 

 کلیات    2-ث ث

تابش  گیر  اندازهتر برا   تر و ک  ازینه در بسیار  از موارد ممک  است برا  استفاده از ی  روش بسیار ساده

فروسر  یا  اا  گسیلندهطیفی امواج انتشار  اا  یا تابندگی، ی  طیف سنج یا تکفام ساز بکار رود. اگر ویژگی

 :برا  مثا باشند،  معلومطیفی امواج سطح داغ تجهیزات یا باراا  کار  داغ انتشار  اا  ویژگی

 کنند. تابش می گسی ا  به  فروسر  و نیز سایر سطو  که کم  قاب  مححظه اا  گسیلندهدما    -

 ؛و –در صورت قاب  اجرا بودن  - مربوطهسطو  طیفی  مند  گسی  تغییرات دمایی و  -

 ؛استفاده شده اا  صافیاا و  انتقا  طیفی پنجره  -

اا  زیر  طور  که روش  ، بهمحاسبه کرد توان از شناسایی دمااا  سطح تنها طیفی را می گسی مشخصه 

 بر است و ممک  است مورد استفاده قرار گیرد.تمع

 باشد. انتشار توسط گازاا  جو یا فرآیندساز  مجاز نمی ای  روش برا  ارزیابی جیب یا -يادآوري

گیر   اندازه  روشادفمند، مراح   گیر  اندازهبا توجه به تابندگی یا تابش سنجیده شده به عنوان نتیجه 

 شوند. می تشکی ، است شده آورده 1امانطور که در جدو  ث ث

 گیري اندازهروش  -2جدول ث ث

 

 مرحله

  و ∑= E(λ) . Δλ  EIRتابندگی گیري اندازه

E(λ) . Δλ  EH =∑  و شکل  1به جدول الف الف    

 مراجعه شود 2الف الف

  و ∑= L(λ) . Δλ  LIRتابندگی گیري اندازه

L(λ) . R(λ) . Δλ  LR =∑  و  9به جدول الف الف

 مراجعه شود 1شکل  الف الف

انتقا  برا  انتقا  دادن ک  تابش اا   جدو تولید  الف

به  –اا  بانداا  طیفی  گیر  شده به تابندگی اندازه

 مراجعه شود. 9جدو  ث ث

اا  انتقا  برا  انتقا  دادن ک  تابش  تولید جدو 

بانداا  ه اا  سنجیده شد شگیر  شده به تاب اندازه

 مراجعه شود. 2به جدو  ث ث -طیفی 

 گیر  اندازهکه قادر به ، گیر  اندازه افزاره استفاده از ی  ب

تابندگی ک  )به پیوست ج ج مراجعه شود( و کالیبره 

تابندگی ک   گیر  اندازهبرا   گیر  اندازه افزارهکردن 

 باشد. می

 گیر  اندازه، که قادر به گیر  اندازه افزاره استفاده از ی 

برا   گیر  اندازه افزارهک  و کالیبره کردن  شتاب

 باشد. ک  می شتاب گیر  اندازه

اا  مربوطه )به  تابندگی ک  در موقعیت گیر  اندازه پ

 پیوست ب ب مراجعه شود(

اا  مربوطه )به  ک  در موقعیت شتاب گیر  اندازه

 پیوست ب ب مراجعه شود(

تابندگی اطحعات زیر باید مستند  گیر  اندازهامراه با  ت

تابش  گسیلندهشود: موقعیت و جهت آشکارساز، سطو  

 ؛گیر  آنها فروسر  کم  به سیگنا ، اندازه و جهت

اطحعات زیر باید مستند شود:  شتاب گیر  اندازهامراه با 

تابش  گسیلندهموقعیت و جهت آشکارساز، سطو  

 گیر  آنها و جهتا   وتر زاویهفروسر  کم  به سیگنا ، 
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 2ادامه جدول ث ث

قا  تابندگی ک  استفاده از جدو  از مرحله الف برا  انت ث

 ؛VISاا   و تابندگی IR-A  ،IR-Bشده به  گیر  اندازه

استفاده از جدو  از مرحله الف برا  انتقا  تابش ک  

 ؛VISاا   و تابش IR-A  ،IR-Bشده به  گیر  اندازه

 ؛اا اا  پرتوگیر  نتیجه شده از آن داده کحس ج

 تابندگی گیري اندازههاي انتقال براي  جدول    1-ث ث

 کلیات    2-1-ث ث

 تابندگی ک  از رابطه زیر بدست می آید:

                      Etot = ∫  ( )        
 

 
∫  ( )     
        

      
(1)ث ث                               

 که در آن :

E(λ)      است  شدهتابندگی طیفی مقرر.    

Etot     .تابندگی ک  است         

، تابندگی روش  شود ε(λ)شناخته شده  مند  گسی گرمایی با قابلیت  گسیلندهفقط توسط اگر آشکارساز 

 .باشد میمستقیماً متناسب با فرمو  پحن  

                      E(λ) = cgeom . 
  

  
 

 (   )

   (     )  
(9)ث ث                                           

 که در آن :

C2 , C 1      ر ثابت استند.دیمقا  

Cgeom         کند را توصیف میو سایر تلفات بی  منبع و آشکارساز  هاندس. 

T            .دما است 

(λ,T)ε       است.مند   گسی 

سر  چشمی فرواستفاده برا  کنند، سپ   اا  باند  تبدی  می تابندگی ک  را به تابندگی ام  انتقا  کهوع

 شوند. میمحاسبه 
                       

                        
   

    
 = f IR (T) = 

∫
 

  
 (   )

   (     )  
   

        

      

∫
  

  
 (   )

   (     )  

 

 
   

(3)ث ث                          

 : پوستیو برا  گرما  

 

                       
  

    
 = f H (T) = 

∫
 

  
 (   )

   (     )  
   

        

      

∫
  

  
 (   )

   (     )  

 

 
   

(2)ث ث                            

ممک  است از قب  محاسبه شوند. یکپارچه ساز  عدد  توابع با استفاده از  FH (T)و  FIR (T)فاکتوراا  

 داد. طیفی کافی، نتایج قاب  اطمینانی ارائه می افزار صفحه گسترده و قدرت تفکی  نرم

از طری   گیر  اندازهو سایر فرضیات ناشی شده از خطا   صافیتابع مواد،  مند  گسی سه  انحرا  از 

 گیر  اندازهاز حد کلی در خطا   گیر  اندازهکه خطا   شود میپیشنهاد  .شود میمحاسبه جداگانه ارزیابی 

 بیشتر نشود )به پیوست ب ب مراجعه شود(.
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 غیرخاکستري هاي گسیلنده    1-1-ث ث

شوند، الزم است از  تابندگی ک  می گیر  اندازهغیرخاکستر  که باعث  اا  گسیلندهدر مورد 

ممک   گیر  اندازهاز سطو  ک  غیرخاکستر  استفاده شود. ای    ε(λ,T)طیفی مقرر شده  اا  مند  گسی 

     بینی تبدی  فوریه یا ار روش محرز شده دیگر، انجام شود. طیفاست توسط 

در صورتی که رو  نتیجه، اثر خیلی ضعیف داشته باشد، بندرت خیلی مشخص است و  مند  گسی  وابستگی دما  -يادآوري

  .نادیده گرفته شود تواند می

  خاکستري هاي گسیلنده    1-1-ث ث

( به صورت زیر خحصه 3ثابت است، فرمو  )ث ثمند   گسی خاکستر ، که در آن  اا  گسیلندهدر مورد 

 :شود می

                     
   

    
 = f IR.g (T) = 

∫
 

  
 (   )

   (     )  
   

        

      

∫
  

  
 (   )

   (     )  

 

 
   

(3)ث ث                          

 داد. خاکستر  را شر  می اا  گسیلندهفاکتوراا  مربو  برا  حالت  1شک  ث ث

 باشند.به عنوان مثا ، بسیار  از سطو  اکسید  دارا  رفتار خاکستر  بیش از گستره طیفی مربوطه می -2يادآوري

 د.کرمحاسبه  1بولتزم  -با استفاده از قانون استفان توان میرا تابندگی ک   -1يادآوري

                                                                                                                                                 %199 
 

                                                                                                                                                                       %29 
                                                                                                                                                                                                                                     VIS 

                                                                                                                                                                          IR-A                               %39   
                                                                                                                                                                   VIS+IR-A            

                                                                                                                                        IR-A+IR-B                                                      %39          
                                                                                                   VIS+IR-A+IR-B   

                                                                                                                                                                                                                %69 
 

                                                                                                                                                                       %39 
                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                  % 29 
                              

                                                                                                                                                                       %39 
                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                    %  99 
                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                       %19 
 

                                                                                                                                                                       %9  

                    3399            3999            9399            9999             1399            1999             399                9 

وابسته به دماي سطح مولد شده به باند تابندگی،  گیري اندازهفاکتورهاي تبديل تابندگی کل  - 2شکل ث ث

 سیگنال خاکستري گسیلنده

 

                                                 
1-Stefan-Boltzman law 
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 ها فیصا    6-1-ث ث

به صورت زیر  صافیدارد که توسط تابع  صافیاز منبع توسط  گسیلینور  تضعیفطو  موج بستگی به 

 :است شدهتوضیح داده 

 

                          
   

    
 = f IR,Filter (T) = 

∫
 

  
 (   )  ( )

   (     )  
   

        

      

∫
  

  
 (   )  ( )

   (      )  

 

 
   

(6)ث ث                     

 که در آن :

F(λ)       است. صافیانتقا  طیفی 

 هاي تابندگی از بیشتر از يک سطح توزيع     9-ث ث

طیفی  گسی که دارا  دمااا یا  باشد شده گیر  اندازهاگر سیگنا  تابندگی توسط بیش از ی  سطح 

 استفاده شود. سیگنا  به صورت زیر است: تواند می، ای  روش انوز باشدمختلفی 
                                   

                           Etot = ∑ (3)ث ث                                                                                  

 که در آن :

i         مشخص کنندهi .امی  سطح است 

Ei          تابش ایجاد شده توسطi .امی  سطح است 

خاکستر  و  اا  گسیلندهناچیز باشد. برا   تواند میغالب شود، ک  بقیه  تا حد زیاد از مجموع  بخشیاگر 

 بولتزم  رابطه زیر برقرار است: -استفاده از قانون استفان

                          Etot = ∑    ≈ ∑       
(3)ث ث                                                            

 که در آن :

Ai         منطقهi  .امی  سطح است 

Ti          دماi .امی  سطح است 

iε        مند  گسی i .امی  سطح است 

  دارد. "متناسب بودن با"عنوان معنا  ریاضی معمو  خود را به  "≈" عحمت -يادآوري

است،  تأثیرتحت توسط ی  منبع انوز . اگر سیگنا  کند میبر سیگنا  غلبه تری  سطح  موارد داغدر بیشتر 

 در غیر ای  صورت،توان نادیده گرفت.  می را اا مشارکت بطور  که ک  سایر یابد کااش می فوقمشک  

باند  نتایج تغییر شک  سیگنا  به تابش در دما  استفاده شده برا  فاکتور  تری نامساعداز استفاده 

 معنادار  ارائه خوااد داد.

 تابش گیري اندازههاي انتقال براي  جدول     6-ث ث

برا  خطر نور آبی   B(λ)توابع سنجش تابش باند  سنجیده شده، شده به  گیر  اندازهبرا  تبدی  تابش ک  

اضافی را دارد، بنابرای  فاکتوراا برا  ارزیابی خطر  صافینقش ی  تابع  ا  شبکیهبرا  گرما   R(λ)یا 

 شوند.  ( می6خاکستر  مشابه فرمو  )ث ثاا   گسیلندهبرا   ا  شبکیهآسیب گرمایی 
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 = g R (T) = 

∫  ( )   
 

  
 

   (     )  
   

        

      

∫
  

  
 

   (      )  

 

 
   

(2)ث ث                     

 خاکستر  :غیر اا  گسیلندهو برا  
 

                        
  

    
 = g R (T) = 

∫  ( )   
 

  
 (   )

   (     )  
   

        

      

∫
  

  
 (   )

   (      )  

 

 
   

(19)ث ث                   

 : صا  شده گسی و برا  
 

                      
  

    
 = g R (T) = 

∫  ( )  ( )   
 

  
 (   )

   (     )  
   

        

      

∫
  

  
 (   )

   (      )  

 

 
   

(11)ث ث              

 B(λ)با  R(λ)فقط ، اند یکسان شده( برا  خطر نور آبی 11( و )ث ث19(، )ث ث2اا )ث ث ای  فرمو 

ICNIRP 1997  استاندارد ،11399 در استاندارد ملی ایران شماره R(λ)و  B(λ)توابع  جایگزی  خوااد شد.
1 

 .است شدهتوضیح داده  Directive 2006/25/EC [7]استاندارد  ، یا EN 14255-2 [8]، استاندارد  [1]

شده، توابع استفاده از عدد   گیر  ی  انتگرا  محاسبه کرد. قب را می توان از  gIR (T)و  gR (T)فاکتوراا  

 داد. تفکی  طیفی کافی، نتایج خیلی معتبر  را ارائه میی  نرم افزار صفحه گسترده و 

 داد. خاکستر  توضیح میاا   گسیلندهو  ا  شبکیهرا برا  خسارت گرمایی  gR (T)فاکتور  9شک  ث ث

ا  امانطور که در پیوست ب ب مشخص  اا  زاویه شیبتابندگی ک  شام   گیر  اندازه، موارددر تمام 

   . باشد می، است شدهنشان داده  3و در جدو  الف الف است شده
  

                                                                                                                                                                      %39                                      
 

                                                                                                                                      VIS 

                                                                                                                                                IR-A                             %29 
                                                                                                                                           VIS+IR-A    

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                      %39 

  

 

                                                                                                                                                                      %99 

 
                                                                                                                                                                      %19                                                                                                      

 
                                                                                                                                                             %9 

                     3399              3999           9399           9999             1399           1999             399                9 
T (˚C) 

وابسته به دماي ، ربوطم اي شبکیهشده به تابندگی گرمايی  گیري اندازهفاکتور تبديل تابندگی کل  – 1شکل ث ث

 سیگنال خاکستري گسیلندهسطح مولد 

                                                 
1- International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection 
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از طری   گیر  اندازهو سایر فرضیات ساخته شده به خطا   صافیمواد، تابع مند   گسی انحرا   توزیع

بیشتر از حد کلی بر رو  خطا   گیر  اندازهکه خطا   شود می. پیشنهاد است شدهمحاسبه جداگانه ارزیابی 

 نشود )به پیوست ب ب مراجعه شود(. گیر  اندازه
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 پیوست ج ج

 (اطالعاتی)

 تابندگی کل گیري اندازه افزاره

داد و ممک   را توضیح می 11399از استاندارد ملی ایران شماره  1-9-3را مطاب  بند  ا  افزارهای  پیوست 

 ، استفاده شود.است شدهتابندگی امانطور که در پیوست ث ث توضیح داده  گیر  اندازهاست برا  

، حساسیت کافی و نسبت سیگنا  به نوفه برا  طو  موجپاسخ مستق   اا  مشخصهی  آشکارساز تابش با 

 ا  ممک  است مورد استفاده قرار گیرد. گستره حساسیت و کسینوس وابسته به پاسخ زاویه گیر  اندازه

ترجیح  μm 99بزرگتر از  تختپاسخ را پوشش داد ولی  μm 19تا  nm 299طو  موج باید حداق   مستق 

 .شود میترجیح داده  ی  آشکارساز پی  گرماسنج .شود میداده 

و بنابرای   دارد گیرد که دما  آشکارساز را ثابت نگه می داخ  محفظه سرد شده با آب قرار می ،آشکارساز

 .کند میگرما  باال  آشکاساز را محدود یا رانش با جلوگیر  از  گیر  اندازهارگونه تأثیر  رو  درستی 

ی  ورود  دارا  ا ، محفظه سرد شده با آب باید  برا  ساخت ی  پی  گرماسنج با پاسخ کسینوس زاویه

افتد مستقیماً با ی  منعک  کننده به سطح آشکارساز منعک   بر آشکارساز نمیباشد که ار نور  که نور  

آلومینیوم یا طح برا   ازدر کیفیت نور  و  مراجعه شود. آشکارساز ای  نور 1کند. برا  مثا  به شک  ج ج

. سطح باید متمرکز کننده سهمی شک  مرکب یا مشابه شود میب پییر  کام  ساخته بازتارسیدن به نزدی  

     آن باشد.
 

                                              6                                 6       

                              3 
  

                                                   6  

                                       9  

 
                               1 

                               3                     2 
 

 

 

 

 

 

 راهنما:

 (      ورود  آب2)                                                 پی  گرماسنج (      آشکارساز1)

 (      خروجی آب3)       (6( و )3(، )2(، )3(      صفحه جلویی سرد شده با آب با موارد )9)

   اا  مختلف (      اشعه6)                                                             (      متمرکز کننده3)

 کل تابندگی یريگ اندازهمثالی از آشکارساز براي  – 2شکل ج ج
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 پیوست چ چ

 )الزامی(

 يا پرتوگیري گسیل گذاري نشانه

که در معرض تابش  سطوحیشود و تمام  گسی ی که از طری  آنها تابش فروسر  ممک  است یاا تمام روزنه

 9یا کحس 1در صورتی که مقررات ملی دیگر  در ای  مورد نباشد زمانی که آنها کحسفروسر  قرار دارند، 

)خطر باال(  3)خطر متوسط( و خطر گروه 9ای  مورد اشاره به خطر گروه شود. گیار  نشانهباید استند، 

 ، دارد.است شدهامانطور که در پیوست الف الف مشخص 

 )به شک   IEC 60417 (IEC 60417-6151 (2012-02)) استاندارداز شام  ی  نماد گرافیکی  گیار  نشانه

. مرجع کند میو ی  برچسب متنی است، که نوع تابش، کحس و مرجع آن را مشخص مراجعه شود(  1چ چ

 .باشد مییا مقررات ملی  11399دیگر ای  استاندارد، استاندارد ملی ایران شماره 
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