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 ب 
 

 خدا به نام

 سازمان ملی استاندارد ايران با آشنايی

و  اس تاندارد  مؤسس ۀ  مق ررات  و ق وانی   اص ح   ق انون  3م اد   کی   بند موجب به ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ

اس تاندارداا    نش ر  و تدوی  تعیی ، وظیفه که است کشور رسمی مرجع تنها 1331 ماه بهم  مصوب ایران، صنعتی تحقیقات

  .دارد عهده به را ملی )رسمی( ایران

ب ه   92/6/29دار  م ور   دومی  جلسه شورا  عالی ا و نام موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه

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

مؤسس ات   و مراکز نظران صاحب سازمان ،کارشناسان  از مرکب فنی اا  کمیسیون در مختلف اا  حوزه در استاندارد تدوی 

تولی د ،   به شرایط توجه با و ملی مصالح با امگام وکوششی شود می انجام مرتبط و آگاه اقتصاد  و تولید  پژواشی، علمی،

کنن دگان،  مص ر   تولیدکنن دگان،  ش ام   نف ع،  و ح    ص احبان  منص فانۀ  و آگااان ه  مش ارکت  از ک ه  اس ت  تجار  و فناور 

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

از  پ س  و ش ود م ی  ارس ا   مرب و   فن ی  اا  کمیسیون اعضا  و نفع ذ  مراجع به نظرخواای برا  ایران ملی استاندارداا 

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

 .شود می شرمنت و چاپ

کنن د   می تهیه شده تعیی  ضوابط رعایت با نیز صح  ذ  و مند عحقه اا  سازمان و مؤسسات که استاندارداایی نویس پیش

،  ب دی  ترتی ب    .ش ود  م ی  منتش ر  و چ اپ  ای ران  ملی استاندارد عنوان به ، تصویب درصورت و بررسی و طر  ملی درکمیتۀ

مل ی   کمیت ۀ  در و ت دوی   3 ش مار   ای ران  ملی 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)اس تاندارد   الملل ی  ب ی   س ازمان  اصلی اعضا  از ایران سازمان ملی استاندارد
روتکنی ک  الملل ی الکت  ب ی   کمیس یون ، 1

9
(IEC) 3ق انونی   شناسی اندازه المللی بی  سازمان و

(OIML)  2راب ط  تنه ا  ب ه عن وان   و اس ت
 ک دکس غ یایی    کمیس یون  

3
(CAC)خ ا   ا ا   نیازمن د   و کل ی  شرایط به 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 ،ازآخری  کشور

 ، حف    کنن دگان  مص ر   از حمای ت  برا  ، قانون در شده بینی پیش موازی  رعایت با تواند میایران  سازمان ملی استاندارد

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

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

و  ص ادراتی  کاالا ا   اس تاندارد  اج را   ، کش ور  محصوالت 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

 ، محیط ی زیس ت  م دیریت  و کیفی ت  م دیریت  ا ا   سیس ت   گ واای  صدور و ممیز  ، بازرسی ، آموزش ، مشاوره در زمینۀ

 را مؤسسات و اا سازمان گونه ای  استاندارد ایرانسازمان ملی  ، 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

 تعی ی   ، سنجش ای وس ( واسنجی کالیبراسیون ) ، کااای المللی بی  دستگاه ترویج . کند نظارت می 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 

2 - International Electrotechnical Commission 
3-  International Organization of  Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)  
4 - Contact point 
5 - Codex Alimentarius Commission 
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 کمیسیون فنی تدوين استاندارد

 «متصل به کاله ايمنی صنعتی گوشی هاي حفاظتی:  3قسمت  -الزامات کلی-شنوايی هايمحافظ»

 

 يا نمايندگیسمت و/  رئیس: 

 طهماسبی، مرضیه

 )فوق لیسانس مهندسی پزشکی(

 

عضو ایئت علمی دانشگاه علوم پزشکی 

 جند  شاپور ااواز

  دبیر:

 پوالدزاده، آذردخت

 )لیسانس فیزیک(
 

 کارشناس شرکت زرگستر روبینا

 

  ))اسامی به ترتیب حرو  الفبا: اعضاء

 زاده، وحیدیابراایم

 )فوق لیسانس مکانیک(
 

ارشناس اداره ک  استاندارد استان ک

 خوزستان

 نیا، میناابراای 

 )لیسانس فیزیک(

 کارشناس

 آاویی، نوراهلل

 ا ()لیسانس بهداشت حرفه
 

 HSEا  و عضو کارشناس بهداشت حرفه

 پتروشیمی ف  آوران 

 پوالدزاده، اعظ 

 )فوق لیسانس شیمی(
 

 کارشناس شرکت زرگستر روبینا

 جحلی، شیرزاد

 سانس مکانیک()لی
 

 آوران کارشناس تعمیرات پتروشیمی ف 
 

 نژاد، فرزانهخدابخش

 )فوق لیسانس محیط زیست(

 

کارشناس گروه ملی صنعتی فوالد ایران و 

 HSEعضو 

 

 خواجه برج سفید ، آذر

 )لیسانس شنوایی سنجی(

 

 ایران عضو انجم  علمی شنوایی شناسان

 داورزنی، ساره

 )لیسانس تغییه(

 

اس گروه پژواشی میکروبیولوژ  کارشن

 پژواشگاه استاندارد

 زاده، فریدرضو 

 )فوق لیسانس میکروبیولوژ (

 HSEسرپرست بهداشت صنعتی و واحد 

 آوران پتروشیمی ف 
 



 د 

 

 سپهرجوال، منصوره

 )لیسانس برق و الکترونیک(

 کارشناس

 
 

 سعادتمند، سارا

 فوق لیسانس فیزیک()

 

 سی شرکت دانش پیشرو اککارشناس 

 شریعتی مجد، وحید

 )لیسانس مهندسی پزشکی(

کارشناس مهندسی پزشکی اداره ک  

 استاندارد خوزستان

 

 صالحی، حمداهلل

 )دکتر  فیزیک(

 

عضو ایات علمی دانشگاه شهید چمران 

 ااواز

 

 زاده، سید مجتبیطیب

 )فوق لیسانس مهندسی پزشکی(

کارشناس مسئو  گروه پژواشی مهندسی 

 اه استاندارد پزشکی پژواشگ

 عباد ، بهزاد

 )فوق لیسانس مکانیک(

 

مدیر بازرسی شرکت فنی مهندسی انطباق 

 آوران

 نیر ، نسی 

 ا ()لیسانس بهداشت حرفه
 

 HSEا  واحد کارشناس بهداشت حرفه

 آورانپتروشیمی ف 
 

 والیتی، حمید

 )لیسانس بهداشت محیط زیست(
 

کارشناس بهداشت محیط زیست 

 آورانپتروشیمی ف 
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 فهرست مندرجات

 

 عنوان
 

 صفحه

 ب آشنایی با سازمان ملی استاندارد

 ج استاندارد تدوی  فنی کمیسیون

 و پیش گفتار

 ز مقدمه

 1 اد  و دامنه کاربرد 1

 1 مراجع الزامی 9

 1 اصطححات و تعاریف 3

 2 الزامات 2

 2 گیار نشانه 3

 2 سو  سازندهاطحعات ارائه شده از  6

 13 گیر  و تفسیر نتایج آزمونعدم قطعیت اندازه )اطحعاتی( پیوست الف 3

 13 نامهپیوست ب )اطحعاتی( کتاب 3
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 پیش گفتار

 

 "متص  به کحه ایمنی صنعتی حفاظتی اا گوشی :3 قسمت -الزامات کلی -شنوایی اا محاف  " استاندارد

در چهار ص د   و شده تدوی  و تهیه شرکت زرگستر روبینا توسط مربو  اا  یسیوندرکم آن نویس پیش که

 ق رار  تص ویب  م ورد  93/93/1323ر  م و  مهندسی پزش کی  استاندارد ملی کمیتۀ اجحس و چه  و یکمی 

 تحقیق ات  و اس تاندارد  مقررات مؤسس ۀ  و قوانی  اصح  قانون 3 ماد  کی بند استناد به اینک ، است گرفته

 .شودمنتشر می ایران ملی استاندارد عنوان به ، 1331 ماه بهم  مصوب ایران، صنعتی

خ دمات،   و عل وم  صنایع، زمینۀ در جهانی و ملی اا  پیشرفت و تحوالت با اماانگی و امگامی حف  برا 

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

بن ابرای ،   . گرف ت  خوااد قرار توجه مورد مربو  فنی کمیسیون در نظر تجدید انگام شود، ارائه استاندارداا

 د.کر استفاده ملی استاندارداا  تجدیدنظر آخری  از امواره باید

 

 :است زیر شر  به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد ای  تهیۀ برا  که خی منبع و ما

 
BS EN 352-3:2002, Hearing Protectors – General requirements Part 3: Ear-Muffs attached to 

an industrial safety helmet  
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 مقدمه

 

رو  کحه ایمنی صنعتی طراحی شده،  اتصا اا  حفاظتی که جهت د  از گوشیک میکه به دلی  ای 

 .شود نصباا  متعدد اا و اندازهمد ا اا  ایمنی بکحه تعداد  از تواند رو  می

شده  ایمنی مشخصکحه اا  اا و اندازهاا  حفاظتی نصب شده رو  یکی از مد گوشی برا  کلیه الزامات،

حفاظتی   اامد  از گوشیامان  ، رو از الزامات خحصه شدهد، و یک مجموعه رور می( به کاصلی)ترکیب ا

به کار اا  تکمیلی( ) ترکیب شونددیگر نصب می اا  مشخصدازهنا با مشخصات وایمنی  اا رو  کحهکه 

 شود.برده می

شده و  وناا  حفاظتی آزمامراه گوشی که به اا  کحه ایمنیاست که اطحعات مربو  به دامنه مد  زمال

 با ای  استاندارد در تواف  است، در دسترس باشد. که ااترکیب آن

 کار  ، وسیله و محیط1کنندهاستفادهبی   تاثیرمتقاب گونومی با در نظر گرفت  ار اا در ای  الزامات جنبه

مراجعه  BS EN 458  استانداردبه  به حساب آمده است) قرار گرفته،مورد استفاده در آن وسیله  هک احتمالی

 .(شود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1- Wearer  



 

 
1 

 -الزامات کلی -شنوايی هايمحافظ

 کاله ايمنی صنعتی متصل به هاي حفاظتی: گوشی3 قسمت

  هدف  و دامنه کاربرد     1 

گیار  و اطحعات نشانه، طراحی، عملکرد ساخت،برا  الزامات  تدوی  ای  استاندارد، تعیی اد  از 

شماره  ملی ایران با استاندارد مطاب  کحه ایمنی نصب شده رو  حفاظتی اا ا  گوشیبر کاربر

 . باشدرو  کحه ایمنی صنعتی می12126

کحه  هکه ب زمانی اا  حفاظتیالزامات فیزیکی و صوتی را برا  گوشی ، یک مجموعهای  استاندارد

  کند.فهرست می را ،شده نصب( مشخص  ایمنی با مد )اا( و اندازه)اا

 مطاب  باکه  اا  حفاظتی نصب شده رو  کحه ایمنی راصوتی گوشیمیرایی  ای  استاندارد به ویژه،

 کند.می تعیی را گیر  شده، اندازه BS EN 24869-1 استاندارد

 اا  حفاظتی کاربرد دارد. ای  استاندارد برا  گوشی

 مراجع الزامی     2

اا ارجاع داده شده مدارک الزامی زیر حاو  مقرراتی است که در مت  ای  استاندارد ملی ایران به آن

 .شودیران محسوب میی از ای  استاندارد ملی ایبدی  ترتیب آن مقررات جز است.

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

اا ارجاع . در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آنظر ای  استاندارد ملی ایران نیستآن مورد ن

 اا مورد نظر است.اا  بعد  آنهیداده شده است، امواره آخری  تجدید نظر و اصحح

 استفاده از مراجع زیر برا  ای  استاندارد الزامی است:

 اا  آزموناا و روشویژگی -اا  ایمنی صنعتی، کحه12126استاندارد ملی ایران شماره  2-1

2-2 BS EN 13819-1:2002, Hearing protectors - Testing - Part 1: Physical test methods 

2-3 BS EN 13819-2:2002, Hearing protectors - Testing - Part 2: Acoustic test methods 

2-4 BS EN 960:1994, Head forms for use in the testing of protective helmets 

2-5 BS EN ISO 4869-2, Acoustics - Hearing protectors - Part 2: Estimation of effective 

A-weighted sound pressure levels when hearing protectors are worn (ISO 4869-2:1994) 

  تعاريف اصطالحات و   3

 رود:کار میبه تعاریف زیر در ای  استاندارد، اصطححات و
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3-1 

 1دهندهپوشش

 نصب 2آسترو یک  3الیی کحهک یبه آن  اغلبمعاد  قرارداده شده و  9بندپیشانیتوخالی که رو   ءجز

 ت.شده اس

3-2  

 دهندهپوششدارنده بازوي نگه

به نحو  طراحی  و شدهکه به پوسته کحه ایمنی متص   است ا پحستیکاز جنس فلز ی اغلب کهبازویی 

حفاظتی را به  اا گوشی داندهپوشش، الیی کحهاز میان از طری  اعما  فشار  قادر باشدشده که 

 .باشدمیبه پوسته کحه ایمنی  اتصا ابزار  برا  شام  بازو ای   .نگه داردایم  در اطرا  گوش  صورت

3-3 

 هاليی کال

ه فوم پحستیک است و ب یا سیا ا  از جنس که اغلب حاو  پرکننده غییر شک تء با قابلیت جزیک 

 نصب شده است. داندهپوششحفاظتی رو  سر، به  لبه  اا گوشیو استقرار بیشتر راحتی  منظور

3-4 

 آستر

در  ا  حفاظتیایصوت گوشمیرایی افزایش قابلیت به منظور  کهدانده پوششدرون ماده جاذب صوت 

 .رودبه کار میبسامداا  مخصو  

3-5 

 هاي حفاظتیگوشی

دانده پوششگوش فشرده شود یا شام   باید به ارکه  دانده استپوششی شام  یک یمحاف  شنوا

یا  بندپیشانیاا توسط یک داندهمجاز است پوششکه باید دور تا دور ار الله به سر فشرده شود. ، مدور

 یزات متص  شده، به سر فشرده شود.هتج سایر یاایمنی ه ابزار  که به کح

3-6 

 بندپیشانی

به منظور قراردادن ایم   ،ااالیی کحهاا و فشار از میان داندهپوششبا اعما  نیرو به  نوار  که

ی از یجز بندپیشانیکه  فرض بر ای  است طراحی شده است.اا در اطرا  گوشاا  حفاظتی  گوشی

                                                 
1- Cup  
2- Headband  
3- Cushion  
4- Liner 
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( بندپیشانی) دارد.اا را نگه میداندهپوششکه  استتی نصب شده در کحه ایمنی حفاظ اا  گوشی

بند پیشانیکرد  با کارحاظ لبه و ست ا ااداندهپوششپوسته کحه ایمنی و بازواا  نگه دارنده  ءجز

 است.بند  معاد  پیشانی اا  حفاظتیگوشی موجود در

3-7 

 کاله ايمنی 

استفاده کننده در برابر  سر الیی کحهبا از قسمتحافظت م   اولیه آناد  کهاست  سررو  پوشش یک 

 .است 12126شماره  ملی ایران استانداردو مطاب  با الزامات باشد صدمات ناشی از افتادن اجسام می

3-1 

 خارجیفاصله عمودي 

تری  نقطه باال تارو  آن نصب شده ایمنی که کحه  ونآزم 1ماکت سر باال   میان قسمتفاصله عمود  

 .ایمنی استپوسته کحه  خارجیرو  سطح 

3-3 

 2صوتی الحاقی تالفا

توسط  تحت شرایط خا  که، باند یک سوم اکتاو صوتفشار  ترازبی  ط اختح  جبر  متوس

فشار  تراز با و در یک میدان صوتی مشخصمحاف  شنوایی  بدونآزمون صوتی  متناسب برا  میکروفون

 .است گیر  شدهاندازهب  بر حسب دسی شرایط یکسانسایر  درو  ییمحاف  شنوا با وجود وتص

3-11 

 استقرارموقعیت 

 ایمنی کحه پوسته لبه پایینیاا باال  سطح داندهپوششدر حالتی که  اا  حفاظتیگوشیموقعیت 

مشخص شده  3-9-6بند اا  حفاظتی مطاب  با گوشیگونه که توسط سازنده اند، امانداده شده قرار

 .(مراجعه شود 19-3بند به ) است

3-11 

 صوتیمیرايی 

و بدون استفاده از ی با یبی  آستانه شنوا ،مشخصسیگنا  برا  یک  ب دسی متوسط بر حسباختح  

 باشد.ون میآزم تحت گروای از افرادی مستقر شده برا  یمحاف  شنوا

 

 

                                                 
1- Headform  
2- Insertion loss 
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3-12 

 باشموقعیت آماده

ده قرار دا ایمنیپوسته کحه ینییپا لبه اا زیر سطحداندهپوشش که در آن اا  حفاظتیگوشیموقعیت 

 (.مراجعه شود19-3) به بند اندداشته شدهنگه دور گوش اطرا  یا  سر اطرا از  ااالیی کحهو  اندشده

3-13 

 صلیترکیب ا

منی ایکحه  ا  ازکه شام  اولی  یا تنها مد  یا اندازهایمنی نصب شده رو  کحه  اا  حفاظتیگوشی

اا  آزمونتحت امه  سپس وقرار گرفته آن  رو  اا  حفاظتیگوشیاز مشخص مد  ک یباشد که می

 .(مراجعه شود 12-3بند  به استاندارد درخوااد آمد)

3-14 

 ترکیب تکمیلی

، باشدایمنی می کحه ا  ازشام  یک مد  یا اندازهایمنی که نصب شده رو  کحه  اا  حفاظتیگوشی

قرار  رو  آن اا  حفاظتی ترکیب اصلیگوشیاز که امان مد   ،صلی(ترکیب اایمنی حه )به غیر از ک

 (.مراجعه شود 13-3به بند) اا درخوااد آمداز آزمونا  و تحت مجموعه خحصه شده گرفته

3-15 

 وشش بهداشتیپ

 موادق و عر اا از تاثیرات آلودگی،الیی کحهانداختنی که به منظورحفاظت  دور اا  موقت وپوشش

 قرار داده شده است. ااآنرو  و غیره  آرایشی

 الزامات     4

 بنديهانداز 4-1

محدوده "بند  گردند، محدوده اندازه دستهسه  درباید ایمنی رو  کحه شده نصب  اا  حفاظتیگوشی

 ."بزرگمحدوده اندازه  "و  "کوچکمحدوده اندازه  "،  "اندازه متوسط

به عنوان  باشد، باید 9-9-3-2بند الزامات با  مطاب  اا  حفاظتیگوشیظی  در صورتی که قابلیت تن

 بند  شود.دسته "محدوده اندازه متوسط "اا  حفاظتی با گوشی

به عنوان باشد، باید  3-9-3-2بند الزامات با  مطاب  اا  حفاظتیگوشیدر صورتی که قابلیت تنظی  

 د.بند  شودسته "محدوده اندازه کوچک "اا  حفاظتی با گوشی

به عنوان باشد، باید  2-9-3-2بند الزامات با  مطاب  اا  حفاظتیگوشیدر صورتی که قابلیت تنظی  

 د.بند  شوهدست "محدوده اندازه بزرگ "اا  حفاظتی با گوشی
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 "بزرگ محدوده اندازه "و  "کوچک محدوده اندازه " ایمنی با رو  کحه شده اا  حفاظتی نصبگوشی

 باشد. 2-9-6 بند ده درطاب  با اطحعات مشخص شباید م

اندازه قرار  محدودهدر بیشتر از یک ایمنی  رو  کحهشده نصب  اا  حفاظتیک مد  از گوشییممک  است  -ادآوريي

 گیرد.

 مواد و ساخت   4-2

 مواد   4-2-1

د  که به کار اایی از کحه ایمنی که در تماس مستقی  با پوست استند، موابرا  قسمت  4-2-1-1

زا یا پوستی، واکنش آلرژ  تحریک باعثو  کندایجاد لکه  نبایدباشد و قاب  انعطا   و باید نرمرود می

 شود. برا  سحمتی مضر اتتاثیر سایر

به  ،اا  مشخص شده توسط سازندهبه روششدن و ضدعفونی  کلیه مواد باید پس از تمیز  4-2-1-2

 د.صورت چشمی معیوب نباش

 ساخت  4-2-2

گرد، صا  پرداخت باید دانده پوششدارنده و بازواا  نگه حفاظتی گوشیاا  امه بخش  4-2-2-1

 د.اا  تیز باشلبه شده و بدون

 سازنده به نحو  ایجاد شده کهاا توسط آن آسترو/ یا  ااالیی کحهکه اا  حفاظتی گوشی  4-2-2-2

 د.داشته باش به استفاده از ابزارنیاز اد  نباید ای   برا ردد، تعویض گکننده باید استفاده توسط

 عملکرد  4-3

 کلیات   4-3-1

 د.برآورده شو 19-3-2تا  9-3-2الزامات مشخص شده در بنداا   باید

 BS EN 13819-1استاندارد مطاب  با د بای ایمنی رو  کحه شده نصب اا  حفاظتیگوشیشرایط 

 .ون شودآزمتثبیت شده و 

 تنظیمقابلیت و  بنديزهاندا  4-3-2

 کلیات  4-3-2-1

الزامات زیر را به  و دهش ونآزم BS EN 13819-1استاندارد  مطاب  باباید  تنظی  قابلیت و بند اندازه

 د.کنبرآورده  شک  مناسب

ا  جهت تنظی  نیرو  دارا  وسیله ایمنیرو  کحه شده ب نص اا  حفاظتیگوشیدر صورتی که 

 برآورده شود.حداکثر و  حداق ای  الزامات باید در ار دو حالت تنظی  نیرو   د،باشبند پیشانی
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 "محدوده اندازه متوسط "هاي حفاظتی گوشی  4-3-2-2

 مطاب  با Nو  B  ،J اایی با اندازهسرااآن را رو   بتوانا  باشد که گونهباید به ایمنی کحهتنظی  

 .قرار داد BS EN  960استاندارد

نشان  Mتوسط حر  که  BS EN 13819-1استاندارد  مطاب  با ونک از ترکیبات ابعاد آزمی برا  ار

ا  باشد گونهبه باید، ااالیی کحهو پهنا  بی  بند پیشانی یا/و ااداندهپوششمحدوده تنظی  ، هداده شد

 .قرار دادسر ماکت   رو  بتوانرا  ایمنی رو  کحهشده اا  حفاظتی نصب گوشی که

 "کوچک محدوده اندازه "هاي حفاظتی گوشی  4-3-2-3

 مطاب  با B  ،J اایی با اندازهسرااآن را رو   بتوانا  باشد که گونهباید به ایمنی کحهتنظی  

 .قرار داد  BS EN 960استاندارد

نشان داده  Sتوسط حر  که  BS EN 13819-1استاندارد  مطاب  با را  اریک از ترکیبات ابعاد آزمونب

ا  باشد که گونهبه ، بایدااالیی کحهنا  بی  و پهبند پیشانی یا/و ااداندهپوشش، محدوده تنظی  هشد

 .قرار دادسر ماکت   رو  بتوانرا  ایمنیرو  کحه شده نصب اا  حفاظتی گوشی

 "بزرگ  محدوده اندازه "هاي حفاظتی گوشی  4-3-2-4

 مطاب  با N  ،J اایی با اندازهسرااآن را رو   بتوانا  باشد که گونهباید به ایمنی کحهتنظی  

 .قرار داد BS EN 960 استاندارد

نشان داده  Lتوسط حر   که BS EN 13819-1استاندارد  مطاب  باترکیبات ابعاد آزمون  برا  اریک از

 ا  باشد کههگونبه ، بایدااالیی کحههنا  بی  و پبند پیشانی یا/و ااداندهپوشش، محدوده تنظی  هشد

 .قرار دادسر ماکت  رو   بتوانرا  ایمنیرو  کحه شده نصب  اا  حفاظتیگوشی

 دهندهپوششرخش چ  4-3-3

  BS EN 13819-1استاندارد  مطاب  باکه یانگام تثبیت کنندهو صفحات  ااالیی کحهتماس بی  

 یکپارچه یک مانع اایی کحهالبی  داخ  و خارج باشد که  به نحو  پیوسته، باید ده باشدشآزمون 

 .فراا  کند

 بندي پیشانینیرو  2-3-4

نباید ، ده باشدش ونآزم  BS EN 13819-1استاندارد  مطاب  باانگامی که  ،آزمونه ار بندپیشانینیرو  

ا  ، دارا  وسیلهایمنی رو  کحه شده نصب اا  حفاظتیگوشیدر صورتی که  باشد. N  12بزرگتر از

 یا کمتر وجود داشته باشد. N 12  باید امکان تنظی  رو د،  نیرو باشجهت تنظی  ای

 (3-2-3-2و بند 9-2-3-2د )بن و 1-2-3-2ط بند ایدو شر برا  ار مجموعه ترکیب تکمیلی، اگر ار

 استاندارد مطاب  با صوتمیرایی برا   ،بر آن عحوه، ترکیب تکمیلی باید ده باشدتامی  نش

BS EN 13819-1 باشد شده ونآزم. 
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استاندارد  بیان شده دراا  مجموعه ترکیب تکمیلی، نهآزمو بندپیشانینیرو   متوسطمقدار  2-3-2-1

BS EN 13819-1 نباید کمتر از ، N 3 .باشد 

 در بیان شده ،اصلی اا  مجموعه ترکیبونهآزم بندپیشانینیرو   متوسطانگامی که مقدار  2-3-2-9

اا  آزمونه بندپیشانینیرو   متوسط، مقدار باشدیا بیشتر  N  11بر با، برا BS EN 13819-1استاندارد 

اا  آزمونهمقدار  39 نباید از % ، BS EN 13819-1استاندارد در  بیان شده ،تکمیلیترکیب  مجموعه

 باشد.کمتر  اصلیمجموعه ترکیب 

، اصلی جموعه ترکیباا  مآزمونه بندپیشانینیرو  ارز با ا   متوسط انگامی که مقدار  2-3-2-3

مجموعه ترکیب  آن در متوسط ، مقدارباشد N  11، کمتر از BS EN 13819-1استاندارد  ردبیان شده 

  کمتر باشد. 1رابطه در   مقدار ، نباید ازتکمیلی

(1                                                                          )100) = BASIC-(R × BASIC  ∕  smin   
 :که در آن

   BASIC  ؛یاا  مجموعه ترکیب اصلبند آزمونهپیشانیمقدار متوسط نیرو  معاد 

          R   د.آیبه دست می 1از شک  

 
هاي مجموعه بند آزمونهپیشانیمقدار متوسط نیروي برحسب درصد ( R) مجاز کاهش حداکثر - 1شکل 

 BS EN 13819-1استاندارد مطابق با  ،تکمیلیترکیب 

 اليی کاله فشار   4-3-5
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 نباید بیشتر از ،آزمون شود BS EN 13819-1 استاندارد مطاب  با کهانگامی آزمونه،ار  الیی کحهفشار 

Pa2399   ا  جهت تنظی  که دارا  وسیله ایمنی رو  کحهشده نصب  اا  حفاظتیگوشیباشد. برا

، ارکدام که کمتر است، به N  12نیرو یاحداکثر  تند، ای  الزام باید برا  تنظی سا بندپیشانینیرو  

 کار برده شود.

 افتادن  هنگام آسیبمقاومت در برابر   4-3-6

 الزامات موارد  که به غیر از، ااداندهپوششدارنده اا و بازواا  نگهداندهپوشش، ایمنی پوسته کحه

ترک  نباید آزمون شوند  BS EN 13819-1استاندارد  مطاب  با کهمیانگا باشد، نظر دورم 3-3-2بند 

کنده  نباید ،ایمنی رو  کحه شده نصب اا  حفاظتیگوشیاا  ایچ یک از بخش . امچنی دبخور

نیاز  ک قطعه جایگزی یبه استفاده از یک ابزار یا  صحیح وارکردنسبرا  به طور  که دوباره ، ودش

 داشته باشد.

 در هنگام افتادن در دماي پايین )اختیاري( آسیبمت در برابر مقاو  4-3-7

 استاندارد  مطاب  با کهانگامی، ااداندهپوششرنده دااا و بازواا  نگهداندهپوشش، ایمنی پوسته کحه

BS EN 13819-1  حفاظتیاا  اا  گوشیایچ یک از بخش نباید ترک بخورد. امچنی  ،دآزمون شو 

به استفاده از  صحیحمجدد  برا  سوارکردن ، به طور  کهودکنده شنباید  ،ایمنی رو  کحهشده نصب 

 داشته باشد.نیاز یک ابزار یا یک قطعه جایگزی  

 بند تحت تنش(پیشانی –در آب اختیاري وري غوطه ) شاملبندپیشانیتغییر در نیروي    4-3-1

در معرض  ،ایمنی رو  کحهشده نصب  اا  حفاظتیگوشیکه پس از آن آزمونهار  بندپیشانینیرو  

 ،قرار گیرد  BS EN 13819-1استاندارد اا  مشخص شده مطاب  با آزمونمناسب و  شرایطتثبیت 

 از یک تنظی  اندازه، در بیشتغییر کند.  ،گیر  شدهاندازه 2-3-2چه در بند آن ±13% نباید بیش از

تنظی   باید فقط دررا دارا باشد،  ±13 حد %ر  شده گیاندازه 2-3-2در بند که  بندپیشانیاگر نیرو  

بند پیشانیو در امه موارد، نیرو   ،داد. عحوه بر آنبکه باالتری  نیرو  اولیه را  رودبه کار  ا اندازه

 .بیشتر شود N 12آزمونه نباید از نهایی ار 

 صوتی الحاقی تالفا  4-3-3

ا یدر چهار   dB 2نباید بیشتر از  ، BS EN 13819-1ارد استاند مطاب  باارش شده انحرا  استاندارد گز

 د.تنظی  شوباند  اکتاو در ار یک سوم  dB3 نباید بیشتر از  وباند اکتاو  بیشتر از یک سوم

 مقاومت در برابر نشت  4-3-11

 BS EN 13819-1استاندارد  مطاب  باکه میانگا، باشد شدهاز سیا  پر  ااالیی کحهدر صورتی که 

 د.نشت کننباید د، شومی ونزمآ

 اشتعالقابلیت   4-3-11
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 مطاب  با کهانگامیاا داندهپوششدارنده یا بازواا  نگه اا  حفاظتیگوشیاا  ایچ یک از بخش

 برداشت   س از پارگیر  میله داغ یا ادامه تابش بک آزمون شود، در حی   BS EN 13819-1استاندارد 

 مشتع  شود.نباید  ،میله داغ

 حداقل میرايی 4-3-12

-گوشیمربو  به  (Mf – sf) مقادیر شود، انجام BS EN 13819-1 استانداردآزمون مطاب  با  کهانگامی

 . دباش 1اده شده در جدو  از مقادیر د نباید کمتر ،ایمنی اا  حفاظتی قاب  نصب رو  کحه

 میرايیالزامات حداقل   -1جدول 

 193 939 399 1999 9999 2999 3999 (Hzبسامد ) 

Mf - sf ) ((dB) 3 3 19 19 19 19 19 

 

  Mf میرایی اا داده متوسط sf  استاندارد مطاب  با استند که استاندارداا  انحرا BS EN 13819-2 

 اند.گیر  شدهاندازه

 گذارينشانه    5

 گیار  شوند:با اطحعات زیر نشانه بادواماا  حفاظتی باید به طور شیگو

 ؛دیگر  از سازنده یا نماینده مجاز آن شناسهتجار  یا  نشاننام،  3-1

 ؛مد  طر  3-9

 .ملیاستاندارد  روش آزمون استفاده شده مطاب  با ای  3-3

 باشد.    BS EN 352  استانداردااخشتواند به طور امزمان مطاب  با دیگر بک محصو  امچنی  میی -ادآوريي

، باید در جهت خاصی پوشیده شوند خواست سازندها باا  حفاظتی مطاب  گوشیکه در صورتی 3-2

 مشخص شود.دانده پوشش RIGHTو  LEFTنشانه اا و/یا داندهپوشش TOP/یا و FRONTنشانه 

 شده توسط سازنده هيارااطالعات     6

 کلیات  6-1

 دد.فراا  گرمقصد  کشوراا حداق  به زبان)اا ( رسمی باید ، 3-6و  9-6 اا اطحعات مطاب  با بند

 کنندهاستفادهاطالعات   6-2
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فراا   کنندهبرا  استفادهاا  حفاظتی گوشیبه امراه  )ار کدام که مناسب است( اطحعات زیر باید

 :گردد

 ؛ملیشماره ای  استاندارد  6-2-1

 ؛سازنده یا نماینده رسمی و شناسایی ار وسیله تجار  یا  نشاننام،  6-2-2

 ؛مد  طر  6-2-3

  ، ار کدام که مناسب است:(اا )عبارت 6-2-4

°دما   اا  حفاظتی الزامات اختیار  درای  مد  از گوشی "
C39 +  د.کنرا برآورده می" 

° دما  الزامات اختیار  در گوشی اا  حفاظتیای  مد  از  "
C99-  د.کنرا برآورده می" 

 توانند با ا  ترکیب شوند.می عباراتای   -ادآوريي

 ببینید( را 3-3)بند ااالیی کحهببینید( و  را 9-3)بند داندهپوششدارنده گهمواد بازواا  ن 6-2-5

 الزامات ای  اا  حفاظتیگوشیدر ترکیب با  ایمنی ( کحه)اا  طر  مد)اا( و سازنده 6-2-6

-گوشیای  شود توصیه می " اطحعات باید به ای  شک  داده شود:ای   د.کنبرآورده می ملی را استاندارد

را فهرست کنید( نصب و استفاده  ایمنی اا )کحه صنعتی زیر ایمنیاا  با کحه حفاظتی صرفااا  

  "د: شو

 ایمنیبه کحه  اا  حفاظتیگوشی سوارکردنروش  6-2-7

اا  مربو  به کارگیار  ار یک از وسای  تنظی  کارتنظی ، شام  دستوریا /و روش نصب 6-2-1

 تنظی کرد صحیح ار یک از وسایلی که به منظور عملمرتبط با اا  کاردستور و بندپیشانینیرو  

 .باشد، میاست استفاده آمادهو/یا موقعیت  استقرارموقعیت 

-برا  ار حالت از پوشیدن، مطاب  با آن ایمنی رو  کحهشده نصب  اا  حفاظتیگوشی انواع 6-2-3

 :کنندهاستفاده اطحعاتدر جعبه و یا /و بند عیی  شده، در ار دو اطحعات بستهت 1 -2 چه در بند

محدوده "و  " کوچک محدوده اندازه "ایمنی رو  کحه شده اا  حفاظتی نصبگوشی برا 

 :عبارات(، "محدوده اندازه متوسط ") اما نه برا  " بزرگ اندازه

 جعبه یا/و در بسته بند 

 محدوده اندازهچک يا کو نصب شده روي کاله ايمنی محدوده اندازه هاي حفاظتیگوشی -هشدار "

 ".شودمراجعه  کنندهاستفاده دستورکار بزرگ )هر کدام که مناسب است(. به 
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 کنندهاستفاده دستورکاردر 

 "يا  "کوچک محدوده اندازه "ايمنی روي کالهشده نصب  هاي حفاظتیاين گوشی -هشدار "

روي کاله شده نصب  تیهاي حفاظاست( هستند. گوشی)هر کدام که مناسب  "بزرگ محدوده اندازه

 "يا  "کوچک محدوده اندازه "يا  "محدوده اندازه متوسط "، ملی استاندارداين  مطابق باايمنی 

 از ايبراي عمده "محدوده اندازه متوسط"هاي حفاظتیباشند. گوشیمی "بزرگ محدوده اندازه

 مناسب  هاي حفاظتیگوشی آنکه ها کنندهاستفاده مناسب است. براي آن دسته ازها کنندهاستفاده

محدوده  "يا  "کوچک محدوده اندازه " ايمنی با روي کالهشده نصب  هاي حفاظتیگوشی ،نیست

 .استطراحی شده  "بزرگ اندازه

اا  گوشی ، ترکیبات تکمیلی2-3-2بند  مطاب  با و درصورت نیاز صلیبرا  ار ترکیب ا 6-2-11

 :استزیر به صورت صوتمیرایی  ر، مقادیایمنی رو  کحهشده نصب  حفاظتی

 ؛ونبسامد آزم در ار استانداردو انحرا   متوسطمقدار  (الف         

 ؛α= 1با پارامتر   EN ISO 4869-2استاندارد مطاب  بازمون در ار بسامد آ APVمقدار  (ب          

 ؛α= 1با پارامتر  BS EN ISO 4869-2 استاندارد مطاب  با Lو  H ،M مقدار (پ

1مقدار  (ت
SNR استاندارد مطاب  با BS EN ISO 4869-2  1با پارامتر= α. 

 به ار مجموعه از مقادیر باید امتیاز معاد  داده شود.

 :اطمینان یابد از موارد زیر کنندهاستفادهکه  شودمی توصیه 6-2-11

، اا  سازنده نصبکاراب  با دستورمط ایمنیرو  کحه شده نصب  اا  حفاظتیگوشی (الف

 .باشددار  شده نگه تنظی  و

 و سر بااا  اا در محیطدرکلیه زمان ایمنیرو  کحه شده نصب  اا  حفاظتیگوشی (ب

 .استفاده شده باشد دا  باال  حد مجازص

-طور منظ  بررسی شدهبه ایمنیکحه  رو شده نصب  اا  حفاظتیگوشی دایسرویس (پ

 .باشد

حفاظت گاه رعایت نشده باشند، آن11-9-6ده شده در بند اا  دااشدار، اگر توصیهیک  6-2-12

 به شدت مخت  خوااد شد. ،ایمنی حهک نصب شده رو  اا  حفاظتیگوشی مورد نظر

                                                 
1- Signal to Noise Ratio 
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 اند،شناخته شده غیرمضرکننده استفاده که برا  مواد با و ضدعفونی  ردناا  تمیزکروش 6-2-13

 د.نکن الزماا را استفاده از آنمشخص و  باید

توصیه  ی خاصی تاثیر منفی بگیارد.یای  محصو   به وسیله مواد شیمیاممک  است  " عبارت 6-2-14

 :"ارایه شودسازنده  توسطاطحعات بیشتر شود می

ه استفاد در انگام، ااالیی کحهخصو  هو ب اا  حفاظتیگوشیممک  است  "عبارت  6-2-15

 "د.قرار گیر  بررسیگی و نشتی مورد جهت ترک خوردمثحً  منظ زمانی اا  باید دربازه د وشو رسودهف

صوتی  عملکردرو   ااالیی کحهاا  بهداشتی رو  نصب پوششممک  است  " عبارت 6-2-16

 ؛"بگیاردمنفی تاثیر  حفاظتیاا  گوشی

 ؛استفاده قب  و بعد از دار نگهاا  شرایط توصیه 6-2-17

 اا الیی کحه انگام سفارش نیاز یگر موردمنبع و اطحعات دیا /و طر  معی  کردن 6-2-11

 ؛جایگزی 

 ؛در صورت نیاز الیی کحهروش تعویض  6-2-13

 ؛گرم با تقریب حفاظتی اا گوشی متوسطجرم  6-2-21

 آدرسی که بتوان اطحعات اضافی را از آنجا به دست آورد. 6-2-21

 اطالعات اضافی   6-3

 ه در دسترس باشد:درخواست از سازند مطاب اطحعات زیر باید 

 ؛ر  که مناسب استاا  سمحدوده اندازه 6-3-1

 ؛9-6اطحعات مشخص شده در بند  6-3-2

 ؛انجام شده مطاب  با ای  استاندارد اا آزموننتایج  6-3-3

را انجام داده و تاریخ  3-3-6ص شده در بند اا  مشخون  که آزمو کشور آزمایشگاه نام 6-3-4

 اا. ونآزم
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 الف پیوست 

 )اطالعاتی(

 ونگیري و تفسیر نتايج آزمعدم قطعیت اندازه

 

از   متناظر برآورد بهتر استمطاب  با ای  استاندارد،    الزم انجام شدهاا گیراندازهیک از  برا  ار

 شود. گیر  محاسبهعدم قطعیت اندازه

  آزمون برا  ااداده باراعتارزیابی قابلیت  برآورد ای  عدم قطعیت جهت ،انگام گزارش نتیجه آزمون

 د.شو بیانو  برده به کاربهتر است  کاربر

 د:ون به کار برده شودر نتایچ آزم بهتر استگیر  موافقت زیر در خصو  عدم قطعیت اندازه

اا  مقادیر محاسبه شده از داده محدودهخارج از  در ای  استاندارد خا  وناگر مقدار مرز  یک آزم

آنگاه نتیجه قبولی یا مردود   باشد،(U) گیر  اندازه شدهبرآورد منها  عدم قطعیت یا  /و عحوهون بهآزم

 .(9-و الف 1-اا  الف)شک  درست تلقی شودباید 

 

 
 

 
 :راهنما

 گیر نتیجه یک اندازه  1

 (USL) الیی کحهبا شاخص حد  9

 شاخص محدوده  3

 (LSLینی )یپا شاخصحد   2

 قبولی نتیجه  -1-شکل الف
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 نما:راه

 گیر نتیجه یک اندازه 1

 (USL) الیی کحهبا شاخصحد  9

 شاخص محدوده 3

 (LSLینی )یپا شاخص حد 2

 رد نتیجه- 2-شکل الف

 

اا  در ای  استاندارد خارج از محدوده مقادیر محاسبه شده از داده خا یک آزمون  حد اگر مقدار

ارزیابی شود توصیه میباشد، آنگاه (U)  گیر شده اندازه برآوردعدم قطعیت  منها یا /و عحوهآزمون به

لحاظ شود  PPEتری  شرایط برا  کاربر به ای  صورت که ایم ، انجام شود ایمنی قبولی یا رد بر اساس

 .(3-الف )شک 

 

 
 :راهنما

 گیر نتیجه یک اندازه 1

 (USL) الیی کحهبا شاخص حد 9

 شاخص محدوده 3

 (LSL)نی ییپا شاخص حد 2

 رد نتیجه  -3-شکل الف
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 ب پیوست 

 )اطالعاتی(

   نامهکتاب
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