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 ISO معرفی استاندارد ایزو

حروف اختصاری International Organization for Standardization  به

مفهوم سازمان بین المللی استاندارد سازی که یک مجمع بین المللی است 

 .دهدکه سازمان های استاندارد کشورهای عضو، آن را شکل می 

 

  اما به دلیل آنکه دارای اختصارات متعددی در زبانهای متعدد است، در

 Organisationو یا در زبان فرانسوی  IOSانگلیسی به اختصار 

internationale de normalization  به اختصارOIN  می باشد، به همین دلیل

که تلفظ درست آن  isosتصمیم گرفته شده تا از یک پیشوند یونانی به نام 

 .  آیزو می باشد و به معنی تساوی و برابری استفاده شود
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 ISO معرفی استاندارد ایزو

 کشور دنیا است که بر  147ایزو یک شبکه از موسسات استاندارد ملی در

پایه یک مرکز در هر کشور و یک مرکز اصلی در شهر ژنو پایتخت 

 .کشور سویس است که وظیفه هماهنگی مراکز مختلف را دارد
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 سال از آخرین تکنولوژی  30تا  10معموال گفته می شود صنعت کشور ما

عقب تر است، اما خوشبختانه در صنعت استانداردهای مدیریتی مانند ایزو 

اینگونه نیست و به محض تدوین استانداردی جدید، متخصصان ما نسبت 

 .به ترجمه و انتشار آنها اقدام می کنند

 استاندارد کردن و استاندارد از پایه های علم و فناوری است که در

پیشرفت صنعت و اقتصاد نقشی به سزا دارد و باید در جهت افزایش سطح 

 .کیفیت ها تالش کرد تا به فناوری پیشرفته تولید هر محصول نایل آمد
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 ایزوانواع استانداردهای 

 ISO 1 to ISO 1998 
ISO 2002 to ISO 2982 
ISO 3001 to ISO 3994 
ISO 4010 to ISO 4957 
ISO 5007 to ISO 5991 
ISO 6009 to ISO 6989 
ISO 7004 to ISO 7998 
ISO 8009 to ISO 8995 
ISO 9000 to ISO 9999 
ISO 10000 - 14997 
ISO 15000 to 20000 
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 محبوباستانداردهای 

ISO 9000  مدیریت کیفیت 

ISO 14000  مدیریت زیست محیطی 

ISO 3166  کدهای کشور 

ISO 26000  مسئولیت اجتماعی 

ISO 50001  مدیریت انرژی 

ISO 31000  مدیریت ریسک 

ISO 22000  مدیریت ایمنی مواد غذایی 

ISO 27001  مدیریت امنیت اطالعات 

ISO 20121 رویدادی پایدار 
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 مربوط به روبات ها ایزودسته بندی استانداردهای 

ISO 10218-1:2011   
ربات نیازمندی های ایمنی برای  -روبات ها و دستگاه های روباتیک 

 روبات : 1قسمت  -صنعتی 
 

ISO 10218-2:2011   
نیازمندی های ایمنی برای ربات های  -روبات ها و دستگاه های روباتیک 

 سیستم های ربات و یکپارچه سازی : 2قسمت  -صنعتی 
 

ISO 13482:2014   
نیازمندی های ایمنی برای مراقبت های  -رباتیک ها و دستگاه های ربات 

 هاربات شخصی 

 

www.mecha.blog.ir 

10 



 مقدمه

 جدید استانداردISO 10218-1  وISO 10218-2  استانداردجایگزین    

EN 775  اروپا و استانداردANSI RIA  شده است متحدهایاالت  . 

 

  صنعتیایمنی مورد نیاز محیط ربات های ) 10218در استاندارد جدید( 

محور ، امکان استفاده از محدودیت های نرم افزاری توصیف محدوده  در

 .شده است
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 ایزوآیین نامه های 

 یا به هر کشور که  ییهابه طور کلی، سازنده دستگاه را به دنبال بخشنامه

 .  باشد، می فرستد مرتبط اتحادیه

 

 برای انواع ماشین  مرجعبه شکل یک  که است آن بخشنامهاز این هدف

و اطمینان حاصل شود که طراحی دستگاه به گونه  درآمده بازارآالت در 

 .می کند جلوگیریکه از خطرات  است ای
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 جهانبخشنامه های مختلف در سراسر 

 اروپاییکشورهای:  

 

 37/98راهنمای ماشین آالت/EC  و اساس قانونی برای هماهنگ پایه

و ایمنی ضروری مورد نیاز برای ماشین آالت در سطح بهداشت سازی 

 .کندمی فراهم ا را اروپاتحادیه 
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 بخشنامه های مختلف در سراسر جهان

شمال امریکا   

 

 ایالت به ایالتاز بسیار متفاوت در شمال امریکا وجود دارد، و مقررات 

ایمنی داشت که کارفرما مسئول اظهار میتوان واقع، در ، اما  .متفاوت است

دلیل به کننده محصول تولید صورت آسیب دیدگی، در . کار استاین 

 .  می باشدمسئول صاحب تولید بودن،
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 جهانبخشنامه های مختلف در سراسر 

آسیا 

 

 به اتحادیه اروپا و شمال امریکا وجود نسبت متفاوتی وضعیت ژاپن در

 .را بر عهده داردیک محیط کار ایمن مسئولیت کارفرما  .دارد

 

 از ایمنی شخصی خود را مراقبت بر این، اپراتور آموزش دیده عالوه

(  استاندارد صنعتی ژاپن) JIS سازمان  توسطاستاندارد در ژاپن این .دارد

 .دشومی تنظیم 
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  ISO 10218-1:2011تشریح جزییات 

 اقدامات احتیاطی 

 

 می شودمشاهده مطمئن شوید که تمام اقدامات احتیاطی  . 

 رعایت دقیق این نشانه هشدار و احتیاط می تواند منجر به جلوگیری قابل

 .شود میگرددبه جراحت و صدمه به اموال که توجهی از تصادفاتی 
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 اصطالحات و تعاریف 

حداکثر فضا: 

  اشاره به فضایی است که می تواند توسط قطعات متحرک ربات جاروب

شود، به عالوه فضایی است که می تواند توسط پنجه و قطعه کار فرا 

 .(  ISO 10218-1:2006نقل قول شده از . )گرفته شود

 

فضای محدود شده: 

  به )اشاره به بخشی از حداکثر فضای محدود شده با محدود کردن دستگاه

است که ایجاد محدودیت که نمی خواهد بیش ( عنوان مثال، توقف مکانیکی

 .(  ISO 10218-1:2006به نقل از . )از حد شود
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 اصطالحات و تعاریف 

فضای حرکت  : 

 اشاره به بخشی از فضای محدود شده یک ربات که توسط نرم افزار

 .محدود شده است 

 

محدودیت حرکت: 

  حداکثر فاصله ای که ربات، پنجه، و قطعه کار می تواند پس از انجام

مجموعه تعریف مرزهای فضای حرکت ربات ومحدودیت حرکت نرم 

 .  افزار میتواند داشته باشد
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 اصطالحات و تعاریف 

فضای عامل: 

  اشاره به بخشی از فضای محدود شده است که در واقع انجام حرکت

 ISOبه نقل از . )فرمان توسط برنامه کارمورد استفاده قرار میگیرد
10218-1:2006  ). 

 

برنامه کاری: 

  اشاره به مجموعه ای از دستورالعمل ها برای حرکت و توابع کمکی که

 ISOبه نقل از . )تعریف خاص کار از سیستم ربات در نظر گرفته شده
10218-1:2006  ). 
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 معرفی . 1

در این بخش اقدامات احتیاطی برای مشاهده سیستم ربات را فراهم می کند . 

 تایید تمام به که  نصب و راه اندازی باید توسط شخصی واجد شرایط

 .  کدهای ملی و محلی رسیده باشد انچام گیرد

 آموزش، بازرسی، تنظیم و تعمیر ربات باید توسط یک کارگر آموزش دیده

 .که دارای توانایی انجام این وظایف می باشد،انجام گیرد
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 برچسب های هشدار دهنده . 2

این برچسب هشدار، . واحد ربات و کنترل ، برچسب هشدار دهنده دارند

 .  کاربر را از خطر مناطقی که بر روی آنها می باشد مطلع میکند
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 دستورالعمل های چاپ شده بر روی برچسب 

 (  1)برچسب 

خطر جراحت  . 

هرگز در فضایی که محدود شده است وارد نشوید  . 

 

 برای واحدهای ربات   –( 2)برچسب 

 جراحتخطر  . 

 که با فشار دادن سوئیچ  ترمز و رها کاربراست هشدار به  ،برچسباین

 . را متوقف کنددستگاه  تواندکردن دست می 
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 دستورالعمل های چاپ شده بر روی برچسب 

 (  3)برچسب 

 شوک الکتریکیخطر  . 

هرگز پوشش کنترلی را زمانی که برق روشن است باز نکنید . 

 برق دست به دقیقه پس از خاموش کردن و قطع کابل،  3هرگز حداقل به مدت
 . نزنیدداخل کابین 

 

 (  4)برچسب 

خطر جراحت  . 

ممکن .در زمانی که یک فرد در داخل حصار ایمنی است برق را وصل  نکنید
قبل از شروع سرویس از قفل بودن . است حرکت بازو، باعث صدمات شود

 .مطمئن شوید
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 هشدارهای نصب و راه اندازی . 3

3.1   نصب بیمه مناسب محیط زیست 

 اتاق برای مقاومت در برابر سروصدا، گرد و غبار طراحی استاندارد نوع

 :  که  کنیم نصب  هاییمحیط در نباید آن را بنابراین نشده است ، 

(1 ) ،گازهای قابل اشتعال و یا مایعات وجود دارد 

(2 ) وجود دارد دیگر ی هر تراشه از پردازش فلز و یا مواد رسانا 

(3 ) ،هر گونه مواد خورنده اسیدی، قلیایی و یا دیگر وجود دارد 

(4 ) ،غبار وجود دارد 

(5 ) فرکانس باال ، کنتاکتور بزرگ، / ، خروجی زیاد بزرگ اینورتر

 .  دستگاه جوش ، و یا دیگر منابع نویز الکتریکی
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 هشدارهای نصب و راه اندازی

3.2  فضای سرویس 

 ربات و تجهیزات جانبی باید به طوری نصب شوند که فضای کافی برای

 .باشدتعمیر و نگهداری، و بازرسی آموزش های امن وجود داشته 

 

3.3 کنترل دستگاه در خارج از فضای محصور رباتها 

 ،از فضای محدود خارج درآویز و مینی آویز نصب  آموزشکنترلر ربات

 .باشد شده
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 هشدارهای نصب و راه اندازی

3.4  تعیین موقعیت سنج 

 فشار سنج، فشار سنج روغن و سایر ابزار اندازه گیری باید در محل آسان

 .  برای چک نصب شوند

 

3.5  پنوماتیک  / حفاظت از سیم کشی برق و لوله کشی هیدرولیک 

 در صورتی که امکان هر گونه آسیب دیدگی سیم کشی برق و یا لوله کشی

پنوماتیک وجود دارد ، آنها را با پوشش یا موارد مشابه / هیدرولیک 

 . محافظت کنید
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 اندازیراه هشدارهای نصب و 

3.6   مقاومت در برابر زمین 

 100مقاومت زمین حفاظتی منبع تغذیه ربات بیشتر ازΩ نباید باشد  . 

 

3.7   تعیین موقعیت سوئیچ های توقف اضطراری 

 سوئیچ توقف اضطراری باید در یک موقعیت نصب شوند که به راحتی در

 .طوری که بتوان فورا ربات را متوقف کرد. دسترس باشند
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 توقف اضطراریسوئیچ ویژگی 

 .  سوئیچ توقف اضطراری باید قرمز باشد( 1)

سوئیچ توقف اضطراری باید طوری طراحی شود که پس از فشرده ( 2)

 .  شدن، به طور خودکار و یا به اشتباه توسط هر شخص دیگر آزاد نشود

 .  سوئیچ توقف اضطراری باید جدا ازسوئیچ برق اصلی باشد( 3)
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 هشدارهای نصب و راه اندازی

3.8  تعیین موقعیت از وضعیت شاخص 

 شاخص های وضعیت عامل باید به گونه ای قرار که در آن کارگران به

راحتی می توانید ببینید که آیا این ربات در توقف موقت و یا در مواقع 

 .  اضطراری و یا توقف غیر طبیعی
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 هشدارهای نصب و راه اندازی

3.9   راه اندازی حصار ایمنی 

 به طوری که هر کس به راحتی  شود راه اندازیطوری حصار ایمنی باید

 .  نتواند وارد فضای محدود شده ربات شود
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 هشدارهای نصب و راه اندازی

(1 ) حصار باید به طوری ساخته شود که نتوان آن را به راحتی منتقل و یا

 .  حذف کرد

(2 ) حصار باید به طوری ساخته شود که نتوان آن را به راحتی آسیب زد

 . و یا از طریق نیروی خارجی تغییر شکل داد

(3 )حصار باید به طوری ساخته شود که . ایجاد ورود وخروج به حصار

 .  هیچ کس  نتواند به راحتی از آن گذشته یا با باال رفتن وارد حصار شود

(4 ) حصار باید ساخته شود تا اطمینان حاصل شود که ممکن نیست دست

 .  و یا هر قسمت دیگر از بدن وارد آن شود
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 هشدارهای نصب و راه اندازی

3.10 تنظیم فضای حرکت ربات 

مساحت مورد نیاز برای کار ربات را فضای عامل ربات می نامند . 

 اگر فضای حرکت ربات بیشتر از فضای عامل است، توصیه می شود که

فضاهای حرکت های کوچک تر برای جلوگیری از دخالت و یا اخالل در 

 .تجهیزات ربات دیگر تنظیم کنید
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 هشدارهای نصب و راه اندازی

3.11  بدون تغییر ربات مجاز 

 هرگز واحد ربات، کنترل ربات را تغییر دهید، آموزش آویز و یا دستگاه های
 . دیگر

 

3.12  تمیز کردن ابزار 

 اگر ربات خود را با استفاده از تفنگ جوشکاری، نازل اسپری رنگ، و یا
دیگرعوامل که در پایان نیاز به تمیز کردن می شود ، توصیه می شود فرایند 

 . تمیز کردن به طور خودکار انجام شود

 

3.13  روشنایی 

نور کافی باید برای عملیات امن ربات وجود داشته باشد . 
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 هشدارهای نصب و راه اندازی

3.14  حفاظت از پرتاب اشیاء توسط پنجه 

 در صورتی که هر گونه خطر از کارگران در این رویداد زخمی وجود

دارد که شی که توسط پنجه برگزار می شود کاهش یافته و یا پرتاب شده 

توسط پنجه، در نظر گرفتن اندازه، وزن، درجه حرارت و ماهیت شیمیایی 

 .  برای اطمینان از ایمنیمناسب  هایاز جسم و پادمان 

  

3.15   الصاق برچسب هشدار دهنده 

ی خروج ی وورود دربندی با ربات بسته ، هشدار دهندهبرچسب  نصب

 .دیدن آن آسان است که یموقعیتایمنی و یا در حصار 
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 هشدارهای نصب و راه اندازی

3.16 هاارسال جهت حرکت از همه محور  
 نشان دادن نام محور و جهت در حال حرکت در محل قابل  پیغامارسال

 . ربات بازویمشاهده در 

 

3.17  تغییر پیکر بندی 

 از جمله سخت افزار )وقتی اجزاء سیستم ربات و یا دستگاه های اختیاری

یا بازرسی ها تغییر یافته است و یا اضافه شده، انجام تست ( و نرم افزار

 .  است  زمال ایمنیاز توابع 
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 استکارحال در هشدارها در حالی که ربات . 4

4.1  ایجاد کار مقررات و اطمینان کارگر تبعیت 

4.2  نمایش از پنل تابلو 

4.3  رباتمحدود فضای اطمینان از سالمت کارگران انجام مشاغل در  

 است شده 

4.4  بازرسی قبل شروع کار مانند آموزش 

4.5 ماندهباقی  یفشارهوا تخلیه 
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 استکارهشدارها در حالی که ربات در حال . 4

4.6  هشدارها برای آزمون اجرا می شود 

4.7  هشدارها برای عمل به صورت خودکار 

4.8  هشدارها در تعمیرات 

4.9  در عملکرد اضطراریاختالل 

4.10  در مکانیکی جلو 
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   ای ودورهروزانه بازرسی . 5

(1 ) گرفته انجام ایهای روزانه و دوره بازرسی مطمئن شوید که   . 

 تجهیزات مربوطهدرشروع کار، همیشه دقت کنید که هیچ مشکلی قبل از  

، هر گونه اقدامات داشتوجود اگر هر گونه مشکلی . وجود ندارد ربات

 .  انجام دهیدآنها کردن  درستالزم را برای 

(2 ) را آنها انجام بازرسی های دوره ای و یا هر گونه تعمیرات، سوابق

 .داری نماییدحفظ ونگه سال 3حداقل به مدت 
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 مدیریت اطالعات ربات . 6

(1 ) ،یک بک آپ از  همیشهپس از اتمام آموزش و یا هر گونه تغییر

 .اطالعات بردارید

 

(2 )داده که کمک خواهد کرد شد باتری تمام زمانی که  اسپی یو  نصب

 .خللی رخ ندهدکنترل ربات در و شده ذخیره 
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 کدهای ایمنی . 7

 عنوان

  

 استانداردها

  

 الزامات ایمنی  -صنعتی و سیستم های ربات ربات 

  

ANSI / RIA R15.06-1999 

 ایمنی برای ربات و رباتیک تجهیزات 

  

ANSI/UL1740: 2007   

  

 الزامات ایمنی عمومی  -ربات های صنعتی و سیستم های ربات 

  

CAN / CSA Z434-03   

  

 ربات : 1قسمت  -الزامات ایمنی  -روبات ها برای محیط های صنعتی 

  

ISO10218-1: 2006   

  

  NFPA79: 2007 استاندارد برق برای ماشین آالت صنعتی 
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 بازیافت باتری . 8

میکنند لیتیوم استفادهباتری های از  هاربات. 

  استقانون خود  ،ملیدور انداختن باتری با توجه به بازیافت محلی و . 
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 نمونه ای از حفاظ برای ربات
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 نمونه ای از حفاظ برای ربات
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 نمونه ای از حفاظ برای ربات
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 نمونه ای از تصویر محدوده چرخش ربات
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 از بازو و پنجه های رباتنمونه ای 
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 و پنجه های رباتبازوها نمونه ای از 
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 نمونه ای از بازوها و پنجه های ربات
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 نمونه ای از بازوها و پنجه های ربات
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 نمونه ای از بازوها و پنجه های ربات
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 نمونه ای از بازوها و پنجه های ربات
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 نمونه ای از برچسب روی ربات
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 نمونه ای از برچسب روی ربات
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Safety precautions 10218 

The safe & productive robot working without fences 

universal robots 

Robot Safety Awareness Webinar-2011 

Robots for industrial 

Robots for industrial environments 

Robots and robotic devices — Safety 

Robot Safety Changes R1-Dnix 

Robot industriali EN ISO 10218-1_2011 - Check list 
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 منابع

ROBOT AUTOMATION AND PERSONAL SAFETY 

Limitazione movimenti robot in isole robotizzate 
secondo UNI EN ISO 10218-2_2011 
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 .دادیدبه خرج تشکر از صبر و حوصله ای که 

 

 

 پایان
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