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 خدا نام به

 ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد سازمان با آشنايي

 و اسـتاندارد  سـازمان  مقـررات  و قـوانين  اصـالح  قـانون  3مـادة  يك بند موجب به ايران يصنعت تحقيقات و استاندارد سازمان
 استانداردهاي نشر و تدوين تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات

  .دارد عهده به را ايران) رسمي( ملي
 مؤسسات و مراكز نظران صاحب *سازمان كارشناسان از مركب فني هاي يونكميس در مختلف هاي حوزه در استاندارد تدوين
 شـرايط  بـه  توجـه  بـا  و ملـي  مصـالح  بـا  همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، علمي،

 كننـدگان، مصرف ان،توليدكنندگ شامل نفع، و حق صاحبان منصفانة و آگاهانه مشاركت از كه است تجاري و فناوري توليدي،
 پـيش  .شـود  مـي  حاصـل  دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز كنندگان، وارد و صادركنندگان

 پس و شودمي ارسال مربوط فني هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي مراجع به نظرخواهي براي ايران ملي استانداردهاي نويس

 )رسـمي ( ملي استاندارد عنوان به تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي كميتة در پيشنهادها و نظرها دريافت از
  .شود مي منتشر و چاپ ايران
 كننـد  مي تهيه شده تعيين ضوابط رعايت با نيز ذيصالح و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

 ترتيـب،  بـدين  .شـود  مـي  منتشـر  و چـاپ  ايـران  ملـي  استاندارد وانعن به تصويب، درصورت و بررسي و طرح ملي دركميتة
 ملـي  كميتـة  در و تـدوين  5 شـمارة  ايران ملي استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه شود مي تلقي ملي استانداردهايي

  .باشد رسيده تصويب به دهدمي تشكيل استاندارد سازمان كه مربوط استاندارد
 المللـي  بـين  كميسـيون  1(ISO)اسـتاندارد   المللـي  بين سازمان اصلي اعضاي از ايران صنعتي يقاتتحق و استاندارد سازمان

 كـدكس  كميسيون 4رابط تنها عنوان به و است (OIML)3 قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان و (IEC)2الكتروتكنيك 
 هاي نيازمندي و كلي شرايط به توجه ضمن راناي ملي استانداردهاي تدوين در .كند مي فعاليت كشور در (CAC)5 غذايي 

 .شودمي گيريبهره بينالمللي استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي، پيشرفتهاي آخرين از كشور، خاص

 مصـرف  از حمايـت  بـراي  قـانون،  در شـده  بيني پيش موازين رعايت با تواند مي ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد سازمان

 و محيطـي  زيسـت  مالحظـات  و محصـوالت  كيفيـت  از اطمينـان  حصـول  عمومي، و فردي ايمني و المتس حفظ كنندگان،
ـ  وارداتـي،  اقالم يا / و ر كشو داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي استانداردهاي از بعضي اجراي اقتصادي،  تصـويب  اب

 اجـراي  كشـور،  محصوالت براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي سازمان . نمايد اجباري استاندارد، عالي شوراي

 از كننـدگان  اسـتفاده  بـه  بخشـيدن  اطمينـان  براي همچنين . نمايد اجباري را آن بنديدرجه و صادراتي كاالهاي استاندارد

 و كيفيت مديريت هاي سيستم صدورگواهي و مميزي بازرسي، آموزش، مشاوره، زمينة در فعال مؤسسات و زمانها سا خدمات
 ها سازمان گونه اين استاندارد سازمان ، سنجش وسايل )واسنجي( كاليبراسيون مراكز و ها آزمايشگاه محيطي،زيست مديريت

 تأييـد  گواهينامـة  الزم، شـرايط  احراز صورت در و كند مي ارزيابي ايران صالحيت تأييد نظام ضوابط اساس بر را مؤسسات و

 وسـايل  )واسـنجي ( كاليبراسيون يكاها، المللي بين دستگاه ترويج .كند مي نظارت نهاآ عملكرد بر و اعطا ها آن به صالحيت

 اين وظايف ديگر از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي كاربردي تحقيقات انجام و گرانبها فلزات عيار تعيين سنجش،

 .است سازمان

  

                                                 
 ايرانصنعتيتحقيقاتواستانداردسازمان *

1- International organization for Standardization 
2 - International Electro technical Commission 
3-  International Organization for Legal Metrology (Organization International de Metrology Legal)  
4 - Contact point 
5 - Codex Alimentarius Commission 
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  استانداردتدوين كميسيون فني 
كشاورزي و  دار چرخ صات خاص تراكتورهايقطعات و مشخ- تراكتور-خودرو "

  "داري جنگل
  يا نمايندگي/ سمت و  :رئيس

  اميراصالني ، كوروش
  )فوق ليسانس مهندسي مكانيك( 

  

  عضو هيات علمي دانشگاه آزاد تهران جنوب

   :دبير
  خليلي پور ، شهريار

  )ليسانس مهندسي مكانيك(
  

واستاندارد  كيفيت بازرسي      شركت كارشناس
  (ISQI)يران ا

  
    )اسامي به ترتيب حروف الفبا: (اعضاء

  احمدي ، عباس
  )ليسانس مهندسي مكانيك( 
  

  برقعي ، علي محمد
  )دكتراي ماشينهاي كشاورزي(
  

  رحمانيان، محمد رضا
  )ليسانس مهندسي برق و الكترونيك(
  

  رحيمي ، علي
  )ليسانس مهندسي ماشينهاي كشاورزي(
  

  زاده شبستري ، جمال رزاق
  )ليسانس مهندسي مكانيك( 

  
  ، حسين سمائي

  )متالوژي و فوق ليسانس مديريت ليسانس مهندسي(
  

  صرافيان ، محمد رضا
  )ليسانس مهندسي ماشينهاي كشاورزي(
  

  ضيايي پور ، رضا
  )ليسانس مهندسي مكانيك( 
  
  

  رئيس مهندسي كيفيت شركت هپكو
  
  

  استاد دانشگاه تهران
  
  

واستاندارد  كيفيت بازرسي      شركت كارشناس
  (ISQI)ايران 

  
  كارشناس مركز توسعه مكانيزاسيون

  
  

واستاندارد  كيفيت بازرسي      شركت كارشناس
  (ISQI)ايران 

  
معاون بازرسي خودرو شركت بازرسي كيفيت 

  (ISQI)و استاندارد ايران 
  

  كارشناس مركز توسعه مكانيزاسيون
  
  

ارزشيابي خودرو شركت   مهندسي  رئيس
  (ISQI)استاندارد ايران  و كيفيت بازرسي
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  عالي نهاري، علي
  )ليسانس مهندسي مكانيك(
  

  قاسمي ، حسين
  )ليسانس مهندسي مواد( 
  

  جر دوست ، وحيدمها
  )فوق ليسانس مهندسي ماشينهاي كشاورزي(
  

  مهدي زاده ، علي
  )ليسانس مهندسي مكانيك( 
  

  نيسازپور ، علي
  )ليسانس مهندسي ماشينهاي كشاورزي(
  

  هاتف مختاري، داود
  )ليسانس مهندسي مكانيك(
  
  
  
  
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مهندسي ارزشيابي خودرو شركت   مدير
  (ISQI)استاندارد ايران  و كيفيت بازرسي

  
  مشاور مكانيزاسيون جهاد

  
  

سازمان استاندارد و تحقيقات  كارشناس
  صنعتي ايران

  
كارشناس پژوهشكده توسعه تكنولوژي جهاد 

  دانشگاهي
  

  ر فروش و كارشناس فني شركت تاكامدي
  
  

واستاندارد  كيفيت بازرسي      شركت كارشناس
  (ISQI)ايران 
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  فهرست مندرجات

  صفحه                                                                                                         عنوان            
 ب  رانيا يصنعت قاتيتحق و استاندارد سازمان با ييآشنا

 ج  تدوين استاندارد يفن ونيسيكم

 و                                                                                                                         گفتار شيپ

 1                                                                                                                         هدف       1

 1                                                                                                           دامنه كاربرد  2

 1                                                                                                           يمراجع الزام   3

    2                                                                                فياصطالحات و تعار  4

 3                                                                               شده  يداكثر جرم مجاز بارگذارح  1فصل 

   4                                                                                      ك عقبپال   2فصل 

  5                                                                                                           عيت ماسوخمخازن    3فصل 

 6 تعادلهاي  وزنه    4صل ف

 7 يداريهشداردهنده شنوسيله     5فصل 

 8 مجاز يصداتراز      6فصل 
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  پيش گفتار
 كـه  "كشـاورزي و جنگـل داري   دار رخچـ  قطعات و مشخصات خاص تراكتورهاي-تراكتور-خودرو " استاندارد

 و شده تدوين و تهيه كت بازرسي كيفيت و استاندارد ايرانرشتوسط  مربوط هاي دركميسيون آن نويس پيش
 تصـويب  مورد 6/9/89 مورخ در چهارصدو هفتادو سومين اجالس كميته ملي استانداردخودرو و نيرو محركه 

 تحقيقـات  و استاندارد سازمانمقررات  و قوانين اصالح قانون 3 دةما يك بند استناد به اينك ، است گرفته قرار

   .شودمنتشر مي ايران ملي استاندارد عنوان به ، 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي
خدمات،  و علوم صنايع، زمينة در جهاني و ملي هاي پيشرفت و تحوالت با هماهنگي و همگامي حفظ براي

 تكميـل  و اصـالح  بـراي  كه پيشنهادي هر و شد خواهد نظر تجديد لزوم واقعم در ايران ملي استانداردهاي

 . گرفـت  خواهـد  قـرار  توجـه  مورد مربوط فني كميسيون در نظر تجديد هنگام شود، ارائه اين استانداردها

   .كرد استفاده ملي استانداردهاي تجديدنظر آخرين از همواره بنابراين، بايد
  

 :است زير شرح به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد ينا تهية براي كه منبع و ماخذي
 
1- 2009/63/EC : 2009: Certain parts and characteristics of wheeled agricultural or forestry 
tractors 
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كشاورزي و  دار چرخ قطعات و مشخصات خاص تراكتورهاي-تراكتور-خودرو
  داري جنگل

   هدف   1
تاندارد ارائه ويژگي هاي طراحي و سـاخت تراكتورهـاي كشـاورزي و جنگـل داري،بـه      هدف از تدوين اين اس

همراه ماشين آالت قابل تعويض يدك شده و تريلرها به انضمام سيستم ها،اجزا و مجموعه هاي فني جداگانه 
آن ها، براي تاييد نوع از نظر حـداكثر جـرم مجـاز در حالـت بارگـذاري شـده،محل و موقعيـت پـالك هـاي          

ب،مخــازن ســوخت،جرم وزنــه تعادل،وســايل هشــداردهنده شــنيداري، و تــراز صــداي مجــاز و سيســتم  عق
 .مي باشد) صداگير(اگزوز

  دامنه كاربرد   2
، كـاربرد دارد كـه داراي السـتيك    1-4اين استاندارد در مورد كليه تراكتورها، بر طبق تعريف بند    2-1

  .است km/h 40تا  km/h 6هاي بادي بوده و حداكثر سرعت آن ها بين 

 مراجع الزامي    3

بـدين ترتيـب   .  مدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد به آنها ارجاع داده شده است
, يـا تجديـد نظـر   / در مورد مراجع داراي تاريخ چـاپ و . شوند  آن مقررات جزئي از اين استاندارد محسوب مي

معهـذا بهتـر اسـت كـاربران ذينفـع ايـن       . اين مدارك مورد نظر نيست  اصالحيه ها و تجديد نظرهاي بعدي
در . استاندارد امكان كاربرد آخرين اصالحيه ها و تجديد نظرهاي مدارك الزامي زير را مورد بررسي قرار دهند

يا تجديد نظر آن مـدارك ارجـاع داده شـده    / آخرين چاپ و, يا تجديد نظر / مورد مراجع بدون تاريخ چاپ و
 . رد نظر است مو

  :استفاده از مراجع زير براي كاربرد اين استاندارد الزامي است
  ويژگي ها و روش آزمون  –وسيله هشدار دهنده شنيداري  -، خودرو 6482:1381استاندارد ملي   3-1

3-2 Publication 179,1st edition(1965) of International Electrotechnical Commission 
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  ت و تعاريف اصطالحا  4
  :رود در اين استاندارد اصطالحات و تعاريف زير به كار مي

  )كشاورزي يا جنگل داري(تراكتور   4-1
زنجير بـوده ، حـداقل دو محـور     الستيكي به هر نوع تراكتوري موتوري گفته مي شود كه داراي چرخ يا چرخ

خاصـي اسـت تـا قـادر بـه يـدك        داشته و وظيفه اصلي آن در توان كششي آن نهفته بـوده و داراي طراحـي  
كشاورزي يا  در كشيدن،هل دادن،حمل كردن يا تامين توان ابزارها،ماشين آالت يا تريلرهاي معيني باشد كه

  .جنگل داري كاربرد دارند
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



3 

  

  1فصل 
  شده  حداكثر جرم مجاز بارگذاري

اعالم سازنده، بايد توسط مرجع ذيصـالح بـه    حداكثر جرم مجاز بارگذاري شده از نظر فني ،بر طبق   1
  :عنوان حداكثر جرم مجاز بارگذاري شده پذيرفته شود، به شرطي كه

نتايج كليه آزمون هاي انجام شده توسط مرجع مزبور،به ويژه از نظر ترمزگيري و فرمـان رضـايت      1-1
  .بخش باشد

حور،با توجه به گروه خودرو،از مقادير حداكثر جرم مجاز بارگذاري شده و حداكثر جرم مجاز هر م   1-2
  .بيشتر نباشد 1مذكور در جدول 

  
  حداكثر جرم مجاز تراكتور بارگذاري شده و حداكثر جرم مجاز هر محور با توجه به گروه خودرو -1جدول 

  )تن(حداكثر جرم مجاز   تعداد محور  گروه خودرو
  حداكثر جرم مجاز هر محور

  محور محرك
  )تن(

محور غير 
  )تن(محرك

T1،T2،T4.1 2  18)10  5/11  )بارگذاري شده  
  10  5/11  )بارگذاري شده(24  3

T3  2  1( )1(  )بارگذاري نشده(6/0  3يا( 

T4.3  2،3  1( )1(  )بارگذاري شده(10  4يا( 
ري نشـده،در تعريـف   يـا بارگـذا  /با توجه به وجود محدوديت از نظرحداكثر جرم مجاز در حالت بارگذاري شـده و  -يادآوري)1(

  . ،لزومي به تعيين محدوديت بر روي محور آن ها نيستT4.3و  T3خودروهاي گروه 
  

وضعيت بارگذاري تراكتور هر چه باشد،جرم انتقالي به جاده از طريق چرخ هاي محور جلو نبايـد از     2
  .جرم بارگذاري نشده آن تراكتور كمتر باشد% 20
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 2فصل 

  پالك عقب

  ل و ابعاد فضاي نصب پالك هاي عقبشك   1
  :فضاي نصب، بايد شامل يك سطح مستطيلي صاف يا بطور مجازي صاف با حداقل ابعاد ذيل ميباشد

 mm 520يا    mm 255 طول   -

 mm 120يا    mm  165عرض  -

  .انتخاب  ابعاد بايد بر اساس تصميم مرجع ذيصالح صورت گيرد

  محل فضاي نصب و استقرار پالكها    2
  :ضاي نصب بايد چنان باشد كه پس از استقرار صحيح ، پالكها مشخصات زير را دارا باشندف
 موقعيت جانبي پالك   2-1

  . واقع شود   در سمت راست صفحه تقارن طولي تراكتور  نقطه مركزي پالك نمي تواند

واقع شـده   لبه جانبي سمت چپ پالك نمي تواند در سمت چپ صفحه عمودي موازي با صفحه تقارن طولي
  .و مماس بر نقطه اي از  تراكتور باشد كه داراي پهن ترين سطح مقطع است

  موقعيت پالك نسبت به صفحه تقارن طولي تراكتور   2-2

  .باشد  پالك بايد عمود ، يا تقريباً عمود بر صفحه تقارن طولي تراكتور
  موقعيت پالك نسبت به صفحه عمودي    2-3

ايجاب نمايد اين صفحه مي  البته در جايي كه شكل تراكتور. صورت عمودي باشد به º5پالك بايد با رواداري 
  :تواند تحت يكي از زاويه هاي زير، نسبت به وضعيت عمود، قرار گيرد 

، در هنگامي كه سطح نصب پالك عقب شيب رو به بااليي دارد كه طي آن  º30در زاويه حداكثر   2-3-1
  .نيست  m 2/1يشتر از ارتفاع لبه بااليي پالك از زمين ب

، در هنگامي كه سطح نصب پالك عقب شيب رو به پائيني دارد كه طي آن º15در زاويه حداكثر   2-3-2
  .نيست  m 2/1ارتفاع لبه بااليي پالك از زمين بيشتر از 

  ارتفاع پالك از زمين  2-4
 mااليي پالك از زمين نبايد بيش از ارتفاع لبه ب. باشد  m 3/0ارتفاع لبه پاييني پالك از زمين نبايد كمتر از 

  .باشد 4
  تعيين ارتفاع صفحه از زمين   2-5

  .بايد در حالت بدون بار تراكتور اندازه گيري شوند  4-2و  3-2ارتفاع هاي داده شده در بندهاي 
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  3فصل 
 مخازن سوخت مايع

ن هاي نشـتي مخـازن كـه    در طي آزمو. مخازن سوخت بايد از مواد مقاوم در برابر خوردگي ساخته شوند   1
انجـام مـي   ) نيسـت  bar 3/0كه هيچگاه كمتر از ( توسط سازنده، در فشار داخلي نسبي دو برابر فشار كاري

هر گونه فشار اضافي مخزن يا فشاري كه بيش از فشار كاري باشـد، بايـد بـه    .شود ،نبايد نشتي مشاهده شود
منافذ بايد . تعديل شود) و غيره 2اطمينان هايشير ،1منفذ تهويه(طور خودكار از طريق دستگاه هاي مناسب 

سـوخت نبايـد از   . به گونه اي طراحي شوند كه احتمال  هيچ گونه خطر آتش سـوزي وجـود نداشـته باشـد     
انـد ،حتـي در صـورت     يـا وسـايلي كـه بـه منظـور تخليـه فشـار اضـافي تعبيـه شـده          ) باك(طريق در مخزن

 . جاز شمرده شودنشت در حد چكه بايد م:واژگوني،خارج شود

مخازن سوخت بايد طوري نصب شوند كه در مقابل اثرات ناشي از تصادف جلو يا عقب تراكتور محافظـت    2
  .وجود داشته باشد... در نزديكي مخزن سوخت نبايد قطعات برجسته، لبه هاي تيز و. شوند

  .لوله هاي سوخت رساني و دهانه در باك بايد در خارج از اتاق نصب شوند
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
1- Vent 
2 - Safety valves 
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  4فصل 
  وزنه هاي تعادل

اگر به منظور تطابق با الزامات تاييد نوع، تراكتور داراي وزنه هاي تعادل باشد، بايـد ايـن وزنـه ها،بـه منظـور      
نصب، توسط سازنده تراكتور تامين شده و بر روي آن ها نشانه سازنده وعبارتي مبني بـر جـرم وزنـه هـا بـر      

جدا كردن مكـرر طراحـي   /وزنه هاي تعادل جلو كه به منظور نصب. رج شودد ±%5حسب كيلوگرم با خطاي 
روش .براي دستگيره هاي حمل وزنه باشند mm 25شده اند بايد به منظور ايمني، داراي فاصله مجاز حداقل 

بـراي مثـال در   (بايد طوري باشد كه از هر گونه جدايش سهوي آن اجتنـاب گـردد    استقرار وزنه هاي تعادل
  ).اژگوني تراكتورهنگام و
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  5فصل 
  وسيله هشداردهنده شنيداري

  .وسيله هشداردهنده بايد داراي نشانه تاييد مربوط باشد   1

  مشخصات وسيله هشداردهنده شنيداري در هنگام نصب بر تراكتور   2
  آزمون هاي آكوستيك  2-1

شداردهنده  نصب شده بر روي آن نوع تراكتور بايـد  در مورد يك تراكتور تاييد نوع شده، مشخصات وسيله ه
  :به صورت زير مورد آزمون قرار گيرد

وسيله هشداردهنده ،در زماني كه روي خودرو نصب شده، بايد در هفـت متـري    1تراز فشار صداي  2-1-1
ولتـاژ  . شـد موتور خودرو بايد خـاموش با .جلوي خودرو ، در مكاني باز و تا حد امكان هموار، اندازه گيري شود

  .باشد 6482استاندارد ملي  3-1-2-4موثر بايد مطابق با بند 
  .انجام شوند  IEC2مطابق با استاندارد  Aاندازه گيري ها بايد در مقياس وزني    2-1-2
  .نسبت به سطح زمين ارزيابي شود  m  5/1تا  m 5/0حداكثر تراز فشار صدا بايد در ارتفاعي بين   2-1-3
  .باشد   dB(A) 112و حداكثر  dB(A) 93از فشار صداي فوق بايد حداقل مقدار تر  2-1-4
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
 
  

                                                 
1 -sound pressure level 
2 -International Electrotechnical Commission 
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  6فصل 

  تراز صداي مجاز   1
  حدود  1-1

تراز صداي يك تراكتور ،در هنگام اندازه گيري بر طبق شرايط اين استاندارد، نبايد از مقادير زير بيشتر شـود  
  : در يكي از حدود زير واقع شود

- dB(A) 89 تن متريك 5/1راي تراكتور هاي با وزن بدون بار بيش از ب 

- dB(A) 85  تن متريك 5/1براي تراكتور هاي با وزن بدون بار حداكثر 

  اسباب اندازه گيري  1-2
منتشر شده توسط يك تراكتور بايد توسط نوعي از تراز سنج صدا  اندازه گيري شـود كـه    1)نوفه(سر و صداي

 .تشريح شده است   2المللي الكتروتكنيك كميسيون بين 1965/179در ويرايش اول نشريه شماره 

  گيري شرايط اندازه  1-3
اندازه گيري بايد بر روي تراكتورهاي بارگذاري نشده در يك منطقـه بـاز و بـه انـدازه كـافي سـاكت صـورت        

  .).كمتر از صداي مورد اندازه گيري باشد dB(A) 10صداي محيط و باد بايد حداقل (گيرد
 mباشد كه قسمت مركزي آن ،به شعاع حداقل  m 50مثال اين محل مي تواند يك فضاي باز به شعاع براي 

سطح اين محل مي تواند از بتن،آسفالت يا مواد مشابه بوده و نبايد از برف پودري ،علـف  .،تقريباً تراز است 20
  .بلند ،خاك نرم يا خاكستر پوشيده شده باشد

اين وضعيت تنها در هنگام اندازه گيري  سر .و صداي اضافي الستيك باشد سطح مسير آزمون نبايد عامل سر
  . و صداي تراكتور  متحرك اعمال مي شود

به غير از ناظري كـه نتـايج را از اسـباب انـدازه     .اندازه گيري بايد در هواي خوب داراي باد ماليم صورت گيرد
باشـد زيـرا حضـور تماشـاچي در       ميكـروفن گيري مي خواند،هيچ شخص ديگري نبايد در مجاور تراكتور يا 

بر مقادير خوانده شده از اسباب انـدازه گيـري تـاثير قابـل مالحظـه اي        مجاور تراكتور يا ميكروفن مي تواند
از نوسانات مشخص عقربه، كه عدم ارتباط آن ها با مشخصه هاي عمومي تراز صدا محـرز اسـت، بايـد    .بگذارد

 . چشم پوشي شود

  گيريروش اندازه   1-4
  )به منظور تاييد نوع(اندازه گيري صداي تراكتور در حال حركت  1-4-1

اي كـه ممكـن اسـت بـراي      از اندازه گيري هاي اوليه. در هر طرف تراكتور بايد دو اندازه گيري صورت گيرد
  .تنظيم استفاده شود بايد چشم پوشي گردد

                                                 
1 -noise 
2- Publication 179,1st edition(1965) of International Electrotechnical Commission 
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،كـه در  )′CC(از مسير خط المركز تراكتور m 5/7از سطح زمين و در فاصله  m 2/1بايد در ارتفاع   ميكروفن
  ).1شكل (بر خط مزبور اندازه گيري مي شود،واقع گردد  ′PPامتداد عمود 

از عقـب آن   m 10از جلـو و   m 10بوده و به ترتيب در فاصـله   ′PP، كه به موازات خط ′BBو  ′AAدو خط 
يد با يك سرعت پايدار،  كه در  ادامه مشخص تراكتور با .قرار دارند، بايد در مسير آزمون عالمت گذاري شوند

يعنـي  (دريچه گاز بايد با بيشترين سرعت ممكن، كـامالً بـاز شـده     .نزديك   شود  ′AAشده است ،به خط 
مي گذرد در همان وضـعيت بـاقي     ′BBو تا هنگامي كه انتهاي تراكتور از خط ) پدال گاز كامالً فشرده شود

  .بايد سريعاً رها شود ؛در اين زمان پدال گاز 1 بماند
  .حداكثر تراز صداي ثبت شده بايد به عنوان نتيجه اندازه گيري منظور شود

سرعت آزمون بايد سه چهارم حداكثر سرعتي باشد كه طـي بـاالترين دنـده مـورد اسـتفاده بـراي        1-4-1-1
  .حركت در جاده به دست مي آيد

  تفسير نتايج  1-4-1-2
هاي ادوات اندازه گيري، نتايج حاصل از هر بار اندازه گيري بايد با كسـر  براي در نظرگيري خطا 1-4-1-2-1

dB(A) 1 از مقدار خوانده شده ،تعيين شود.  
بيشتر نباشـد ، انـدازه    dB(A) 2اگر تفاوت بين دو اندازه گيري متوالي در يك طرف خودرو از  1-4-1-2-2

  .گيري ها معتبر فرض مي شود
اگـر آن  .اندازه گيري شده بايد به عنوان نتيجه آزمون در نظر گرفتـه شـود   باالترين تراز صداي 1-4-1-2-3

بيشتر از تراز صداي مجاز مربوط به گروه تراكتور مورد آزمون باشد،دو اندازه گيري  dB(A) 1نتيجه به اندازه 
ود در اين صورت از بين چهار اندازه گيري صورت گرفتـه بايـد سـه تـا در داخـل حـد      .ديگر بايد صورت گيرد

  . تعيين شده باشند
  

                                                 
 ′BBاگر تراکتور دارای يک تريلر باشد،در هنگام عبور آن ار خط  -١

 .وجود تريلر در نظر گرفته منی شود
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  در حال حركت هاياندازه گيري تراكتور هاي موقعيت-1شكل 
  
  .)براي تاييد نوع نبوده ولي بايد ثبت شود(اندازه گيري صداي تراكتور ساكن 1-4-2
  موقعيت تراز سنج صدا 1-4-2-1

  .سطح تراكتور صورت گيرداز نزديكترين  m 7در فاصله .)رجوع شود 2به شكل (Xاندازه گيري بايد در نقطه 
  .از سطح زمين نصب شود m 2/1بايد در ارتفاع   ميكروفن

  تعداد اندازه گيري ها 1-4-2-2
  .حداقل بايد دو اندازه گيري صورت گيرد

  شرايط آزمون تراكتور 1-4-2-3
ده كـه ،بـر طبـق نظـر سـازن     ) rpm(موتور تراكتور ،در حالت بدون گاورنر سرعت ، بايد در سـه چهـارم دوري  

و يـك   1مثالً يك بستر غلتكـي (دور موتور بايد توسط يك ابزار مستقل.حداكثر توان حاصل مي شود،كار كند
  .اندازه گيري شود) دورسنج

                                                 
1 -roller bed 
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اگر براي جلوگيري از افزايش دور از ميزان مربوط به حداكثر توان ،موتور به يك گاورنر سرعت مجهز باشد،   
  .مي دهد كار كندبايد در حداكثر دوري كه گاورنر اجازه 

  .قبل از هر بار اندازه گيري،موتور بايد به دماي عادي كاركرد خود بازگردد
  تفسير نتايج 1-4-2-4

  .كليه مقادير خوانده و ثبت شده تراز صدا بايد در گزارش ارائه شوند
ذاري حالـت بارگـ  .روش مورد استفاده براي محاسبه توان موتور نيز بايـد در صـورت لـزوم نمـايش داده شـود     

  .تراكتور نيز بايد ذكر شود
  .بيشتر نشود، اندازه گيري ها معتبر فرض مي شوند dB(A) 2اگر اختالف بين دو اندازه گيري متوالي از 

  

  
  موقعيت هاي اندازه گيري تراكتورهاي ساكن-2شكل 
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  )صداگير(سيستم اگزوز   2
ــدا        2-1 ــاهش سروص ــراي ك ــه ب ــد ك ــز باش ــيله اي مجه ــه وس ــور ب ــر تراكت ــي  اگ ــزوز طراح ي اگ

اگر ورودي موتور به فيلتر هـوايي مجهـز اسـت كـه وجـود آن      .،الزامات اين بند بايد اعمال شود)صداگير(شده
براي اطمينان از تطابق با تراز صداي مجاز ضروري است،فيلتر بايد بخشي از صداگير در نظـر گرفتـه شـده و    

  .الزامات اين بند نيز بايد در مورد آن اعمال شود
  .گزوز بايد طوري واقع شود كه گازهاي اگزوز نتوانند به درون اتاق نفوذ كنندلوله ا

  .بايد نقشه سيستم اگزوز به گواهي تاييد نوع تراكتور پيوست شود  2-2
  .صداگير بايد به صورت واضح و پاك نشدني با ذكر نام سازنده و نوع صداگير نشانه گذاري شود  2-3
،در ساخت صداگير، تنها در هنگامي مجاز است كه شرايط زير برقـرار   استفاده از ماده جاذب اليافي  2-4

  :باشد
  .ماده جاذب اليافي نبايد در نقاطي از صداگير كه محل عبور گاز است قرار گيرد 2-4-1
بايد با استفاه از وسايل مناسب ،از استقرار ماده جاذب اليافي در محل خود،در كل زمـان اسـتفاده از    2-4-2

  . مينان حاصل شودصداگير ، اط
بـر حسـب درجـه    (بـاالتر از دمـاي كـاركردي    % 20ماده جاذب اليافي بايد در برابـر دمـاي حـداقل     2-4-3

 .كه در ناحيه استقرار ماده جاذب اليافي وجود دارد،مقاوم باشد) سلسيوس

 
  

  


