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خدانامبه
ایرانصنعتیتحقیقاتواستانداردمؤسسۀباآشنایی

و اسـتاندارد مؤسـسۀ مقـررات وقـوانین اصـالح قـانون 3مـادة یـک بندموجببهایرانصنعتیتحقیقاتواستانداردمؤسسۀ
اسـتانداردهاي  نـشر وتدوینتعیین،وظیفهکهاستکشوررسمیمرجعتنها1371ماهبهمنمصوبایران،صنعتیتحقیقات

.داردهعهدبهراایران) رسمی(ملی 
مؤسـسات  ومراکزنظرانصاحب*کارشناسان مؤسسهازمرکبفنیهايکمیسیوندرمختلفهايحوزهدراستانداردتدوین
تولیـدي،  به شرایطتوجهباوملیمصالحباهمگاموکوششیشودمیانجاممرتبطوآگاهاقتصاديوتولیديپژوهشی،علمی،
کننـدگان،  مـصرف تولیدکننـدگان، شـامل نفـع، وحـق صـاحبان منـصفانۀ واهانـه آگمـشارکت ازکـه اسـت تجاريوفناوري

نـویس  پیش.شودمیحاصلدولتیغیرودولتیهايسازماننهادها،تخصصی،وعلمیمراکزکنندگان،واردوصادرکنندگان
از پـس وشـود مـی ارسـال مربـوط فنـی هايکمیسیوناعضايونفعذيمراجعبهنظرخواهیبرايایرانملیاستانداردهاي

ایـران  )رسمی(ملیاستانداردعنوانبهتصویبصورتدروطرحرشتهآنبامرتبطملیکمیتۀدرپیشنهادهاونظرهادریافت
.شودمیمنتشروچاپ
نـد  کنمـی تهیـه شدهتعیینضوابطرعایتبانیزذیصالحومندعالقههايسازمانومؤسساتکهاستانداردهایینویسپیش

بـدین ترتیـب،   .شـود مـی منتـشر وچـاپ ایـران ملـی اسـتاندارد عنـوان بهتصویب،درصورتوبررسیوطرحملیدرکمیتۀ
ملـی  کمیتـۀ دروتـدوین 5شـمارة ایـران ملـی استاندارددرشدهنوشتهمفاداساسبرکهشودمیتلقیملیاستانداردهایی

.باشدرسیدهتصویببهدهدمیتشکیلاستانداردمؤسسهکهمربوطاستاندارد
المللـی  بـین کمیـسیون 1(ISO)اسـتاندارد  المللـی بـین سـازمان اصلیاعضايازایرانصنعتیتحقیقاتواستانداردمؤسسۀ

کـدکس  کمیـسیون 4رابطتنهاعنوانبهواست(OIML)3قانونیشناسیاندازهالمللیبینسازمانو(IEC)2الکتروتکنیک 
هـاي نیازمنـدي وکلیشرایطبهتوجهضمنایرانملیاستانداردهايتدویندر.کندمیفعالیتورکشدر(CAC)5غذایی 
.شودمیگیريبهرهبینالمللیاستانداردهايوجهانصنعتیوفنیعلمی،پیشرفتهايآخرینازکشور،خاص

مـصرف ازحمایـت بـراي قـانون، درهشـد بینـی پـیش موازینرعایتباتواندمیایرانصنعتیتحقیقاتواستانداردمؤسسۀ
ومحیطـی زیـست مالحظـات ومحـصوالت کیفیـت ازاطمینـان حـصول عمـومی، وفـردي ایمنیوسالمتکنندگان، حفظ

ـ وارداتـی، اقـالم یـا / ورکشوداخلتولیديمحصوالتبرايراایرانملیاستانداردهايازاجراي بعضیاقتصادي، تـصویب اب
اجـراي کـشور، محـصوالت برايالمللیبینبازارهايحفظمنظوربهتواندمیمؤسسه. نماید، اجبارياستانداردعالیشوراي

ازکننـدگان اسـتفاده بـه بخـشیدن اطمینـان بـراي همچنـین . نمایداجباريراآنبنديو درجهصادراتیکاالهاياستاندارد
وکیفیـت مدیریتهايسیستمصدورگواهیوممیزيسی،بازرآموزش،مشاوره،در زمینۀفعالمؤسساتوزمانهاساخدمات
وهاسازمانگونهایناستانداردمؤسسۀ، سنجشوسایل)واسنجی(کالیبراسیون و مراکزهاآزمایشگاهمحیطی،زیستمدیریت

تأییـد ۀگواهینامـ الزم،شـرایط احـراز صـورت دروکنـد مـی ارزیابیایرانتأیید صالحیتنظامضوابطاساسبررامؤسسات
وسـایل )واسـنجی (کالیبراسـیون  یکاهـا، المللیبیندستگاهترویج.کندنظارت میآنهاعملکردبرواعطاهاآنبهصالحیت

ایرانصنعتیتحقیقاتواستانداردموسسۀ*
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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پیش گفتار
چـرخ  الزامات ایمنی و روش هاي آزمون براي : م پنجقسمت -تجهیزات زمین بازي و سطوح آن"استاندارد  

بررسـی وپیـشنهادهاي رسـیده  براسـاس استاندارداین.شدتدوین1382سالدربارنخستین"هاو فلک 
تجدیـد مورداولین باربرايهاي مربوطکمیسیونتأییدایران وصنعتیتحقیقاتواستانداردمؤسسۀتوسط

ایمنی وسـایل سـرگرمی و کمـک آموزشـی     استانداردملیکمیتۀیهاجالسچهاردهمیندروگرفتقرارنظر
وقـوانین اصالحقانون3مادةیکبنداستنادبهاستانداردایناینک.شدتصویب10/12/88مورخ کودکان
ایـران ملیاستانداردعنوانبه1371ماه،بهمنمصوبایران،صنعتیتحقیقاتواستانداردمؤسسهمقررات
.شودمیمنتشر

خدمات،وعلوم، صنایعزمینهدرجهانیوملیپیشرفتهايوتحوالتباهماهنگیوهمگامیحفظبراي
ایـن  تکمیلواصالحبرايکهپیشنهاديهروشدخواهدنظرتجدیدلزوممواقعدرایرانملیاستانداردهاي

بنـابراین،  .گرفـت خواهدقرارتوجهموردمربوطفنیکمیسیوندرنظرتجدیدهنگامشود،ارائهاستانداردها
.کرداستفادهملیاستانداردهاينظرتجدیدآخرینازهموارهباید
.ستا1382سال : 6863-5شمارة ایرانملیاستانداردجایگزیناستاندارداین

:استزیرشرحبهگرفتهقراراستفادهمورداستاندارداینتهیۀبرايکهنبع و ماخذيم
EN 1176-5 : 2008, Playground equipment and surfacing - Part 5: Additional specific safety
requirements and test methods for carousels
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الزامات ایمنی و روش هاي آزمون : پنجمقسمت -آنتجهیزات زمین بازي و سطوح
چرخ و فلک هابراي 

هدف و دامنه کاربرد1
می باشد کـه  mm500چرخ و فلک هاي با قطر بیش از    هدف از تدوین این استاندارد تعیین الزامات ایمنی       

. دائمی براي استفاده کودکان در زمین هاي بازي نصب می شوده صورتب
تعریف شده و به عنوان یکی از تجهیزات 6-3تا 1-3بندهاي دررد براي چرخ و فلک هائی که این استاندا

.کاربرد دارد، قرار می گیرداستفاده زمین بازي مورد 
.اصلی شان چرخشی نیست، به کار نمی رودکه کارکرداین استاندارد براي تجهیزاتی 

.به کار می رودگردونه هاي دواریا شهر بازيک هاي این استاندارد براي چرخ وفلک هاي موتوري، چرخ و فل

الزامیمراجع2
.استشدهدادهارجاعهاآنبهایرانملیاستاندارداینمتندرکهاستمقرراتیحاويزیرالزامیمدارك

.میشودمحسوبایرانملیاستاندارداینازجزئیمقرراتآنترتیببدین
آنبعدينظرهايتجدیدوهااصالحیهباشد،شدهدادهارجاعانتشاراریختذکربامدرکیبهکهصورتیدر

دادهارجـاع هـا آنبـه انتشارتاریخذکربدونکهمدارکیمورددر. نیستایرانملیاستاندارداینموردنظر
. استنظرموردآنهابعديهاياصالحیهونظرتجدیدآخرینهموارهاست،شده

:استالزامیاستاندارداینبرايزیرمراجعازاستفاده

قسمت -تجهیزات زمین بازي و سطوح آن1388سال : 6436-1استاندارد ملی ایران شماره 2-1
ایمنی عمومی و روش هاي آزمونالزامات: اول 

مت قس-تجهیزات زمین بازي و سطوح آن1388سال : 6436-2استاندارد ملی ایران شماره 2-2
براي تاب هاایمنی و روش هاي آزمونالزامات: دوم

اصطالحات و تعاریف3
سـال  : 6436-1استاندارد ملی ایـران شـماره   درشدهتعیینتعاریفواصطالحاتعالوه براستانداردایندر
: می روند کاربهزیرتعاریفواصطالحات،88

3 -1
چرخ و فلک

محور عمودي مرکزي در نظر گرفته شده و حولنظور استفاده بیش از یک نفر به مکهتجهیزات زمین بازي 
.بدون نوسان می چرخد

3 -2
Aچرخ و فلک نوع 
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صندلی هاي چرخان
قرار گیري استفاده کنندگان به صورت هايوي چرخنده بسته هستند که محلچرخ و فلک هاي بدون سک

به صورت محکم به محور مرکزي وصل شده یبانسازه پشتکه توسط است نشیمنگاه یا دستگیره هایی 
)مراجعه شود1به شکل (.است

Aچرخ و فلک نوع مثالی از - 1شکل 

3 -3
Bچرخ و فلک نوع 

چرخ و فلک کالسیک
باالئی طحاستفاده کنندگان به سقرارگیريهايکه محلهستند چرخ فلک هاي با سکوي چرخنده بسته 

یا محور مرکزي نصب /روي سکو ومحکمبه صورت اضافی يیا دستگیره هانشیمنگاه هایا توسط /خود سکو و
.)مراجعه شود2به شکل .(شده اند

)چرخ و فلک کالسیک(Bمثالی از چرخ وفلک نوع - 2کل ش



3

3 -4
Cچرخ و فلک نوع 

ه هاي متحركچرخان، آویزقارچ هاي
یا به صورت ) چرخانقارچ هاي(محکماستفاده کنندگان به صورت قرار گیري چرخ فلک هایی که محل هاي 

.)  مراجعه شود3به شکل .( زیر سازه پشتیبان نصب می شوندطحبه س) آویزه هاي متحرك(پذیرانعطاف

)ه هاي متحركچرخان، آویزهاي قارچ(Cمثالی از چرخ وفلک نوع -3شکل 

3 -5
Dچرخ و فلک نوع 

چرخ و فلک هاي رانده شده روي یک مسیر معین
صاف یا مسیر دایره اي موج دار هاي ازه این نوع چرخ و فلک به صورتی است که چرخ و فلک در مسیرس

هاي حرکت انتقال داده می شود، به چرخش توسط نیروي ماهیچه اي که از طریق دست یا پا به چرخ
. آیدیمدر

:راهنما 
)بزرگ شده(Xنما در جهت 

)مسیر معینروي یکرخ و فلک رانده شده چ(Dمثالی از چرخ وفلک نوع - 4شکل 
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3 -6
Eچرخ و فلک نوع 

دیسک هاي چرخان بزرگ
)آمده است5-4در بند همانطور که (هستندبا محور شیب دار ی یدیسک هاي چرخان بزرگ چرخ و فلک ها

راجعه م5به شکل (.که در آنها محل هاي قرار گیري استفاده کنندگان به وضوح قابل تعریف و تعیین نیست
.)شود

نوع چرخ و فلک می تواند با استفاده از توانایی فیزیکی استفاده کننده با سرعتی حداکثر برابر با سرعت استفاده این -یادآوري
.کننده و با در نظر گرفتن شتاب جاذبه به چرخش درآید 

)دیسک هاي چرخان بزرگ(Eمثالی  از چرخ وفلک نوع - 5شکل 

3 -7
تفاده کنندهاسقرار گیري محل 

یا دستگیره هاي روي یک چرخ و فلک که امکان می دهند استفاده کننده چرخ وفلک را /یا سکو ونشیمنگاه
.نگه دارد یا به جلو ببرد

به سازه پشتیبان متصل می شوند یا روي آن به صورتی محکماستفاده کننده یا به صورت قرار گیريمحل هاي-یادآوري
. رکت باشندنصب می شوند که قابل ح

3 -8
چرخ و فلکمحدوده

استفاده حالفضائی که محل هاي استفاده کننده و سازه هاي پشتیبان شان در هنگامی که چرخ و فلک در
.حرکت می کننداست

3 -9
فاصله از زمین

H2

.)مراجعه شود6به شکل .( فاصله آزاد بین قطعات متحرك سازه و سطح نصب می باشد
3 -10

لکقطر چرخ وف
d

اي که توسط دورترین نقطه چرخ و فلک نسبت به مرکز محور چرخش هنگامی که چرخ و فلک در قطر دایره
.حال استفاده است، ایجاد می شود
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3 -11
محور چرخ و فلک

به فونداسیون ها یا محکمنصب شده و به صورت به صورت لوالیی روي آنسازه پشتیبان میله مرکزي که
.شده استمتصل لکچرخ و فاجزاي نصب

یک خط نصب شده باشد محور چرخ و فلک می تواند خاص روي مسیر دایره اي هنگامی که سازه چرخ و فلک-یادآوري
. باشدفرضی

الزامات ایمنی4
کلیات4-1

باشند به جز در مـواردي کـه توسـط ایـن     6436-1ملی ایران شماره با استانداردمطابقبایدچرخ و فلک ها    
.استد تعیین شده استاندار

شده در بندتعیینالزامات ارتفاع با ریل هاي دستی که بر روي چرخ و فلک ها تهیه شده است الزم نیست که -یادآوري

.داشته باشندمطابقت1388سال : 6436-1شماره به استاندارد ملی ایران 4-2-4-2

برخورد منطقهارتفاع سقوط آزاد و 4-2
. در هر نقطه باشدmm1000، ارتفاع سقوط آزاد نباید بیش از Cاي نوع به غیر از چرخ و فلک ه

زیـرین  تـا سـطح   mm1500دستگیره منهاي محل، ارتفاع سقوط آزاد باید از  Cبراي چرخ و فلک هاي نوع       
.) مراجعه شود4-3-5به بند .(اندازه گیري شود

. را داشته باشدmm1000نیسقوط بحراارتفاعحداقلفلک بایدمنطقه برخورد اطراف چرخ و 
فضاي سقوط/فضاي آزاد4-3

.مراجعه شود6به شکل -یادآوري
براي چرخ و فلک ها بر . ریسک اصلی مرتبط با چرخ و فلک ها نیروي گریز از مرکز ناشی از چرخش می باشد

فضاي سقوط آمده است، فضاي آزاد و1388سال : 6436-1شماره خالف آنچه که در استاندارد ملی ایران 
.یکسان هستند

این الزام از این ناشی می شود که نیروي گریز از مرکزي که توسط چرخ و فلک ایجاد می شود ممکن است در یک -یادآوري
توجه باید بنابراین به این نکته . حرکت کنترل نشده چرخ و فلک موجب پرت شدن استفاده کننده به بیرون چرخ و فلک شود

.باشدوجود داشتهدر فضاي سقوط نبایدشود که هیچ مانعی 
:، مگر اینکه به گونه دیگري تعیین شده باشد فضاي سقوط باید به صورت زیر باشد/فضاي آزاد

؛ وmm2000در اطراف چرخ و فلک حداقل -الف
.باشدmm2000براي فضاي آزاد باالي چرخ و فلک حداقل -ب
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تجهیزات زمین بازي قرار داده می شوند، منطقه برخورد چرخ هنگامی که چرخ و فلک ها نزدیک دیگر اجزاي
.و فلک و منطقه برخورد دیگر تجهیزات زمین بازي نباید همپوشانی داشته باشند

-الف

-ب
:راهنما 

سکو1
فضاي آزاد2
dقطر چرخ و فلک
lفضاي سقوط در اطراف چرخ و فلک/فضاي آزاد

H فاصله از باالي دستگاه1
H2فاصله از زمین

نمایش فضاي آزاد، فضاي سقوط و فاصله از زمین براي چرخ و فلک ها-6شکل 
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استفاده کننده قرار گیريمحل هاي4-4
قسمت هاي بدن دام افتادنمربوط به 1388سال : 6436-1استاندارد ملی ایران شماره ر الزامات عالوه ب

) از قبیل ژاکت ها، گرم کننده هاي بدن(پوشاك باید به دام افتادن ، )از قبیل بازوها و پاها(استفاده کنندگان
.ننده از چرخ و فلک می تواند رخ دهد را در نظر گرفتهنگام پیاده شدن استفاده ککه 

باید با یک پشتی یا است که نشیمنگاه Aچرخ و فلک هاي نوعکننده استفاده قرار گیري محل هاي 
.   دستگیره مجهز شود

محور 4-5
.عمودي کج شودنسبت به خط5°چرخ و فلک نباید بیش از پشتیبانمحور 

سرعت چرخش 4-6
استفاده می کنند مانند چرخ و فلک که توسط هایی که از مزیت مکانیکی براي افزایش سرعت چرخ و فلک

به صورتی طراحی شوند که حداکثر سرعت در محیط تحت شرایط عادي یا دست یا پا رانده می شوند باید
.باشدm/s5حداکثر معقول شرایط استفاده قابل پیش بینی 

عادي یک دویدنسرعت تر ازباالیکه سرعتm/s5ت مکانیکی نمی توانند به سرعت چرخ و فلک هاي بدون مزی-یادآوري
..کودك است، برسند

دستگیره ها4-7
استاندارد 6-4-2-4طراحی شوند باید با بند داراستفاده کننده به صورت دستهقرار گیري اگر محل هاي 

.باشندمطابقت داشته 1388سال : 6436-1ملی ایران شماره 
ظرفیت بار و پایداري 4-8

استفاده کننده تعیین قرار گیريتعداد محل هايبیشترینتعداد استفاده کنندگان یک چرخ و فلک باید با
.دمحاسبه شو1388سال : 6436-1استاندارد ملی ایران شماره پیوست الف 2-6-2با بند مطابقشده یا 

:ر گرفته شوند حالت هاي بار زیر باید در نظ،براي چرخ و فلک ها
؛ وشده استتوزیع صورت یکسان در سر تا سر چرخ و فلکبه Ftotکلیبارحالتی که در آن در -الف

Ftot)1/2کلی بار حالتی که در آندر -ب  Apr یاlpr1/2 ( چرخ و فلک توزیع یکسان در نصفبه صورت
. شده است

خاص براي انواع چرخ و فلکالزامات 5
)صندلی هاي چرخان(Aفلک نوع چرخ و 1- 5

.)مراجعه شود6به شکل .(باشدmm2000بیشتر ازبایدنdقطر چرخ و فلک 
.)مراجعه شود6به شکل .(باشدmm400نباید کمتر ازH2فاصله از زمین 

در محیط چرخ و فلک باید حداقل سه مکان قرار گیري استفاده کننده که به فاصله مساوي از یکـدیگر قـرار                      
. رفته اند ، وجود داشته باشدگ
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تمام قسمتها یا قطعاتی که حول محور چرخ و فلک حرکت می کنند باید عاري از ناصـافی بـوده و بـا شـعاع                   
.گرد شده باشد mm5حداقل 

در ( بیرونی پیش آمده استکناره هاي /لبه نشیمنگاه یا لبه هاکه ازنشیمنگاه ها و قسمت هاي سازه مجاور 
1388سال : 6436-2استاندارد ملی ایران شماره هنگام آزمون بر طبق پیوست ب ) رخشهر دو جهت چ

.را نشان بدهدN/cm290بیشتر از تنش فشاري سطحو g50 نباید مقادیر شتاب بیش از 
)چرخ و فلک کالسیک(Bچرخ وفلک نوع 5-2

کلیات1- 2- 5
ر سکوي چرخ و فلک وجود دارد براي این نوع چرخ و فلک خطر به دام افتادن کودك در زی

است که به 1خطر دیگر این است که ساختار چرخ و فلک داراي قسمتهایی مانند پیچها و اضافه سازه ایی
. داخل فضایی که ممکن است خطر به دام افتادن رخ دهد ایجاد برآمدگی کرده است 

تا 2-2-5مطابق بند هاي بایدک ها چرخ و فلخطرات، به منظور پیش گیري از ریسکهاي بوجود آمده از این 
. باشند5-2-6

این نوع چرخ و فلک باید داراي یک سکوي محکم دایره اي شکل باشد که با عناصر تشکیل دهنده خود در 
. همان جهت می چرخد 

. اضافه سازه ها نباید با لبه بیرونی سکو همپوشانی کنند 
باید به گونه اي ساخته شود که از رکزي ثابت می باشد که شامل چرخ دستی مBبراي چرخ و فلک هاي نوع 

بسته شده باشد "مرکزي چرخ دستی باید کامالستون"مثال. هر گونه خطر به دام افتادن پیشگیري شود
.بدون اینکه قسمتهایی از آن بیرون آمده باشد

:مطابق موارد زیر باشدچرخ و فلک بایدعالوه بر این 
باشد، یا2-2-5مطابق با بند با زمین داراي سکوي تراز شده-
.  فاصله از زمین داشته باشدmm60آن حداقل ینزیرسطحسکویی باشد که داراي -

زمینبا سکوي چرخان بودن تراز 2- 2- 5
ر از بیشتباید نی سکو هنگامی که در یک جهت اندازه گیري می شود رویبین زمین و لبه يفاصله عمود

mm8مراجعه شود7به شکل .(باشد(.
.)مراجعه شود7به شکل .(باشدmm20نباید بیشتر از سکو و زمین روییعمودي بین سطح جابجایی

1- superstructure
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:راهنما 
محور چرخش1
Aفاصله در راستاي عمود
Bفاصله عمودي

فاصله در راستاي عمود و فاصله عمودي-7شکل 

با زمینتراز نبودن سکوي چرخان3- 2- 5
این فاصله .) الف مراجعه شود-8به شکل (استmm110و mm60زیرین سکو و زمین بینسطح اگر فاصله 

سطح زیرین mm60 فاصلهحداقلپس از آنو داشتهبه سمت محور ادامه mm300به اندازهحداقل باید
ابتدا به از mm500فاصلهدر سکوي چرخان باید ینزیرسطح. باشدسکوي چرخان و زمین وجود داشته 

. باشدصاف سمت محور 
باشد، سکوي چرخان باید با بند mm400و mm110زیري سکو بین سطحدر جاییکه فاصله بین زمین و 

. باشدمطابقت داشته 6-2-5یا 5-2-4
ینزیرسطح) پ-8ب و -8به صورت نشان داده شده در شکل (mm400براي فاصله از زمین بزرگتر از 
.سکوي چرخان باید صاف باشد
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ابعاد بر حسب میلی متر است

-الف

-ب

-پ
:راهنما 

محور1
سکوي چرخان2
فونداسیون3
زمین4
aصاف سکوي چرخانینزیرسطح
b≤ mm60 و≥mm110

Bفاصله از زمین براي چرخ و فلک نوع - 8شکل 
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ناره   با یک کmm400و mm110سکوي چرخان بین4- 2- 5
است، کناره محافظ نباید خارج از ناحیه mm400و  mm110زیري سکو بین سطحاگر فاصله بین زمین و 

.برود9هاشور زده شده در شکل 
تمام براي ) مراجعه شود9به شکل (mm110فاصلهحداقل به منظور پیشگیري از خطر به دام افتادن 

.وسعت چرخ و فلک باید نگه داشته شود
کنـاره محـافظ بایـد      . باشد mm110و   mm60له بین زمین و پایین ترین نقطه کناره محافظ باید بین            فاص

.بیرون بیایداز سکو 60°و45°بین 
.تامین نمایددر هنگام استفاده را محافظت بتوانداز مواد صلب ساخته شود به گونه اي کهبایدکناره محافظ 

ابعاد بر حسب میلی متر است

mm400و mm110بینسکو از زمینالزامات کناره ها براي فاصله - 9شکل 
:راهنما 

محور1
محکمسکوي 2
خارج از آن قرار گیردکه کناره محافظ نباید ايناحیه 3
زمین4
a≤ mm60 و≥mm110
b≤ mm110 و≥mm400

با یک کناره   mm400سکوي چرخان بیش از 5- 2- 5
است، کناره محافظ نباید خارج از ناحیه هاشور mm400زیري سکو بزرگتر از  سطحاگر فاصله بین زمین و 

.برود10زده شده در شکل 
.به سمت بیرون بلند شودکناره محافظ باید به گونه اي باشد که از محور چرخش چرخ و فلک شکل

به کناره محافظ نباید . باشدmm110و mm60ین فاصله بین زمین و پایین ترین نقطه کناره محافظ باید ب    
.بیرون بیایدسکو از 45°خارج از ناحیه حداکثر 

.بتواند محافظت را در هنگام استفاده تامین نمایداز مواد صلب ساخته شود به گونه اي که بایدکناره محافظ 
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:راهنما 
محکمسکوي 1
.ج شوداز آن خارناحیه اي که کناره محافظ نباید 2
زمین3
a≤ mm60 و≥mm110

mm400بیش ازکناره ها براي فاصله از زمین سکو الزامات -10شکل 

بدون کناره   mm110سکوي چرخان بیش از 6- 2- 5
. باید سطح صاف پیوسته باشدزیري سکوي چرخ و فلک سطحmm110براي سکوي چرخان بیش از  

یا باید در یک خط شعاعی از محیط محور ) ب-8شکل (د یا ثابت باشدفاصله بین سطح صاف و زمین بای
)پ-8شکل .(افزایش بیابد

)ه هاي متحرك، آویزقارچ هاي آویزان(Cچرخ و فلک نوع 3- 5
کلیات3-1- 5

د داراي ارتفاع یکسان باشد، اعضاي تعلیق محل هاي یقرار گیري استفاده کننده که آویزان است بامحل هاي 
..معلق و متحرك است باید انعطاف پذیر باشدي استفاده کننده کهقرار گیر
.میسر شودبا استفاده از طناب و زنجیر می تواند امرایندستیابی به -یادآوري

هیچ . باشدmm1800بایداگر تکیه گاه هاي دست صلب و نایکنواخت هستند، حداقل ارتفاع آزاد زیر آنها 
.  آن سطح وجود داشته باشدنایکنواخت صلب نباید زیر سطح
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سازه اياستحکام3-2- 5
نباید هیچگونه اعضاء ، 1388سال : 6436-2استاندارد ملی ایران شماره هنگام آزمون مطابق با پیوست پ 

هیچ گونه تغییري در اجزائی . ترك، تغییر فرم دائمی یا آسیب را نشان بدهند و هیچ اتصالی نباید شل شود
. اصالح شده می تواند دیده شود، نباید وجود داشته باشد/که در دید طبیعی

معلقاستفاده کنندهقرار گیريالزامات برخورد محل3-3- 5
ی باالي سطح نصب بسته شده اند، هنگامmm2000که در ارتفاع کمتر از معلقمحل هاي استفاده کننده 
آزمون می 1388سال : 6436-2ن شماره استاندارد ملی ایرامطابق با پیوست ب که جداي از چرخ و فلک

N/cm290سطح نباید بیش از يفشارتنش و متوسط نباید نشان دهد g50حداکثر شتاب بیش از شود،
. باشد

فضاي سقوط /فضاي آزاد3-4- 5
آویزان هستند، فضاي آزاد و قرارگیري استفاده کنندهیک محل دارايکه Cبراي چرخ و فلک هاي نوع 

.به سمت خارج زاویه داشته باشد30°اید از موقعیتی اندازه گیري شود که از محور عمودي فضاي سقوط ب
توسعه mm1000حداقل که به اندازهعالوه بر فضاي آزاد و فضاي سقوط باید یک فضاي اضافی حول آن 

.  وجود داشته باشدیافته است عاري از هرگونه موانع 
)مسیر معینروي یکنده شده چرخ و فلک را(Dچرخ و فلک نوع 4- 5
1عوامل حرکتی 1- 4- 5

.میل لنگ یا رکاب باید بگونه اي طراحی شود که بتواند توسط دست یا پاي استفاده کننده بچرخد
.نصب شود2میل لنگ یا رکاب باید با وسایل دنده خالص

ان انتقال می یابد به اگر نیروي حرکت توسط زنجیر، چرخ دنده، میل گاردان یا مشابه آن به چرخهاي گرد
) از هر دو طرف (منظور پیشگیري از حوادث ناشی از ورود اعضاي بدن به آنها، این قسمتها باید بطور دوطرفه

. پوشیده شود
.باشدmm٥ها باید در همه جهات داراي قطر کمتر از روزنه یا قسمتهاي باز در روي این پوشش

mm12ي که ثابت است باید حداقل ازههر کدام از اجزاء سایا/ها وفاصله بین بازوي میل لنگ و پوشش
.باشد و نقاطی با قابلیت قیچی کردن نباید وجود داشته باشد

ها و بقیه قسمتهایی که استفاده کننده به آنها ها، رکابهاي حفاظتی ، میل لنگتمام لبه هاي پوشش
.گرد شده باشدmm3دسترسی دارد باید کامال صافی بوده و با شعاع حداقل

ها باید به بدنه چرخ و فلک طوري متصل شده باشند که نتوانند بطور تصادفی باز یا شل شده و فقط پوشش
.با استفاده از ابزار قابل جداشدن باشند

1- drives
2-free-wheel
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1چرخ هاي حرکت2- 4- 5

ه ها توسط نیروي ماهیچه اي چرخیده و بدین طریق چرخ و فلک بچرخهاي حرکتی که در آن میل لنگ
حرکت در می آید باید طوري پوشانده شود که ورود و تماس اعضاء بدن به آنها هنگامیکه وسیله در حال 

. حرکت است غیر ممکن باشد
پشتیباناجزاي سازه 3- 4- 5

به محل هاي قرار گیري استفاده کنندگان متصل شده اند و داراي اجزاي "مستقیماکه پشتیباناجزاي سازه 
.آنها نصب شده، باید روي محور چرخنده نصب شوندحرکتی هستند که به

این موضوع در .بلند شودmm100هنگام آزمون مطابق با پیوست الف، نباید بیش از پشتیباناجزاي سازه 
.مواردي که نیروي محرکه به صورت مستقیم به چرخ ها رانده می شود صادق نیست

مسیرها4- 4- 5
مواردي که نیروي محرکه بطور مستقیم به چرخها ، به غیر از سیرمروي یکچرخ و فلک هاي رانده شده 

اگر ریلها . رانده می شوند، باید به گونه اي طراحی شوند که لبه هاي باالیی ریلها با سطوح نصب تراز باشند
.موج دار هستند سطوح نصب آنها نیز باید همتراز آنها موج دار باشد

ستقیم به چرخ ها رانده می شود باید به گونه اي طراحی شود که چرخ و فلکی که نیروي محرکه به صورت م
.باشدبیشتر mm8فاصله بین چرخ هاي حرکت و ریل قابل دسترس نباشد و حداکثر فاصله نباید از

)دیسک هاي چرخان بزرگ(Eچرخ و فلک نوع 5- 5

کلیات1- 5- 5
.اش بچرخدحول نقطه ثابت مرکزيدیسک هاي چرخان بزرگ باید دایره اي و 

موضوع براي پیش گیري از برخورد استفاده کننده با چرخ وفلک است که در اثر ایجاد تغییر بعد افقی فضاي این -1یادآوري 
.اشغال شده توسط سکوي چرخش به وجود می آید

این نیروها را تحمل یدبایاتاقان تکیه گاه و ساختمان فونداسیون . می شودایجادوهاي بزرگ رسکو در اثر نیشیب- 2یادآوري
.کند

ییروسطح2- 5- 5
.یی یک دیسک چرخان بزرگ باید یک سطح یکنواخت، بدون موانع و صاف باشدروسطح

صاف نباشد به شرط اینکه داراي برآمدگی نبوده و لبه هاي آن گرد شده "بررسی می تواند یکنواخت و کامالسطح –یادآوري 
.و زمین خوردن را ایجاد نکندباشد و خطراتی نظیر به دام افتادن

.داشته باشددستگیره سطح رویی نباید 

1- drive wheels
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زیرینسطح3- 5- 5
و بدون هیچگونه تغییرات شعاعی پیوسته، همواریک دیسک چرخان بزرگ باید یک سطح زیرینسطح

.نسبت به فاصله از زمین باشد
فاصله از زمین4- 5- 5

ر براي سطوح پmm300باید حداقلدازه گیري می شودان11هنگامی که مطابق با شکل فاصله از زمین 
.باشدبراي سطوح مصنوعی یا ساخته شده mm400حداقل و شده از مواد نرم 

فضاي سقوط   /فضاي آزاد5- 5- 5
mm3000در اطراف یک دیسک چرخان بزرگ حـداقل بایـد       .) مراجعه شود  6شکل  lبه قسمت (فضاي آزاد 

. باشد

:راهنما 
اتاقانی1
یرویسطح 2
شیب3
زیرینسطح 4
ستون/پایه5

.را نشان می دهدفاصله از زمینالزامات که )دیسک چرخان بزرگ(E چرخ و فلک نوعلی از مثا-11شکل 

گزارش آزمون6
1388سـال   : 6436-1استاندارد ملـی ایـران شـماره         5با الزامات بند    عالوه بر موارد زیر     گزارش آزمون باید    

: باشد طابقت داشته م
گزارش آزمون مطابق با این استاندارد؛1- 6
و استاندارد ملی ایران 6436-1تاییدیه مطابقت با الزامات مربوطه استاندارد ملی ایران شماره 2- 6

؛6436-5شماره 
.1388سال : 6436-5شماره و تاریخ این استاندارد ملی ایران یعنی 3- 6

نشانه گذاري 7
.نشانه گذاري شوند1388سال : 6436-1استاندارد ملی ایران شماره 7باید مطابق با بند فلک ها چرخ و

. محل قابل رویت باشدپس از نصب درقرار داده شود که چرخ و فلک نشانه گذاري باید در محلی از 
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پیوست الف
)لزامیا( 

شبه محور چرخپشتیبان روش تعیین استحکام اتصال اجزاي سازه 
اصول1- الف

.نیرویی به موازات محور میله چرخش به اجزاي سازه پشتیبان به منظور بیرون آوردن آن وارد می شود
انجام آزمونروش 2- الف

به منظور پشتیبان عضوچرخش طول محور جهت را به سازه چرخ و فلک چرخان در ) N)10±500 نیروي 
:د و موارد زیر را ثبت کنید چرخ و فلک از محور به کار ببریشدنجداسیربر

از محور چرخان جدا می شود یا خیر؛ وپشتیبانسازه - الف
.از محور چرخان جدا نمی شود، فاصله بلند شده را بر حسب میلی متر یادداشت کنیدپشتیبانسازه اگر -ب


