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 خدا نامبه
 ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة با آشنايي

 و اسـتاندارد  مؤسـسة  مقـررات  و قـوانين  اصـالح  قـانون  3مـادة  يك بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة
 اسـتانداردهاي  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 *مؤسسه كارشناسان از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در استاندارد تدوين
 يدي،تول شرايط به توجه با و ملي مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، علمي،
 كننـدگان، مـصرف  توليدكننـدگان،  شـامل  نفـع،  و حـق  صـاحبان  منـصفانة  و آگاهانـه  مـشاركت  از كه است تجاري و فناوري

 پـيش  .شـود  مـي  حاصـل  دولتـي  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 عمراج 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  منتـشر  و چـاپ  ايـران  ملـي  استاندارد عنوان 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 مؤسسه كه مربوط دارداستان
 المللـي  بـين  كميـسيون  1(ISO)اسـتاندارد   المللـي  بين سازمان اصلي اعضاي از ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

 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 ايران 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

 مـصرف  از حمايـت  بـراي  قـانون،  در شـده  بيني پيش موازين رعايت با تواند مي اناير صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة
 و محيطـي  زيـست  مالحظـات  و محـصوالت  كيفيـت  از اطمينـان  حـصول  عمومي، و فردي ايمني و سالمت حفظ كنندگان،
ـ  وارداتـي،  اقالم يا / و ر كشو داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي استانداردهاي از بعضي اجراي اقتصادي،  تـصويب  اب

 اجـراي  كـشور،  محصوالت براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي مؤسسه . نمايد اجباري استاندارد، عالي شوراي
 از كننـدگان  اسـتفاده  بـه  بخـشيدن  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 ؤسساتم و زمانها سا خدمات
 ها سازمان گونه اين استاندارد مؤسسة ، 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  (كاليبراسـيون  يكاها، المللي بين دستگاه ترويج .كند مي نظارت آنها عملكرد بر و اعطا ها آن به صالحيت
 اين وظايف يگرد از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي كاربردي تحقيقات انجام و گرانبها فلزات عيار تعيين سنجش،
 .است مؤسسه

  
                                                 

 ايرانصنعتيتحقيقاتواستانداردموسسة *

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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  پيش گفتار

 " و روشهاي آزمون عموميلزامات ايمني -  قسمت اول–زمين بازي و سطوح آن  تجهيزات "استاندارد
اين استاندارد بر اساس پيشنهادهاي رسيده و بررسي توسط موسسه .  تدوين شد1382نخستين بار در سال 

قات صنعتي ايران و تاييد كميسيونهاي مربوط براي اولين بار مورد تجديد نظر قرار گرفت و استاندارد و تحقي
 . تصويب شد13/11/88 مورخ  ايمني وسايل سرگرمي و كمك آموزشي كميته ملي استانداردسيزدهمين در

ايران  عتي  قانون اصالح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صن3به استناد بند يك ماده  اينك
  .شود به عنوان استاندارد ملي ايران منتشر مي1371مصوب بهمن ماه 

براي حفظ همگامي و هماهنگي با تحوالت و پيشرفتهاي ملي و جهاني در زمينه صنايع ، علوم و خدمات ، 
 اين  تكميلودر مواقع لزوم تجديد نظر خواهد شد و هر پيشنهادي كه براي اصالح  استانداردهاي ملي ايران

. استانداردها ارائه شود ، در هنگام تجديد نظر در كمسيون فني مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت 
  .ها استفاده كرد براي مراجعه به استانداردهاي ايران بايد همواره از آخرين تجديد نظر آن،بنابراين

  .است 1382سال  : 6436-1اين استاندارد جايگزين استاندارد ملي ايران شماره 
  

  :است زير شرح به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد اين تهية براي كه منبع و ماخذي
DIN EN 1176-1: 2008 Playground equipment and surfacing- Part1: General  
Safety requirements and test methods. 
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  : قسمت اول–تجهيزات زمين بازي و سطوح آن 
 روشهاي آزمون مي والزامات ايمني عمو

 
          هدف و دامنه كاربرد1

هدف از تدوين اين استاندارد تعيين الزامات ايمني عمومي براي تجهيزات زمين بازي و سـطوح آن اسـت كـه     
عالوه بر الزامات ايمني مندرج در اين استاندارد براي هركدام از تجهيـزات            . در مكانهاي عمومي نصب مي شود     

  . ايمني خاص آن وسيله در قسمتهاي ديگر اين استاندارد تعيين شده استزمين بازي الزامات
اين استاندارد براي انواع تجهيزات زمين بازي كه براي تمام گروههاي سني كودكان طراحي شده است كاربرد                 

  سال و كودكان كم توان جسمي يـا ذهنـي نيـاز بـه              5اين استاندارد با درنظر گرفتن اينكه كودكان زير         . دارد
  .سرپرستي و نظارت دارند تدوين شده است

اين استاندارد به منظور اطمينان از سطح ايمني مناسب هنگاميكه كودك داخـل، روي يـا اطـراف تجهيـزات                    
زمين بازي قرار دارد تدوين شده است و درعين حال افزايش فعاليت و افزايش سطح آگاهي را ايجاد مي كنـد        

را براي كودكان فراهم مي كند تا در بيرون از زمين بازي بتوانند از عهده               زيرا اين وسايل تجربيات ارزشمندي      
  .موقعيت هاي مشابه برآيند

اين استاندارد براي تجهيزاتي كه مورد استفاده فردي و گروهي كودكان در زمينهاي بازي قرار مي گيرد 
  .  يردكاربرد دارد اما زمينهاي بازي طراحي شده با اهداف آموزشي را در بر نمي گ

اين استاندارد براي تجهيزات و قطعاتي كه به عنوان تجهيزات زمين بازي كودكان نصب شده اند حتي اگر 
   .بدان منظور توليد نشده باشند، كاربرد دارد

كاربرد ، قرار دارد 6204استاندارد ملي ايران به شماره  كه در دامنه كاربرد اسباب بازياين استاندارد براي 
  .ندارد
زمينهاي بازي طراحي شده با اهداف آموزشي زمينهاي بازي حفاظت شده اي هستند كه با توجه به اصول آموزشي  -رييادآو

 .كه باعث پيشرفت كودكان مي شود مورد استفاده قرار مي گيرند و در آنها اغلب از تجهيزات دست ساز استفاده شده است

  
ت آن مي توان كودك را هنگام استفاده از تجهيزات اين استاندارد مقرراتي را مشخص مي كند كه با رعاي

  .زمين بازي از خطراتي كه ممكن است او قادر به پيش بيني كردن آن نباشد، محافظت كرد
 به همان روش پيش بيني شده يا هر روش ديگري كه بطور معقول قابل پيش بيني  مي توانداين استفاده
  .است، باشد
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             مراجع الزامي2
 .است شده داده ارجاع ها آن به ايران ملي استاندارد اين متن در كه است مقرراتي حاوي زير الزامي مدارك
 .ميشود محسوب ايران ملي استاندارد اين از جزئي مقررات آن ترتيببدين

 آن بعـدي  تجديـدنظرهاي  و هااصالحيه باشد، شده داده ارجاع انتشار تاريخ ذكر با مدركي به كه صورتي در
 داده ارجـاع  ها آن به انتشار تاريخ ذكر بدون كه مداركي مورد در. نيست ايران ملي استاندارد اين موردنظر

 . است نظر مورد آنها بعدي هاياصالحيه و تجديدنظر آخرين همواره است،شده
  :است الزامي استاندارد اين براي زير مراجع از استفاده

  تعيين ارتفاع سقوط بحراني - ، سطوح جذب ضربه زمين بازي6437استاندارد ملي ايران شماره  2-1
  شرايط عمومي پذيرش-زنجيرهاي حلقه كوتاه براي اهداف باالبري  ، 10316 استاندارد ملي ايران شماره 2-2
   روش آزمون- تعيين ويژگيهاي فيزيكي و مكانيكي -طناب  ، 6395 استاندارد ملي ايران شماره 2-3
 الزامات عمومي براي احراز صالحيت آزمايـشگاههاي آزمـون و           17025اي اي سي    -ايزو-ناستاندارد ايرا  2-4

  كاليبراسيون
2-5 EN 335-2:2006, Durability of wood and wood-based products — Definition of use classes 
— Part 2: Application 
to solid wood 
2-6 EN 350-2:1994, Durability of wood and wood-based products — Natural durability of 
solid wood — Part 2: 
Guide to natural durability and treatability of selected wood species of importance in Europe 
2-7 EN 351-1:2007, Durability of wood and wood-based products — Preservative-treated 
solid wood — Part 1: 
Classification of preservative penetration and retention 
2-8 EN 636, Plywood — Specifications 
2-9 EN 1991-1-2, Eurocode 1: Actions on structures — Part 1-2: General actions – Actions 
on structures exposed 
to fire 
2-10 EN 1991-1-3, Eurocode 1: Actions on structures — Part 1-3: General actions – Snow 
loads 
2-11 EN 1991-1-4, Eurocode 1: Actions on structures – Part 1-4: General actions – Wind 
actions 
2-12 EN 13411-3, Terminations for steel wire ropes – Safety – Part 3: Ferrules and ferrule-
securing 
2-13 EN 13411-5, Terminations for steel wire ropes – Safety – Part 5: U-bolt wire rope grips 
2-14 EN ISO 9554, Fibre ropes – General specifications (ISO 9554:2005) 
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       اصطالحات و تعاريف3
  .تعاريف زير بكار برده مي شود و در اين استاندارد اصطالحات

  
3-1  

  زمين بازيتجهيزات 
تجهيزات و سازه ها ، شامل قطعات و اجزاي سازنده كه كودكان در اماكن باز يا سرپوشيده ، بصورت انفـرادي                     

 هر زمان مي تواند عوض شود، با آنها يـا روي            يا گروهي ، براساس مقررات و داليل خودشان براي بازي كه در           
  .آنها بازي مي كنند 

  
3-2  

  تجهيزاتي كه كودكان براي بازي از آن باال مي روند        
پا ساق/زمين بازي كه فقط اجازه مي دهد استفاده كننده روي آن يا در آن با استفاده از دست يا  پاتجهيزات 

  . طه تماس با وسيله بازي را نياز دارد كه يكي از آنها دست استحركت كند و بدين منظور حداقل سه نق
ممكن است فقط يك يا دو نقطه تماس وجود داشته باشد اما اين فقط هنگام انتقال از يك  هنگام حركت كودك، -يادآوري

  .آيدمحل به  محل بعدي پيش مي
  

3 -3    
  منطقه برخورد  

  . تواند بعد از سقوط به آن برخورد كندمنطقه داخل فضاي سقوط كه استفاده كننده مي

3 -4     
  سطح منطقه بازي 

و حداقل شامل سطح منطقه اي از زمين بازي كه استفاده از تجهيزات زمين بازي از آنجا شروع مي شود 
  .منطقه برخورد است

3 -5  
  فضاي آزاد 

ركات مربوط به فضاي رو ، درون و پيرامون تجهيزات كه مي تواند توسط كودك هنگاميكه دستخوش ح
  .، اشغال شود ...... ) مانند تاب خوردن ، سرخوردن و( تجهيزات است 
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3 -6    
  ارتفاع سقوط آزاد 

  .بيشترين فاصله عمودي از قسمت نگهدارنده بدن كودك تا سطح برخورد زيرين
  

 .ستي است كه در استفاده متعارف براي ودك قابل دسترس اقسمت نگهدارنده بدن شامل سطوح: يادآوري

3 -7     
  فضاي سقوط

فضاي رو ، درون و پيرامون تجهيزات كه مي تواند توسط كودك هنگاميكه از يك قسمت بااليي وسيله به 
  ) را ببينيد1شكل (. پايين مي افتد ، اشغال شود 

  .فضاي سقوط از ارتفاع سقوط آزاد شروع مي شود: يادآوري

  

  
  :راهنماي شكل

  فضاي اشغال شده توسط وسيله=  1
  فضاي سقوط= 2
  فضاي آزاد= 3

  
  فضاها - 1شكل 
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3 -8   
     فضاي حداقل 

 شامل فضاي سقوط، فضاي آزاد و فضاي اشغال شده توسط فضاي الزم جهت استفاده ايمن از تجهيزات
  .وسيله

  
3 -9  

  استفاده گروهي 
  استفاده بيش از يك نفر بطور همزمان 

3 -10    
  نقطه لهيدگي 

نسبت به هم داراي حركت بوده يا نسبت به يك نقطه ثابت داراي حركت جايي كه قسمتهايي از تجهيزات 
  .هستند و بنابراين اشخاص يا قسمتهايي از بدن آنها ممكن است دچار لهيدگي شود

3 -11     
  نقطه بريدگي 

جايي كه قسمتهايي از تجهيزات مي تواند از يك قسمت ثابت يا هر قسمت داراي حركت يا از يك فضاي 
  .ند بطوريكه قسمتهايي از بدن افراد بريده شودثابت عبور ك

3 -12     
   منردبا

   .رودوسيله اي براي دسترسي به تجهيزات به كمك پله يا ميله كه استفاده كننده از آن باال و پايين مي
  ) ينيد  را بب2شكل ( .  درجه نسبت به سطح افق مي باشد90 درجه و 60نردبان بطور طبيعي داراي زاويه بين : يادآوري 
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   مثالي از نردبام-2شكل

     پلكان  13- 3
  ) را ببينيد3شكل (. رودها كه استفاده كننده از آن باال و پايين ميوسيله دسترسي به تجهيزات به كمك پله

  
   مثالي از پلكان-3شكل

    )رمپ (    شيب راهه14- 3
 و جمله 4شكل  (.رود و پايين ميوسيله دسترسي بصورت يك سطح شيب دار كه استفاده كننده از آن باال

  ) را ببينيد3- 9- 2-4اول بند 
  . را ببينيد3-9-2-4در رابطه با حداكثر شيب بند : يادآوري 
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   مثالي از شيب راهه-4 شكل 

  
3 -15   

   1داخل دست گرفتن
 ) را ببينيد5كل ش.( گرفتن نگهدارنده با دست بطوريكه محيط آن كامال در دست قرار بگيرد 

 

  
   داخل دست گرفتن- 5شكل 

3 -16      
  2در دست گرفتن 

  ) را ببينيد6شكل . ( گرفتن نگهدارنده با دست بطوريكه قسمتي از محيط آن در دست گرفته شود 

                                                 
1 - grip 
2 - grasp 
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   در دست گرفتن- 6شكل 

  
3 -17     

   گير كردن
  .كندميخطر ايجاد شده در موقعيتي كه بدن يا قسمتي از بدن يا لباس گير 

استفاده كننده قادر نيست خودش را رها كرده و در در اين استاندارد فقط نوعي از گيركردن مد نظر است كه در آن  :يادآوري
  .اثر گير كردن آسيب مي بيند

    
3 -18     

     مانع 
 فضاي اشغال شده توسط وسيله، فضاي سقوط يا فضاي آزاد استفادهشي ء يا قسمتي از يك شي ء كه بداخل 

  .كننده وارد مي شود
ريسكهاي مربوط به موانع در تجهيزات زمين بازي براساس موقعيت مانع داخل،روي يا پيرامون تجهيزات متفاوت : يادآوري

  :است مانند
  . در فضاي آزاد، چيزهايي در مسير استفاده كننده كه دستخوش حركت اجباري است-
   . ده مي تواند هنگام سقوط از موقعيت مرتفع با آن برخورد كند درفضاي سقوط چيزهاي سخت و تيز كه استفاده كنن-
 براي ساير انواع حركت، چيزهاي غيرمنتظره كه استفاده كننده ممكن است درحال حركت داخل، روي يا پيرامون تجهيزات با -

  . آن برخورد كند
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3 -19    
  1 مجموعه قطعات بازي

ه جهت نصب در مجاورت يكديگر براي انجام پشت سر هم دو يا چند قسمت از تجهيزات مجزاي طراحي شد
  .خره نوردي استفاده مي شودصمانند پله هايي كه در تجهيزات شبيه فعاليتهاي بازي در توالي مورد نياز 

3 -20     
  سكو 

قرار كه يك استفاده كننده يا بيشتر بتواند بدون استفاده از دست روي آن زمين سطح سطحي باالتر از 
  .بگيرد

سطوحي كه استفاده كننده فقط مي . است وابسته به عملكرد تجهيزات زمين بازي غيريطبقه بندي سكو بطور مت -ادآوريي
  :اين امر مي تواند با موارد زير حاصل شود. سكو محسوب نمي شودستد يتواند روي آن با كمك دست با

  تشويق به صبر كردن كاهش سطح منطقه جهت محدود كردن حركت آزاد و -
   جهت تشويق به صبر كردن شيب دار كردن سطح-
   جهت تشويق به صبر كردنسطوح متحرك  -

3 -21     
  نرده 

  .ميله اي كه استفاده كننده را در حفظ تعادل كمك مي كند

3 -22     
  نرده ايحفاظ 

  .نرده اي كه استفاده كننده را در مقابل سقوط حفظ مي كند

3 -23     
   حفاظ

  . زير تجهيزات جلوگيري مي كنداز استفاده كننده بور كردن و ع كه از رفتنوسيله اي
3 -24  

  دسترسي ساده
 و به استفاده كننده اجازه مي دهد كه تجهيزاتي كه جهت دسترسي فقط به مهارتهاي ابتدايي نياز دارند

  .آزادانه حركت كرده و به سرعت داخل وسيله شده يا روي آن سوار شود
  

                                                 
1- cluster 
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3 -25    
    متداولبازرسي چشمي 

بازرسي جهت تشخيص خطرات واضح كه مي تواند در اثر خرابكاري ، استفاده كردن ، يا شرايط آب و هوايي 
  .ايجاد شود 

  .به عنوان نمونه اي از  خطرات مي توان به قسمتها يا شيشه هاي شكسته شده اشاره كرد   -يادآوري
3 -26  

  بازرسي عملياتي 
  .ي كنترل عملكرد و پايداري تجهيزات تر از بازرسي چشمي متداول برادقيقبازرسي 
  . اشاره كرد سايش به عنوان نمونه اي از بازرسي عملياتي مي توان به بررسي تجهيزات از نقطه نظر -يادآوري

3 -27  
  بازرسي اصلي ساليانه  

  . ماه جهت برقراري سطح كلي ايمني تجهيزات ، پايه ها و سطوح 12بازرسي در فواصل كمتر از 
 عنوان نمونه اي از كنترل اصلي ساليانه مي توان به اثرات آب و هوا ، عالئم پوسـيدگي يـا خـوردگي و هـر گونـه                            به -يادآوري

يرات يا اضافه كردن ، يا جايگزين نمودن قطعات حاصل مي شود ، اشاره              عمتغيير در سطح ايمني تجهيزات كه در نتيجه انجام ت         
  .نمود 

  
3 -28   

  وسيله بازي شيب دار
  .  درجه نسبت به سطح افق مي باشد45كه ميزان شيب قسمت دسترسي و خروجي آن بيش از وسيله بازي 

3-29            
  سكوهاي رديف شده

  .سكوهاي متوالي با ارتفاع هاي مختلف كه استفاده كننده مي تواند داخل آن يا روي آن باال و پايين رود
3-30  

  ارتفاع سقوط بحراني
  .ين بازي ميزان قابل قبولي از جذب ضربه را فراهم مي كندحداكثر ارتفاع سقوط كه سطح زم

  . تعيين مي شود6437ارتفاع سقوط بحراني بر اساس پايين ترين نتيجه آزمون بدست آمده بر اساس استاندارد ملي : يادآوري
3-30  

  پخش كننده شعله
     بطور هم زمانانتشار سريع شعله در سطح ماده بدون سوزش ساختار اصلي
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  الزامات ايمني        4
      مواد4-1
   كليات4-1-1

  . باشد5- 1- 4 تا 2-1- 4ات مندرج در بندهاي الزاممواد بايد مطابق 
مواد بايد بگونه اي انتخاب و محافظت شود كه استحكام ساختاري تجهيزات توليد شده از آنها قبل از بازرسي 

  .فني بعدي مربوط به تعمير و نگهداري تحت تاثير قرار نگيرد
  .  آمده است6436-7استاندارد ملي ايران شماره   مربوط به بازرسي هاي نگهداري درمقررات-1يادآوري

  .مواد بايد به روش ماهرانه توليد شود
 مقررات مربوط به مواد كه در اين استاندارد تعيين شده است بدين معني نيست كه بقيه مواد  مشابه براي توليد -2يادآوري

  .بازي مناسب نيستندتجهيزات زمينهاي 
  .انتخاب مواد و استفاده آنها در موارد مقتضي بايد مطابق با استانداردهاي ملي مربوطه باشد

  . در رابطه با خطر بالقوه سمي بودن پوشش سطوح بايد هشدارهاي الزم داده شود
-استفاده قرار مي كه تجهيزات در آن مورد شرايط جوي يا شرايط آب و هواييانتخاب مواد بايد متناسب با 

  .گيرد، باشد
چنانچه تجهيزات در محلي استفاده مي شود كه دماهاي خيلي باال يا خيلي پايين را مي توان در آن انتظار 
داشت بايد در انتخاب مواد به منظور اجتناب از خطرات احتمالي ناشي از تماس مستقيم با پوست دقت 

  .بيشتري شود
ين بازي بايد در رابطه با دفع نهايي مواد به صورت زائد شده با در نظر در انتخاب مواد براي تجهيزات زم

  .گرفتن خطر احتمالي سمي بودن براي محيط زيست توجه بيشتري شود
          اشتعال پذيري2- 4-1

به منظور اجتناب از ريسك آتش سوزي و خطرات مربوط به آن، موادي كه به عنوان پخش كننده شعله در 
به موادي كه جديدا به بازار آمده و خواص آن ممكن است بطور .  اند نبايد استفاده شودسطح شناخته شده

  . كامل شناخته نشده باشد بايد توجه خاص شود
  .  آمده است3-2-4مقرراتي براي راههاي خروج مناسب به منظور نجات در مواقع آتش سوزي در بند   -1يادآوري 
ن سازي منطقه اي و ملي در رابطه با اشتعال پذيري تجهيزات نصب شده در هر دو به قوانين و مقررات ساختما -2يادآوري

  .حالت فضاي باز و بسته بايد بطور خاص توجه شود
            چوب و توليدات مربوط به آن 3- 4-1

قسمتهاي چوبي بايد بگونه اي طراحي شود كه هيچگونه آبي در داخل يا روي آنها جمع نشده و هرگونه آب 
  .در آنها به راحتي بيرون برود شده وارد

  :در حالتي كه چوب با زمين برخورد دارد، بايد يكي از روشهاي زير مورد استفاده قرار گيرد
 از طبقه بندي مقاومت طبيعي 2 و 1استفاده از نوعي چوب با مقاومت طبيعي كافي مطابق با طبقات ) الف 

  .اده شده است دEN 350-2:1994 از استاندارد 2- 2- 4كه در بند 
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  )مانند قيرگوني كردن (به روشهايي نظير نصب اليه عايقي در زير آن ) ب 
مطابق ) مانند چوبهاي اشباع شده( بكار رفته است 1استفاده از چوبهايي كه در آنها ماده نگهدارنده چوب) پ 

  EN 335-2:2006اره  از استاندارد شم4 و مطابق با خطر طبقه EN 351-1:2007 از استاندارد 1-با شكل الف

همچنين در مورد ساير پارامترهاي مربوط به چوب مانند تراشه شدن ، ايجاد مسموميت و از اين قبيل كه در 
  .تجهيزات زمين بازي مناسب نيستند بايد دقت الزم به عمل آيد

 كنند و در تمام اجزاء توليد شده از چوب و توليدات مربوط به آن، بجز آنهايي كه از بند الف تبعيت مي
  .استحكام ساختار اثر داشته و در تماس دائمي با زمين هستند بايد مطابق بند پ تهيه شوند

چنانچه از اتصاالت فلزي استفاده شده است بايد به نوع قطعات چوبي و آماده سازي هاي شيميايي آنها كه 
  .ودمي تواند خوردگي فلزات را به هنگام تماس با آنها سرعت بخشد توجه خاص ش

  .و بايد در برابر هوا مقاوم باشد بوده   EN 636 تخته چند ال بايد مطابق با استاندارد
          فلزات     4- 4-1

  .مقاوم باشند و خوردگي كاتديك قسمتهاي فلزي بايد در مقابل شرايط مختلف جوي
اد پوششي غير سمي فلزاتي كه اكسيدهاي سمي به صورت رسوب و ورقه ورقه توليد مي كنند بايد توسط مو

  .حفاظت شده باشند
          مصنوعات 5- 4-1

 تعمير و نگهداري، تعيين نقطه اي كه ماده در آن ترد و شكننده مي شود مشكل است توليد در حيناگر 
  .كننده بايد تعيين كند كه در چه دوره زماني آن قسمت يا تجهيزات بايد جايگزين شود

اي از جنس ن وجود دارد كه بطور چشمي سايش بيش از حد پوشش ژلهبراي اپراتور زمين بازي اين امكا
سرخوردن را قبل از اينكه استفاده كننده در مورد نظر براي  2پالستيك تقويت شده با الياف شيشه مواد 

  .معرض الياف شيشه قرار بگيرد را تشخيص دهد
  .ا رنگ متفاوت در سطوح ليز تامين شوداين امر مي تواند بطور مثال با استفاده از اليه هايي ب  -يادآوري

  
      .دراثر اشعه ماوراء بنفش توجه شود كاهش كيفيت اجزاء ساختاربايد به 

          مواد خطرناك 6- 4-1
مواد خطرناك نبايد در تجهيزات زمين بازي استفاده شود بطوريكه اين مواد بتوانند باعث اثرات زيان بار براي 

  . تجهيزات شودسالمتي استفاده كننده از
از مواد مورد بحث مي توان به آزبست، سرب، .   بايد توجه شودEEC/76/769به مقررات ارائه شده در راهنماي  -يادآوري

  .  اشاره كرد) PCB(فرمالدئيد، قطران زغال سنگ يا نفت، كاربولينيوم و پلي بي فنيل كلرنيه شده 
  

                                                 
1 - wood preservative 
2 - GRP (glass-reinforced plastics)  
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                   طراحي و ساخت               4-2
           كليات1- 4-2

يا چرخش، تجهيزات /اي اضافه مي شودمانند نوسان وهنگاميكه به عملكرد بازي اوليه تجهيزات، حركت ثانويه
بايد با قسمتهاي ديگر اين استاندارد كه مربوط به هر دو عملكرد بازي است مورد تاييد قرار گيردمگر اينكه 

  .   قسمتهاي ديگر اين استاندارد قرار گيردتجهيزات بطور خاص فقط تحت پوشش يكي از
ابعاد و ميزان پيچيدگي در نحوه استفاده تجهيزات بايد متناسب با استفاده كننده يا گروه سني مورد نظر 

  .تجهيزات بايد بگونه اي طراحي شود كه ريسك بازي براي كودك واضح و قابل پيش بيني باشد. باشد
 ماهه، مقررات خاصي در موارد زير در نظر 36جهيزات قابل دسترس براي كودكان زير به منظور ايمني بيشتر ت: يادآوري

  :گرفته شده است
 :حفاظت در مقابل افتادن و سقوط -

 3-4-2-4بند (ي نرده اي حفاظها(  

 4-4-2-4بند  (حفاظ(   
   )4-9-2-4بند  (دارقسمتهاي شيب

   )5-9-2-4بند  (تجهيزات زمين بازي كه به آساني قابل دسترس هستند
تمام قسمتهاي تجهيزات زمين بازي بايد بگونه اي طراحي شود كه آب در آن جمع نشود مگر در مورد 

  . تجهيزاتي كه براي آب بازي در نظر گرفته شده است
            استحكام ساختاري2- 4-2

  .يد تاييد شوداستحكام ساختاري تجهيزات زمين بازي براي سخت ترين وضعيت تركيب براي انجام آزمون با
  : پايداري تجهيزات بايد با يكي از موارد زير ارزيابي شودشاملاستحكام ساختاري 

  انجام محاسبات مطابق پيوست هاي الف و ب ) الف 
  آزمونهاي فيزيكي مطابق با پيوست پ ) ب 
  تركيبي از بندهاي الف و ب ) پ 

االت تركيبي بارها طبق آنچه كه در بند هنگاميكه محاسبات مطابق پيوست ب انجام مي شود هيچيك از ح
  .خارج شودمجاز  ه آمده نبايد از محدود2-ب

هنگام آزمون مطابق پيوست پ هيچگونه شكستگي يا ترك، تخريب يا تغيير شكل اضافي نبايد در تجهيزات 
  ) را ببينيد2- 1-بند پ (.ديده شود

تاري بايد خب نيست اما استحكام سابراي برخي تجهيزات اين محاسبات يا آزمونهاي خاص هميشه مناس
  . حداقل معادل آزمونها باشد

هر ساختار همانطور كه در پيوست پ شرح داده شده است بايد تحت بارهاي متغير و يا ثابت كه روي 
  .تجهيزات و قسمتهاي تجهيزات وارد مي شود مقاومت كند

يد مطابق زير ساختار باتكيه مي كند هنگاميكه تجهيزات زمين بازي روي يك تكيه گاه براي پايداري اش 
  : عمل كند

  حداقل پوسيدگي يا خوردگي در قسمتهاي مربوط به پايداري -
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 پذيرش كنترل كاهش كيفيت و نياز به خارج از بهره برداري شدن -

هنگاميكه بدرستي تعمير و نگهداري شده است، در دوره بازرسي پيش بيني شده بدون خرابي  -
  .استفاده شود

-اين بارها شامل بارهاي اتفاقي مانند بارهاي ايجاد شده توسط آتش سوزي، تصادف وسايل نقليه يا زلزله، نمي - 1يادآوري 

  .يعني تجهيزات زمين بازي نيازي نيست كه در مقابل اينگونه بارها نيز مقاوم باشند. باشد
  

  .قسمتهاي ساختاري بايد در مقابل بدترين شرايط بارگذاري، مقاوم باشد
بدين منظور الزم است آن قسمت از بار كه باعث ايجاد اثرات مناسب در بارگذاري شده است را برداشت همانطور  : 2ييادآور

  .   نشان داده شده است7كه در شكل 

  
  . اين قسمت از بار را برداريد زيرا در بارگذاري اثر مناسب مي گذارد-1

  كه باعث اثرات مناسب شده است مثالي از جداشدن قسمتي از بار استفاده كننده - 7شكل 
  

          قابليت دسترسي براي بزرگساالن3- 4-2
تجهيزات بايد بگونه اي طراحي شود كه بتوان اطمينان حاصل كرد كه بزرگساالن مي توانند به منظور كمك 

  .كردن به كودكان در تجهيزات، به آنان دسترسي داشته باشند
 ميليمتر از 2000  با طول داخلي بزرگتر از 1لها و خانه بازي كودكانتجهيزاتي كه محصور شده اند، مانند تون

ورودي بايد داراي حداقل دو مدخل ورودي باز مستقل از يكديگر باشند كه در طرفين مخالف تجهيزات قرار 
 مانند نردباني كه از( اين مدخلها نبايد قابل قفل شدن باشند و بايد بدون هرگونه وسيله كمكي . گرفته است

  . قابل دسترس باشد) تجهيزات جدا نمي شود 
  .  ميليمتر باشد500ابعاد اين مدخلهاي قابل دسترس نبايد كمتر از 

                                                 
1- playhouse 
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به علت ريسك آتش سوزي، اين دو مدخل بايد بگونه اي باشد كه استفاده كننده بتواند از راههاي مختلف، 
  .تجهيزات را ترك كرده و وارد سطح زمين شود

  
  ظت در مقابل افتادن يا سقوط             حفا4- 4-2
      انواع حفاظت4-1- 4-2

  . نوع مناسب حفاظت با ارتفاعهاي مختلف تجهيزات را نشان مي دهد8شكل 
بايد از پايين ترين ، هنگاميكه روي شيب راهه يا پلكان نرده، حفاظ نرده اي يا حفاظ نصب شده است

  .  موقعيت شيب راهه يا پلكان آغاز شود
  

  
  
  
  
  

  :اهنماي شكلر
  . مورد نياز است5-8-2-4سطح سازي مطابق با بند  -1
   نياز به حفاظ دارد-2
   نياز به حفاظ نرده اي دارد-3

  
  محافظت در مقابل سقوط- 8شكل 

  
  
       نرده ها 4-2- 4-2

) يد را ببين9شكل . ( ميليمتر باالي سطح ايستادن باشد850 ميليمتر و بيشتر از 600نرده ها نبايد كمتر از 
  . تاييد شود7- 4- 2- 4به عنوان حداقل، نرده ها بايد با مقررات در دست گرفتن طبق بند 

  

هاي سني   براي تمام گروه   ي به آسان  تجهيزاتي كه ) الف
    قابل دسترس است

ـ  تجهيزاتي كه   ) ب  ل دسـترس به آسـاني قاب
    ستني
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  :راهنماي شكل

  سطح ايستادن  .1
  نرده .2

   راهنماي اندازه گيري ارتفاع نرده باالي سطح ايستادن- 9شكل 
        حفاظهاي نرده اي  4-3- 4-2

 1000قابل دسترس نيست هنگاميكه سطح ايستادن  ماهه 36براي تجهيزاتي كه به آساني براي كودكان زير 
  . ميليمتر باالي سطح بازي است بايد حفاظ نرده اي تهيه شود2000ميليمتر تا 

 ميليمتر از سطح سكو، پلكان يا شيب راهه 850 ميليمتر و بيشتر از 600ارتفاع باالي حفاظها نبايد كمتر از 
  . اندازه گيري شود

كامل سكو را احاطه كند بجز در مورد قسمت هاي باز محل ورود و محل خروج حفاظهاي نزده اي بايد بطور 
پهناي قسمتهاي باز محل ورود و محل خروج در حفاظ نرده اي بجز  .كه براي هر وسيله بازي الزم است
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-براي پلكان، شيب.  ميليمتر باشد500 ، بايد داراي حداكثر قسمت باز هاها و پل پلكان، شيب راههدرمورد

  .راهه يا پل باشدها پهناي قسمت باز خروج در حفاظ نرده اي نبايد بزرگتر از پهناي پله، شيبهاو پلههرا
      حفاظها 4-4- 4-2

بجز در مورد قسمتهاي باز محل ورود و محل خروج كه براي هر وسيله بازي الزم است، حفاظها بايد بطور 
ود و محل خروج حفاظها بايد داراي حداكثر قسمت محل ور پهناي قسمت باز در. كامل سكو را احاطه كند

 قسمت 10شكل (  ميليمتر باشد، مگر اينكه حفاظ نرده اي در اطراف قسمت باز وجود داشته باشد500باز 
ها و مانند آن كه داراي حفاظهاي اضافي به عنوان قسمتي از ها، پلراههبراي پلكان، شيب). ب و پ را ببينيد

  ها باشد  ها و پلراههپلكان، شيب اي قسمت باز خروج در حفاظ نبايد بزرگتر از پهنايساختارشان هستند پهن
ميله ها يا نرده هاي افقي واسطه كه كودكان بتوانند توسط آن با گامهاي خود باال روند نبايد وجود داشته 

ب نكرده و آنها را براي طراحي باالي حفاظ بايد بگونه اي باشد كه كودكان را به نشستن روي آنها ترغي .باشد
  .صعود از حفاظ تشويق ننمايد

قسمتهاي باز بين سطح سكو و لبه پاييني حفاظ و بين هر عضو ديگر ساختار نبايد اجازه عبور شابلون نوع پ 
  .را بدهد

 ميليمتر باالي سطح بازي 600براي تجهيزاتي كه به آساني قابل دسترس هستند چنانچه سكوي آنها بيش از 
  .يد حفاظ تهيه شوداست با

 ميليمتر باالي سطح بازي قرار 2000براي تجهيزاتي كه به آساني قابل دسترس نيستند چنانچه سكو بيش از 
  .گرفته بايد حفاظ تهيه شود

  . ميليمتر از سطح سكو، پلكان يا شيب راهه اندازه گيري شود700ارتفاع باالي حفاظ بايد حداقل 
سمتهايي كه به آساني قابل دسترس هستند در مورد تجهيزاتي كه به قسمتهاي باز حفاظ تجهيزات يا ق

  .  باشد4- 9- 2- 4قسمتهاي بازي شيب دار دسترسي دارند بايد مطابق با الزامات بند 
براي ساير تجهيزات، قسمتهاي باز حفاظ تهيه شده با حفاظ نرده اي كه  به قسمتهاي بازي شيب دار 

 ) ببينيد  قسمت پ را10شكل . ( ميليمتر باشد1200دسترسي دارند نبايد بزرگتر از 
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  ابعاد بر حسب ميليمتر

  
  

   قسمتهاي باز دخول و خروج حفاظها-10شكل 
        مقررات استحكام 4-5- 4-2

 . باشد2- 2- 4حفاظها و حفاظهاي نرده اي بايد مطابق با مقررات مندرج در بند 

        مقررات داخل دست گرفتن 4-6- 4-2
طراحي شده است )  را ببينيد5 و شكل 14-3بند (ح مقطع هر نگهدارنده كه براي داخل دست گرفتن سط

 ميليمتر در هر جهت باشد بطوريكه از مركزش 45 ميليمتر و كوچكتر از 16بايد داراي ابعاد بزرگتر از 
  .بصورت ضربدري اندازه گيري شده است

          مقررات در دست گرفتن4-7- 4-2
طراحي شده است )  را ببينيد 6 و شكل 15-3بند ( هر نگهدارنده كه به منظور در دست گرفتن سطح مقطع

  . ميليمتر باشد60بايد داراي پهناي كمتر از 
               پرداخت سطح تجهيزات5- 4-2

  .تجهيزات چوبي بايد از چوب با قابليت تراشه شدن پايين تهيه شود
  .بايد غير تراشه اي باشد) مانند پشم شيشه(واد ديگر پرداخت سطح تجهيزات توليد شده از م

برآمدگي يا پيش آمدگي براي ميخها و طنابهاي سيمي يا تركيبات گوشه دار شده يا لبه تيز شده نبايد وجود 
  .داشته باشد

  .سطوح ناصاف نبايد هيچگونه ريسك صدمه جاني داشته باشد
. مهره سر كرويبايد بطور دائمي پوشيده شود مانند پيچ هاي برجسته در قسمتهاي قابل دسترس تجهيزات 

  . ميليمتر جلو آمده اند بايد فاقد ناصافي باشند8سرپيچ ها و مهره هايي كه كمتر از 
  .بطور يكنواخت سنگ كاري شوندتمام جوشكاري ها بايد 

 پ                                            ب                                       الف
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  . مثالي از پيچ ها و مهره هاي پيش آمده را نشان مي دهد11شكل  -1يادآوري
 ميليمتر پيش 8 ها و قسمتهاي پيش آمده در قسمتهاي قابل دسترس تجهيزات كه بيش از گوشه ها، لبه

 پوشش داده شته و ميليمتر از انتهاي قسمت پيش آمده فاصله ندا25آمده و توسط مناطق مجاور كه بيش از 
  . ميليمتر باشد3حداقل شعاع گرد كردن بايد . نشده است، بايد گرد شوند

ت فقط براي پيشگيري از آسيبهاي ايجاد شده بوسيله برخورد غير منتظره با اجزاء، درنظر گرفته شده اين الزاما-2يادآوري
  است 

 ميليمتر فقط در صورتي كه تيز نباشد مي تواند در 3گوشه ها، لبه ها و قسمتهاي برآمده با شعاع كمتر از 
  .ساير قسمتهاي قابل دسترس تجهيزات وجود داشته باشد

  
  ميليمترابعاد بر حسب 

  
   مثالهايي از پوشش براي پيچها و مهره ها - 11شكل 

  
           قسمتهاي متحرك6- 4-2

يا ) 8-3بند (يا قسمت ثابت و قسمت متحرك نبايد نقاطي كه بتواند لهيدگي /بين قسمتهاي متحرك و
  . ايجاد نمايد، وجود داشته باشد7- 2-4مطابق با بند ) 9- 3بند (بريدگي 

  .واند نيروي برخورد بااليي را فراهم كند بايد داراي ساختار ضربه گير باشدقسمتهايي كه مي ت
 400 بايد داراي فاصله از زمين حداقل مي تواند بدن را به مخاطره بياندازدقسمتهاي متحرك تجهيزات كه 

  ميليمتر باشد
           محافظت در مقابل گير كردن  7- 4-2
     كليات1- 7- 4-2

وليد كننده بايد خطرات گير كردن كه مي تواند در اثر تغيير شكل مواد در طول هنگام انتخاب مواد، ت
  .استفاده بوجود بيايد را مد نظر قرار دهد

  .روش آزمون گير كردن در پيوست ت آمده است -1يادآوري
  .   گير كردن در پيوست ج نشان داده شده استمحتملموقعيت هاي  -2يادآوري

در محل اتصال دو يا چند قسمت، نبايد قسمتهاي مختلف بتوانند در سمت در روزنه ها يا فضاي موجود 
  . درجه بهم نزديك شوند60استفاده كننده به ميزان كمتر از زاويه 
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     گير كردن سر و گردن    2- 7- 4-2
 تجهيزات بايد بگونه اي ساخته شود كه هر گونه روزنه يا قسمتهاي باز خطر گير افتادن سر و گردن را ايجاد

  .نكند، چه زماني كه ابتدا سر عبور مي كند و چه زماني كه ابتدا پا عبور مي كند
  :موقعيتهاي خطرناكي كه اين نوع گير كردن را بوجود مي آورد مي تواند بصورت زير باشد

 روزنه ها يا قسمتهاي باز محل اتصال قطعات كه مي توانند عبور از سر يا از پاي استفاده كننده را بطور) الف
  كامل ميسر سازد،

   شكل،Vيا ) نيمه كامل(روزنه ها يا قسمتهاي باز محل اتصال جزئي ) ب 
  )روزنه ها يا قسمتهاي باز در حال حركت يا قيچي مانندمانند (ساير قسمتهاي باز ) پ 
  

  قسمتهاي كامال باز)    الف
االي سطح زمين قرار دارد بايد  ميليمتر ب600قسمتهاي كامال باز قابل دسترس كه لبه پاييني آنها بيش از 

  . آزمون شود1-2-مطابق با بند ت
  . بتواند از آن عبور كندD نبايد از قسمت باز عبور كند مگر اينكه شابلون سر بزرگ E يا Cشابلونهاي 

     شكلV و) نيمه كامل(روزنه ها يا قسمتهاي باز محل اتصال جزئي ) ب 
 ميليمتر يا بيشتر 600 شكل با دهانه ورودي V و) نيمه كامل(روزنه ها يا قسمتهاي باز محل اتصال جزئي 

  :باالي سطح زمين بايد بگونه اي باشد كه
  قابل دسترس نباشد، يا2-2-قسمت باز هنگام آزمون مطابق با بند ت .1

 ميليمتري يا بيشتر از سطح زمين قابل 600 در موقعيت 2- 2-اگر هنگام آزمون مطابق با بند ت .2
بايد )  را ببينيد4-شكل ت(زاويه قسمت باز ) سمت(محدوده جهت گيريه دسترس است، بسته ب
 :مطابق ضوابط زير باشد

  خط مركزي شابلون  : (1محدوده45هنگاميكه نوك شابلون به كف ) از خط عمود ،
 . ابلون باشدقسمت باز برخورد مي كند، عمق قسمت باز بايد كمتر از طول ش

  خط مركزي شابلون از افق  : (2 محدوده45(+ هنگاميكه نوك شابلون به كف قسمت باز ،
اگر عمق قسمت باز .  شابلون باشدAبرخورد مي كند، عمق قسمت باز بايد كمتر از بخش 

 همچنين  بايد A شابلون است تمام بخشهاي قسمت باز باالي بخش  Aبزرگتر از بخش 
 .اجازه دهد قسمت شانه شابلون ت وارد شود

  الزامات آزمون شابلون وجود ندارد :3محدوده  

  :)مانند روزنه ها يا قسمتهاي باز در حال حركت يا قيچي مانند(ساير قسمتهاي باز ) پ 
سمتهاي كامال در اثر همپوشاني، قسمتهاي بازي كه با الزامات مربوط به ق) مانند طنابها(اگر اجزاء غير سخت

  .باز مطابقت ندارد را ايجاد مي كند، نبايد همپوشاني داشته باشد
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 ميليمتر  در 230قسمتهاي باز بين بخشهاي انعطاف پذير پلهاي معلق و اجزاء سخت نبايد قطر كمتر از 
نشده هردو شرايط بارگذاري شده و بارگذاري . داشته باشد)  را ببينيد2- 2-4بند (بدترين شرايط بارگذاري

  .بايد لحاظ شود
درطول ) مانند سيم( در نتيجه انبساط نگهدارنده هاي انعطاف پذير پل ابعاد تغيير در قابليتاين الزامات  مربوط به  -يادآوري
  . توضيح داده شده است12 نوعي از پل معلق در شكل .زمان است

  
  :راهنماي شكل

  اجزاء سخت -1
 پل معلق  -2

  اجزاء سخت -3
  

   پل معلق -12شكل 
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  مو/   گير كردن لباس3- 7- 4-2
 را مي تواند فراهم  و موكه به دام افتادن لباستجهيزات بايد بگونه اي ساخته شود كه  شرايط خطرناك زير 

  :بوجود نيايدكند، 
 شكل كه قسمتي از لباس، در آغاز يا بالفاصله بعد از اينكه استفاده كننده Vشكاف يا قسمتهاي باز ) الف

  ركتي قرار گيرد، بتواند به آنها گير كند،تحت تاثير نيروي ح
   ها،برآمدگي) ب 
  قسمتها يا ميله هاي گردان ) پ 

مربوط به فضاي آزاد است زيرا تجربه عملي نشان داده است كه مواد طبيعي و )  را ببينيد3-بندت (1 آزمون زائده  -1يادآوري
شامل فضاي سه )  را ببينيد5-3بند (تعيين فضاي آزاد . اتصاالت بين قسمتهاي مختلف مي تواند با گذشت زمان تغيير كند

  .بعدي كه سقوط در آن اتفاق مي افتد نمي شود
   

، به منظور اجتناب از گير كردن ، مانند لوله ها و تيرك هاهنگام استفاده از اجزايي با سطح مقطع دايره اي
  . لباس در فضاي سقوط بايد بطور خاص توجه شود

  . يا وسايلي شبيه به  آن انجام شود2فاصله دهنده ها  ي تواند با استفاده ازاين كار م -2يادآوري
  

بايد بگونه اي ساخته شود كه قسمتهاي باز )  را ببينيد16شكل   (3سرسره ها و ميله هاي عمودي سر خوردن
  .  زائده به آن گير نكند3-قرار گرفته در فضاي آزاد هنگام آزمون مطابق بند ت

   . به آن گير نكند زائده  3- هنگام آزمون مطابق بند ت بگونه اي ساخته شود كه سقفها بايد
  . ميله ها و قسمتهاي گردان بايد داراي وسيله اي به منظور پيشگيري از گير كردن لباس و مو باشد

 . بدين منظور مي توان از پوشش هاي مناسب استفاده نمود-3يادآوري 

  
    گير كردن تمام بدن 4- 7- 4-2
جهيزات بايد بگونه اي ساخته شود كه در شرايط خطرناك زير كه در آن گير كردن تمام بدن مي تواند ت

  . ايجاد شود، بوجود نيايد
  تونلهايي كه كودكان مي توانند چهاردست و پا بطور كامل داخل آن شوند، ) الف
  . قسمتهاي آويزان شده كه سنگين هستند يا داراي آويز سخت مي باشند) ب 
  . مطابقت نمايد1نلها بايد كامال با مقررات مندرج در جدول تو
  

  

                                                 
1- toggle test 
2- spacer 
3- fireman’s poles 
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    مقررات تونلها-  1جدول 
  ابعاد خطي مندرج در جدول بر حسب ميليمتر    

 دوطرف باز يك طرف باز

 درجه و به سمت باال در  5 شيب
 قسمت ورودي

 15درجه15 >  درجه  

قل بعد حدا
 )1(داخلي

 750  400  500  750  750 

 - -  2000  1000  2000 طول

مقررات صعود  - - - - ه مقررات بقي
مانند پله ها و 
 دستگيره ها
 رعايت شود

   اندازه گيري شده در باريك ترين نقطه-1
 . مراجعه شود 6436-3در مورد سرسره هاي تونلي به استاندارد ملي ايران به شماره: يادآوري

  
     گير كردن پا يا ساق پا 5- 7- 4-2

كه شرايط خطرناك زير كه در آن گير كردن پا يا ساق پا مي تواند ايجاد تجهيزات بايد بگونه اي ساخته شود 
  .شود، بوجود نيايد

  شكافهاي سخت كامال باز در سطوحي كه كودكان مي دوند يا باال مي روند،) الف 
  . جاي پاها، جاي دستها و مانند آن كه از اين سطوح بيرون آمده اند) ب 

  . مچ پا، چنانچه استفاده كننده بيافتد مي تواند شديدا آسيب بزنددر حالت ب گير كردن پا يا -يادآوري

  
    ميليمتر است30اندازه كيري شكافها كه حد مجاز آن تا  – 13شكل 
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سطوحي كه براي دويدن يا راه رفتن در نظر گرفته شده نبايد داراي فواصلي باشند كه احتمال گير كردن پا 
شود كه اندازه گيري در جهت اصلي حركت انجام ميكافها هنگامي ش. يا ساق پا در آن وجود داشته باشد

  )  را ببينيد13شكل ( ميليمتر باشد 30نبايد بزرگتر از 
   . درجه كاربرد ندارد45اين الزامات براي سطوح با زاويه بيش از 

      گير كردن انگشتان 6- 7- 4-2
ه در آن گير كردن انگشتان مي تواند ايجاد تجهيزات بايد بگونه اي ساخته شود كه در شرايط خطرناك زير ك

  .شود، بوجود نيايد
فواصلي كه انگشتان مي تواند در آن گير كند در حاليكه بدن در حركت است يا بي اختيار به حركت ) الف 

     و;بطور مثال سرخوردن، تاب خوردن و . خود ادامه مي دهد
 ) به استثناي زنجيرها(شكاف هاي قابل تغيير )ب 

هاي باز يا روزنه ها داخل فضاي آزاد، هنگاميكه استفاده كننده تحت حركت هاي اجباري قرار گرفته، و قسمت
  ميليمتر از منطقه برخورد باالتر باشد هنگام آزمون طبق بند 1000حفره هايي كه لبه پايين آنها بيش از 

 :   بايد كامال مطابق با مقررات زير باشد4-ت

نبايد از كمترين مقطع عرضي قسمت باز عبور ) ت را ببينيد-8شكل (ميليمتري  8ميله انگشت مانند  )پ 
 . حركت مي كند، گير نكند2- 4-كند و مقطع طولي بگونه اي باشد كه ميله به هر طريقي كه طبق بند ت

  شكل ( ميليمتري 25 ميليمتري از قسمت باز عبور كرد، ميله انگشت مانند 8اگر ميله انگشت مانند )ت 
نيز بايد از قسمت باز عبور كند، به شرطي كه روزنه يا قسمت باز امكان گير كردن انگشت ) را ببينيد 8-ت

 .   ديگر را ندهد

  . انتهاي تيوپ ها و لوله ها بايد به منظور پيش گيري از ريسك گير كردن انگشت بسته شود
 .  بل جدا شدن باشددرپوش هاي انتهاي لوله ها و تيوپ ها نبايد بدون استفاده از ابزار قا

فواصلي كه ابعادشان در طول استفاده از تجهيزات تغيير مي كند بايد در هر موقعيتي داراي حداقل فاصله 
  .  ميليمتر باشند12
  
 محافظت در مقابل آسيب درحين حركت و سقوط           8- 4-2

  ارتفاع سقوط آزاد      تعيين 1- 8- 4-2

در تعيـين   .  باشـد  2عيين شده است، ارتفاع سقوط آزاد بايد مطابق جـدول           بجز در مواردي كه بگونه ديگري ت      
بطـور كلـي ايـن بـدين     . ارتفاع سقوط آزاد حركات ممكن وسيله و استفاده كننده بايـد در نظـر گرفتـه شـود         

  .معناست كه حداكثر حركت وسيله بايد در نظر گرفته شود
 گرفته نشده است چنانچه ترغيبي به دسترسي به آن          در مورد سقفها يا ساير قسمتهايي كه براي بازي در نظر          

  . وجود ندارد نيازي به محاسبه ارتفاع سقوط آزاد آن قسمت نيست
  : مثالهايي از قسمتهايي كه مي تواند ترغيب به دسترسي ايجاد نمايد به شرح زير است-يادآوري
 قسمتهاي بازي كه مي تواند از سقف قابل دسترس باشد 



  25

 ست و پا مي توان از آن باال رفتحفره هايي كه با د 

 فواصلي كه بازو يا پا به آن مي رسد 

 شيب سقف 

 ناهمواري سطح سقف  
  ) را ببينيد14شكل .( متر باشد3 نبايد بيشتر از hارتفاع سقوط آزاد 

  
   ارتفاع سقوط آزاد براي انواع مختلف استفاده- 2جدول 

  فاصله عمودي  نوع استفاده

   سطح زيريناز نگهدارنده پا تا  ايستاده

  از محل نشستن تا سطح زيرين  نشسته

  آويزان

هنگاميكه نگهداري بدن فقط توسط دست تامين مي شود و (

-14، شكل كشيده شودهمه بدن مي تواند توسط دست باال 

  )ب را ببينيد

  از نگهدارنده دست تا سطح زيرين

  صعود كردن

ساق پاهاو  دستها /بي از پاهاهنگاميكه نگهدارنده بدن تركي(

  تيركهاي سريدناست، مانند طنابهاي صعود يا 

   متر تا سطح زيرين3: حداكثر نگهدارنده پا

   متر تا سطح زيرين4: حداكثر نگهدارنده دست

ارتفاع سقوط آزاد اندازه گيري شده از حداكثر نگهدارنده دست ( 

  )منهاي يك متر تا سطح زيرين
       متـر را  3 ساخته شده است نبايد اجازه دسترسي به موقعيت هايي بـا ارتفـاع بـيش از          صعود كردن  برخي از تجهيزاتي كه براي 

  . بدهد

  
  
  
  
  
  
  
  



  26

  
  ابعاد برحسب ميليمتر 

  
  :راهنماي شكل

h :  ارتفاع سقوط آزاد  
   مثالهايي براي نشان دادن ارتفاع سقوط آزاد -14شكل 
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  عيين فضاها و سطوح      ت4-2-8-2
    كليات4-2-8-2-1

الزامات مربوط به فضاي سقوط و سطح برخورد در اين استاندارد به منظور تامين محافظت استفاده كننده در                  
اين فضاها و سطوح همچنين محافظت ساير اسـتفاده كننـدگاني           .  مي باشد  حين اولين برخورد سقوط بالقوه      

 طراحان سطوح بازي بايـد بـه        .ل رفت و آمد باشد را تامين مي كند        كه ممكن است در اطراف تجهيزات درحا      
آسيب هاي ممكن در اثر اينكه گروههاي سني بسيار متفاوت نزديك ساختار بازي هـستند و اينكـه برخـي از            

تجهيزات در سطوح بازي كه جمعيت زيادي در آن هستند قرار دارند،مانند سـطوح بـازي در مـدارس، توجـه                     
  .كنند

يكه تجهيزات داراي نشيمنگاه متحرك هستند مانند تابها و تجهيـزات نوسـاني بـه منظـور ممانعـت                   در موارد 
هاي محوطه بازي از اينكه بطور غير عمدي به تجهيـزات برخـورد كننـد مالحظـات الزم بايـد                    استفاده كننده 
فظـت شـده تـامين    اين امر مي تواند بطور مثال با قرار دادن وسيله بازي در يـك محـدوده محا  . صورت پذيرد 

  . شود
   فضاي حداقل4-2-8-2-2

  : فضاي حداقل  بايد شامل موارد زير باشد
  فضايي كه توسط تجهيزات اشغال مي شود،) الف 

  فضاي آزاد در صورت لزوم،) ب 
 فضاي سقوط ) پ 

   فضاي آزاد 4-2-8-2-3
)  را ببينيد15شكل (ده است فضاي آزاد به عنوان يك سري فضاهاي استوانه اي به نمايندگي از استفاده كنن

كه از سطح قرار گيري و عمود بر آن شروع شده و در طول مسير توسط استفاده كننده به آن نيرو وارد مي 
  .شود

در تعيين فضاي آزاد .  آمده است3 نشان داده شده و ابعاد آن در جدول 16فضاي استوانه اي در شكل 
  . د در محاسبات وارد شودحركت هاي ممكن تجهيزات و استفاده كننده باي

 كه از طريق سكو يا هر نقطه شروع ديگـري قابـل دسـترس اسـت بايـد داراي                    1ميله هاي عمودي سرخوردن   
  . ميليمتر از ميله تا لبه ساختار مجاور باشد350فاصله باز حداقل 

  . اين امر كاهش ريسك آسيب به سر را در ساختار مجاور فراهم مي كند-1يادآوري 

                                                 
1 -fireman's poles 
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  براي سرسرهمثالي از تعيين فضاي آزاد  -15شكل 
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   آويزانيالف فضاي استوانه اي براي استفاده كننده-16شكل 

  
   ايستادهيب فضاي استوانه اي براي استفاده كننده-16شكل 

 ابعاد بر حسب ميليمتر
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   ابعاد استوانه براي تعيين فضاي آزاد–۳جدول

 hارتفاع  aشعاع  نوع استفاده 

 1800 1000 ايستاده

 1500 1000 نشسته

 ميليمتر پايين محل 1800 ميليمتر باال و 300 500 آويزان
 آويزان شدن

  )الف را ببينيد-16شكل (.  زيرا امكان دارد استفاده كننده خود را به سمت باال بكشدh= 300در حالت آويزان  -يادآوري
  

 موارد در قسمتهاي ديگر استانداردهاي در تمام حاالت، اين. در موارد خاص ابعاد فضاي آزاد مي تواند تغيير كند -يادآوري
  .زمين بازي كه بطور خاص مربوط به هر كدام از تجهيزات است آمده است

  
   وسعت سطح ضربه4- 2- 8- 4-2

  . نشان داده شده است17ابعاد سطح ضربه در شكل 
كردن به استفاده كننده سرعت افقي مي دهد سطح ضربه به منظور فراهم   كه مانند چرخ و فلك موارديدر

  .محافظت در مقابل آسيب هاي ناشي از سقوط بايد افزايش يابد
  .درتعيين سطح ضربه حركات ممكن تجهيزات استفاده كننده بايد درنظر گرفته شود

كه براي انواع تجهيزات نوشته شده ) 6436قسمتهاي ديگر استاندارد (موارد فوق براي قسمتهاي ديگر اين استاندارد -يادآوري
  . در بر مي گيرداست را نيز 
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  ابعاد بر حسب متر

  
  

75,0)5,1(  xy  
  مترx= 5/1 متر است آنگاه  5/1 متر و كوچكتر و مساوي 6/0 بزرگتر و مساوي  yچنانچه 

y 3+ 0.5  متر است  آنگاه  5/1 بزرگتر و مساوي yچنانچه 
2 = x   

=yارتفاع سقوط آزاد  

=xحداقل ابعاد منطقه برخورد   
a =   2-5-8-2-4سطح جذب ضربه مطابق با الزامات بند  
b = 3-5-8-2-4بند ( سطحي كه هيچ الزاماتي براي آن وجود ندارد مگر اينكه حركات اجباري وجود داشته باشد(  

  
  برخوردمنطقه وسعت – 17شكل 

  
    وسعت فضاي سقوط4-2-8-2-5

در  متر 5/1ه اي كه مستقيما در زير قسمت باال رفته تجهيزات قرار دارد وسعت فضاي سقوط بايد از نقط
 نقطه امتداد يابد كه بطور افقي از صفحه تصوير عمودي زير تجهيزات اندازه گيري مي شود مگر آناطراف 

  اينكه بطور ديگري مشخص شده باشد  
)  را ببينيد4-2-8- 2- 4بند (ه  متر با وسعت سطح ضرب1ر5فضاي سقوط بايد براي ارتفاع سقوط بيش از 

اين الزامات مي تواند در موارد خاص متفاوت باشد مثال براي تجهيزاتي كه تحت حركات اجباري . اضافه شود
هستند افزايش يافته يا براي تجهيزاتي كه روي يا مقابل ديوار نصب شده اند يا در مورد تجهيزات كامال 

   . محصور شده كاهش مي يابد
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براي تجهيزاتي بين فضاي سقوط . الت ممكن است فضاهاي سقوط با يكديگر همپوشاني كننددر بيشتر حا
اين گونه موارد در قسمتهاي ديگر  .  وجود داشته باشدكه تحت حركت اجباري هستند نبايد همپوشاني

  .  استانداردهاي زمين بازي كه مربوط به هر كدام از تجهيزات است، قيد شده است
  . آمده است19 و 18ي سقوط در شكلهاي مثالهايي از فضا

  
  

 :راهنماي شكل

  منطقه برخورد= 1
  فضاي سقوط= 2
x =وسعت فضاي سقوط  
y =  آزادارتفاع سقوط  

   مثالي از فضاي سقوط و سطح برخورد براي سكو-18شكل 
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  :راهنماي شكل

  فضاي سقوط براي ميله  عمودي سرخوردن -1
  فضاي آزاد براي ميله  عمودي سرخوردن -2
  ضاي سقوط سكوف -3

   مثالي از فضاي سقوط ميله هاي عمودي سر خوردن-19شكل 
حفاظت در مقابل صدمات جاني در فضاي آزاد بـراي اسـتفاده كننـدگاني كـه تحـت                   4-2-8-3

  .حركات ناشي از وسيله قرار دارند
ينكه بگونه  مگر ابين فضاهاي آزاد مجاور، يا فضاي آزاد و فضاي سقوط نبايد همپوشاني وجود داشته باشد

  .ديگري ذكر شده باشد
  . اين مقررات براي فضاي متعارف بين اجزاي تجهيزاتي كه در يك مجموعه قرار دارند كاربرد ندارد  -1يادآوري

 كه با عبور استفاده كننده در طول مدتي كه توسط تجهيزات زمين بازي در فضاي آزاد نبايد هيچگونه مانعي
 مانند شاخه هاي درختان، طنابها، تيركهاي  وجود داشته باشد كنددر حركت است و مي تواند برخورد



  34

 گرفته يا در كنار آن است يا قسمتهايي قسمتهايي از وسيله كه استفاده كننده روي آن قرار. متقاطع و غيره
كه به استفاده كننده به منظور بدست آوردن تعادل كمك مي كند، مجاز است كه در فضاي آزاد قرار گيرد 

  ) را ببينيد3-2-8- 2- 4بند ( سكو با ميله عمودي سرخوردنمانند
استثناهاي اين مقررات در قسمتهاي ديگر استانداردهاي زمين بازي كه بطور خاص مربوط به هر كدام از تجهيزات : 2يادآوري

  .است آمده است
  . راههاي عبور و مرور نبايد از داخل فضاي باز رد شده باشد

  دمات جاني در فضاي سقوط حفاظت در مقابل ص4- 8- 4-2
فضاي سقوط نبايد شامل موانعي باشد كه استفاده كننده بتواند روي آن سقوط كرده و موجب آسيب رسيدن                  

 را  14-2-4بنـد   (هايي كه با قسمتهاي مجاور همسطح نشده اند يا فونداسـيون روبـاز              به وي شود مثال ستون    
  ).ببينيد

ستفاده كننده از كوبيدگي و ضربه هاي كوچك كه منجر به كوفتگي و رگ به رگ                مقصود از اين الزمات محافظت ا      -1يادآوري
    . شدن و مانند آن مي شود نيست چرا كه اينگونه آسيب ها ممكن است در هر شرايطي ايجاد شود

  .قسمتهاي ساختارهاي بازي زير مي تواند در فضاي سقوط موجود باشد
 ميليمتر600رتفاع سقوط آزاد كمتر از قسمتهاي مجاور ساختارهاي بازي با اختالف ا ; 

               يا قسمتهايي كـه  بـه       قسمتهاي ياتاقان تجهيزات يا قسمتهايي كه استفاده كننده را در بر مي گيرد
   ;استفاده كننده در حفظ تعادل كمك مي كند

  درجه يا بيشتر نسبت به سطح افق60قسمتهايي از تجهيزات با شيب .   
  .آيدده كننده در حال سقوط، ممكن است برخورد جزئي با قسمت تجهيزات برايش پيش در اين حالت استفا -2يادآوري

  
        محافظت در مقابل آسيبهاي ناشي از سطوح منطقه برخورد5- 8- 4-2
    كليات1- 5- 8- 4-2

سطح منطقه برخورد بايد عاري از قسمتهاي لبه تيز يا قسمتهاي پيش آمده باشد و بايد بگونه اي نصب شود 
  ) را ببينيد7-2-4بند .(چگونه موقعيت به دام افتادن را فراهم نكندكه هي

 ميليمتر بيش از ضخامت تعيين شده در 100 ذرات نرم استفاده شده ضخامت اليه آن بايد اگر از مواد شامل
  . باشد6437ستاندارد ملي ايران شماره آزمون ارتفاع سقوط بحراني ا

  .جايي ذرات نرم در طول استفاده تعيين شده استين الزام به علت احتمال جابا -يادآوري
   ميليمتر يا با حركت اجباري600  تجهيزات با ارتفاع سقوط آزاد بيش از 2- 5- 8- 4-2

يا تجهيزاتي كه موجب حركت / ميليمتر و600در زير تمام تجهيزات زمين بازي با ارتفاع سقوط آزاد بيش از 
د تاب، سرسره، تجهيزات نوساني، ريلهاي ريسماني، چرخ و فلك مانن(اجباري در بدن استفاده كننده مي شود 

  .بايد سطح جذب ضربه در تمام منطقه برخورد وجود داشته باشد) و مانند آن
  .آزاد تجهيزات باشد ارتفاع سقوط بحراني سطح بايد معادل با يا بزرگتر از ارتفاع سقوط
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 آمده است ارتفاع سقوط بحراني 4 در جدول شوندمثالهايي از مواد جذب ضربه كه معموال استفاده مي
 آزمون شده و بخشي در سايت و بخشي در 6437مربوطه نيز كه مطابق با استاندارد ملي ايران شماره 

در مورد مشخصات و .  درج شده است4آزمايشگاه با شرايط متفاوت آزمون، اندازه گيري شده در جدول 
ست براي تعيين ارتفاع سقوط بحراني بايد از روش آزمون  مطلبي نيامده ا4ضخامت موادي كه در جدول 

  . استفاده شود6437مندرج در استاندارد ملي شماره 
  . تعيين شده است4-2-8-2- 4وسعت منطقه برخورد در بند 

تجربه . چمن عالوه بر اينكه داراي جاذبه از لحاظ زيبايي است داراي مقداري خاصيت جذب ضربه نيز مي باشد -1يادآوري
شان مي دهد كه اگر از چمن، خوب مراقبت شود بطور طبيعي براي ارتفاع سقوط تا يك متر مي تواند موثر باشد و مي تواند ن

براي ارتفاعهاي سقوط بيش از يك متر عملكرد چمن به عنوان سطح جذب ضربه به . بدون نياز به اجراي آزمون استفاده شود
توجه به اينكه اختالف آب هوايي قابل توجه اي در ايران وجود دارد توصيه مي شود  با .شرايط آب و هوايي مربوطه وابسته است
  .راهنماهايي در سطوح استاني داده شود

مواد جذب ضربه در شرايط مشخصي آزمون شده است بنابراين عملكرد اين مواد ممكن است در استفاده، مختلف  -2يادآوري
  )مانند مواد تحت شرايط انجماد. (باشد
مانند تاب، سرسره، (جباري در بدن استفاده كننده مي شود حركت ا الزامات خاص براي تجهيزاتي كه موجب  -3وري يادآ

  .  تعيين شده است6436توسط قسمتهاي ديگر استاندارد) تجهيزات نوساني و مانند آن
سطوح باعث كاهش قابل كوتاهي در نگهداري از بعضي . مواد جذب ضربه بايد بطور مناسب نگهداري شود -4يادآوري 

  .  مالحظه اي در جذب ضربه مي شود
   مثالهايي از مواد جذب ضربه اي كه معموال استفاده مي شود، عمق و ارتفاع سقوط بحراني مربوطه -4جدول 
  ارتفاع سقوط بحراني  bحداقل عمق  اندازه ذرات  aماده
  mm  mm  mm  

  d1000      خاك زراعي/چمني
200  2000  پوست درخت  

  )فاقد لبه تيز(
  80 تا 20ذرات با اندازه

300  3000  
200  2000  خورده چوب  

  )فاقد لبه تيز(
  30 تا 5ذرات با اندازه

300  3000  
200  2000  ماسهc  2 تا 0ر2ذرات با اندازه  
300  3000  
200  2000  سنگ ريزهc  8 تا 2ذرات با اندازه  
300  3000  

  ارتفاع سقوط بحراني تعيين شده توسط آزمون  ) را ببينيد6437استاندارد ملي  (HICمطابق آزمون   ساير مواد و عمقها
a = مواد مناسبي كه به منظور استفاده در زمين بازي كودكان تهيه شده است.  
b =   را ببينيد1-5-8-2-4بند .(منظور جبران كردن جابجايي ذرات اضافه شود ميليمتر به حداقل عمق به 100براي مواد از ذرات نرم (  
c = اندازه ذرات مي تواند با استفاده از آزمون غربال مطـابق  .  باشد و فاقد لبه تيزبدون ذرات خاك رس يا گل و اليEN 933-1  تعيـين 

  .شود
d =  را ببينيد2-5-8-2-4يادآوري بند .  
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  بدون حركت اجباري ميليمترو 600تفاع سقوط آزاد كمتر از  تجهيزات با ار3- 5- 8- 4-2
 ميليمتر و بدون حركت اجباري در 600براي سطح زيرين تجهيزات زمين بازي با ارتفاع سقوط آزاد كمتر از 

  .بدن استفاده كننده نيازي به آزمون ارتفاع سقوط بحراني نيست
   سكوهاي مجاور4- 5- 8- 4-2

وهاي مجاور بيش از يك متر است سطح رويي سكوي پايين تر بايد خاصيت اگر ارتفاع سقوط آزاد بين سك
  .جذب ضربه آن تعيين شود

       محافظت در مقابل آسيب ناشي از ساير انواع حركت6- 8- 4-2
فضاي داخل، روي يا اطراف تجهيزات كه توسط استفاده كننده اشغال شده است نبايد شامل موانعي باشد كه 

ال انتظار وجود آنرا ندارد و در صورت برخورد كردن استفاده كننده با آن مانع، ممكن استفاده كننده احتما
  . است صدمات جاني به وي وارد شود

  .  نشان داده شده است20مثالهايي از اين موانع در شكل  -يادآوري

  
   موانع غير منتظره -20شكل 

         وسايل دسترسي9- 4-2
      نردبان1- 9- 4-2

 آمده است 2- 7-2-4 ها يا ميله هاي نردبان بايد با مقررات مربوط به گير كردن سر كه در بند فاصله بين پله
  . مطابقت داشته باشد

  . ميله ها يا پله هاي نردبان بايد غير چرخشي بوده و به فاصله مساوي از يكديگر قرار گرفته باشند
 براي باالترين پله نردبان و سكو يا زمين و اين الزام. فواصل مساوي فقط براي بين پله هاي نربان الزم است

  .  الزامات مربوط به فواصل مساوي براي نردبانهاي طنابي كاربرد ندارد. اولين پله نردبان وجود ندارد
به منظور تامين جابجايي ايمن از نردبان به سكو يا باالترين قسمت وسيله، انواع نردبان بدون ميله يا پله، مي تواند : يادآوري

  . طور عمودي از سكو تا باالي حفاظ امتداد يابدب
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ميخها يا پيچهاي چوب نبايد . اجزاء چوبي بايد داراي اتصاالت محكمي باشد كه نتواند درآمده يا جابجا شود
  . به عنوان تنها وسيله اتصال بكار برده شود

 روي آن قرار گيرد بايد در پشت براي اينكه پله ها يا ميله هاي نردبان بگونه اي باشند كه پا بتواند بدرستي
 ميليمتري 90فاصله .  ميليمتر فضاي عاري از هرگونه مانع وجود داشته باشد 90نردبان حداقل به اندازه 

  . بصورت عمود بر پله يا ميله و از وسط آن اندازه گيري مي شود
  . شند  درجه با 3ميله ها و پله ها بايد افقي با رواداري 

 7- 4- 2- 4يا ستونهايي باشند كه مطابق با مقررات در دست گرفتن مندرج در بند /نردبانها بايد داراي پله و
  . مي باشد6-4-2-4است يا بايد داراي نرده باشد كه مطابق با مقررات داخل دست گرفتن مندرج در بند 

  
      پلكان 2- 9- 4-2

  . باشد4- 2-4طابق با بند پلكان بايد به منظور محافظت در مقابل سقوط م
براي پله هاي منتهي به سكو با ارتفاع بيش از يك متر  حفاظ نرده اي مي تواند جايگزين حفاظ شود بشرطي 

  . ميليمتر باشد600كه فاصله زير حفاظ نرده اي هنگاميكه از وسط كف پله اندازه گيري مي شود كمتر از 
) 7-4-2-4بند (له قرار گيرد و بايد مطابق با الزامات دردست گرفتنياحفاظها بايد از اولين پ/اي وحفاظهاي نرده

  . باشد
 درجه است حفاظ بايد مطابق با 45در جايي كه يك رديف پله داراي ارتفاع بيش از يك متر و شيب بيش از 

  .الزامات در دست گرفتن باشد يا بايد حفاظ نرده اي تهيه شود
  با رعايت الزامات در دست گرفتن مورد قبول است  ميليمتر 60ت كمتر از حفاظهاي از نوع صفحه با ضخام -يادآوري

قسمتهاي باز بايد با مقررات گير كردن . شيب پلكان بايد ثابت بوده و پلكان بايد داراي حداقل سه پله باشد
با يكنواخت و افقي ، ساختار  يكسانفواصلپله ها بايد داراي كف .  مطابقت نمايد2-7-2- 4مندرج در بند 

  . درجه باشد3رواداري 
 140بايد داراي حداقل فاصله ابتداي يك پله تا ابتداي پله ديگر  ايستادن، برايبه منظور تامين فضاي كافي 

  ) را ببينيد21شكل (.  باشد ميليمتر110 و حداقل عمق كف پله بايد ميليمتر
  ابعاد بر حسب ميليمتر

   
  داي يك پله تا ابتداي پله ديگر و عمق كف پله فاصله ابت -21شكل 
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 2000 ميليمتر از سطح زمين است بايد در ارتفاع كمتر از 2000هنگاميكه ارتفاع كل يك رديف پله بيش از 
 درجه تغيير جهت داده و يا به موازات امتداد 90در پاگرد، پلكان يا بايد . ميليمتر، پاگردهاي مياني تهيه شود

  .  ميليمتر باشد1000ن پاگردها بايد داراي عرض حداقل معادل با عرض پله ها و طول حداقل اي. اوليه باشد
  
    شيب راهه ها  3- 9- 4-2

  .  درجه نسبت به سطح افق باشند38 و تا حداكثر ثابت شيب راهه ها بايد داراي شيب
ي توانند به عنوان وسيله دسترسي مورد سطوح با شيب بيشتر به عنوان شيب راهه درنظر گرفته نمي شوند ليكن م -يادآوري

  .استفاده قرار بگيرند

هايي كه به سكو با ارتفاع حداكثر يك متر راههشيب.  باشد4- 2- 4شيب راهه بايد مطابق با الزامات بند 
منتهي مي شوند حفاظ نرده اي ممكن است با حفاظ جايگزين شود به شرط اينكه فاصله زير حفاظ نرده اي 

  .  حفاظ نرده اي بايد از شروع شيب راهه نصب شده باشد. ميليمتر باشد 600كمتر از 
به منظور كاهش ريسك ليز .  درجه باشد 3سطح شيب راهه ها در جهت عرضي بايد صاف با رواداري 

ند ناصاف كردن خوردن در شيب راهه هايي كه امكان دارد كودكان نيز از آن استفاده كنند بايد تدابيري مان
  .سطح شيب راهه منظور شود

  . اين موضوع مي تواند با استفاده از نگهدارنده هاي مناسب پا تامين شود: يادآوري

    اجزاء بازي شيب دار4- 9- 4-2
اجزاء بازي شيب دار كه در تجهيزاتي قرار دارند كه دسترسي به آن آسان است قسمت باز موجود در حفاظ 

  . ميليمتر باشد2000متر باشد و ارتفاع سقوط آزاد سكو بايد حداكثر  ميلي500بايد حداكثر 
   . رسيدگي نمايدتعيين شده كه سرپرست كودك بتواند درصورت لزوم به وي اين الزام بدين منظور -يادآوري

    تجهيزات زمين بازي كه به آساني قابل دسترسي است5- 9- 4-2
يزات را فراهم مي كنند مگر اينكه فاصله اولين پله آن با  دسترسي آسان به تجهنردبانها وسايلي هستند كه

  . ميليمتر باشد400سطح زمين بيش از 
  .پله ها نيز جزء وسايلي است كه دسترسي آسان به تجهيزات را فراهم مي كند

  .شيب راهه ها نيز جزء وسايلي است كه دسترسي آسان به تجهيزات را فراهم مي كند
 ميليمتر به عنوان وسيله اي كه دسترسي به آن آسان 600 ارتفاع كمتر از سكوهاي پشت سرهم با اختالف

  .است محسوب مي شود
شكلهاي ديگري از دسترسي وجود دارد كه مي تواند به منظور كاهش سهولت حركت طراحي شود كه دسترسي را  -يادآوري

  .       لزوم وارد عمل شودتا بتواند در مواقع سخت تر كرده و زمان بيشتري براي مراقب كودك الزم است
     اتصال ها 10- 4-2

اتصالها بايد طوري محكم شده باشند كه نتوانند خود بخود شل شوند مگر اينكه مشخصا بدين منظور طراحي 
  . شده باشند
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  .اتصاالت بايد طوري حفاظت شده باشند كه بدون استفاده از ابزار نتوانند باز شوند
  1      اجزاء مصرفي11- 4-2

اجزايي كه مي توانند فرسوده شوند يا بگونه اي طراحي شده اند كه در طول عمر تجهيزات قابل تعويض 
  .، بايد قابليت تعويض داشته باشند)مانند ياتاقانها(باشند 

 و اجزاء قابل تعويض بايد طوري حفاظت شده باشند كه افراد غير مسئول نتوانند اقدام به تعويض آن نمايند
-كه چكه مي) مانند روغن( هرگونه روان ساز .تعمير و نگهداري جزئي براي آن در نظر گرفته شودبايد برنامه 

  .كند نبايد تجهيزات را آلوده كرده يا روي استفاده ايمن آن تاثير سوء گذارد
   طنابها        12- 4-2
  .  طنابهايي كه يك سر آن ثابت شده است12-1- 4-2

نبايد  ثابت شده در يك سر و تجهيزات ثابت  متر فاصله بين طناب دوبين يك تابا طول  در مورد طنابها
 تجهيزات در حال نوسان نبايد كمتر ثابت شده از يك سر و ميليمتر باشد و فاصله بين طنابهاي 600كمتر از 

  .   ميليمتر باشد900از 
ندارد ملي ايران شماره    استا (. نبايد با تابها در يك قسمت قرار گيرندكه يك سر آن ثابت شده ي يطنابها

  ) را ببينيد6436- 2
و ثابت شده در يك سر  متر آويزان شده است، فاصله بين طنابهاي 4 تا 2در مورد طنابهايي كه با طول بين 

  . بقيه قسمتهاي تجهيزات نبايد كمتر از يك متر باشد
  .   ميليمتر باشد45 و 25قطر طناب بايد بين 

و بدين تار طناب است، سخت تر به شكل حلقه در مي آيد 1ه اين استحكام وابسته به قطر و ساختر كطنابهاي محكم -يادآوري
  . درعين حال هنوز مي تواند بخوبي داخل دست گرفته شود. ترتيب خطر ايجاد خفگي را كاهش مي دهد

   )طنابهاي صعود(   طنابهايي كه در دو انتها ثابت شده اند 12-2- 4-2
در دو انتها ثابت شده اند مثال طنابهايي صعود و نه آن طنابهايي كه قسمتي از يك در مورد طنابهايي كه 

از آن عبور )  را ببينيد1- شكل ت(ساختار توري بزرگتر هستند نبايد بتواند بگونه اي حلقه شودكه شابلون پ 
  كند

  . اين مقررات به منظور رفع ريسك خفگي با طناب منظور شده است -1يادآوري 

  .ت داشته باشدمطابق آمده است 6-4- 2- 4داخل دست گرفتن كه در بند بايد با الزامات قطر طناب 
توصيه مي شود طناب به اندازه اي ناصاف باشد كه بتوان به خوبي آنرا داخل دست گرفت و به اندازه اي شق باشد  -2يادآوري 

  . ميليمتر حاصل شود6طر بيش از ي بافته شده با ق طنابهااين امر مي تواند مثال با استفاده از. كه خطر خفگي را كاهش دهد
  

                                                 
1 – consumable  
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-اگر طناب كه در دو انتهايش ثابت شده در مجاورت ساير تجهيزات استفاده مي شود بايد به منظور پيش

  .  مراقبت هاي الزم صورت پذيرد)  را ببينيد2- 7- 2-4بند (گيري از ايجاد موقعيت هاي به دام افتادن
  1   طنابهاي سيمي12-3- 4-2
 بوده و بايد از سيم مقاوم در برابر خوردگي يا سيم گالوانيزه توليد شده غيرچرخشينابهاي سيمي بايد ط

  . باشد
باشد و انتهاي طناب بايد در محل لبه گيره يا نگهدارنده   EN 13411-3 بايد مطابق با استاندارد2انگشتانه 
  . قرار گيرد

پيچ   است وقابل دسترساگر طناب سيمي .بكار رود بايد EN 13411-5مطابق با گيره هاي طناب سيمي 
 بايد فقط در خارج از فضاي حداقل استفاده متر بيرون زدگي دارد ميلي8بيش از ) مهاركش(تنظيم دوطرفه

  .شود يا بايد توسط وسايل مناسبي پوشانده شود
قاوم در برابر خوردگي  باشد و بايد از مواد مبسته شدهبايد )  را ببينيد22شكل  (3پيچهاي تنظيم دوطرفه

  . بدون استفاده از ابزار نبايد وجود داشته باشد) مهاركش(امكان باز شدن پيچهاي تنظيم دوطرفه. ساخته شود

  
  
  
  

  
   و بستهاي چندگانه )مهاركش( مثالهايي از انگشتانه، پيچهاي تنظيم دوطرفه-22شكل 

  
  
  

                                                 
1 - wire ropes 
2 - ferrules 
3- turnbuckle  

  :راهنماي شكل
  انگشتانه= 1
  )مهاركش(پيچ تنظيم دوطرفه= 2
  )بست كورپي(بست چندگانه= 3
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      طنابهاي سيمي غالف شده 12-4- 4-2

اي سيمي غالف شده براي طنابهاي صعود، تورهاي صعود، طنابهاي آويز و از اين قبيل هنگاميكه طنابه
 )كامال پوشيده شده باشد(.استفاده شده است هر رشته از آن بايد با الياف طبيعي يا مصنوعي غالف شده باشد

  .غالف نبايد شامل تك رشته يا نخ بافته از هم جدا شده باشد
  . ل طنابها، تخريب طنابها را مشكل ساخته و بدين ترتيب خطرات را كاهش مي دهدرشته هاي سيمي داخ -يادآوري

  )نوع منسوج(    طنابهاي اليافي 12-5- 4-2
  : طنابهاي اليافي بايد مطابق يكي از موارد زير باشد

  يا باشد، EN ISO 2307 استاندارد  با يا مطابقEN ISO 9554استاندارد  با مطابق) الف

ه بايد تاييديه اي كه در آن نوع مواد بكار رفته و حداكثر بار ايمن آن مشخص شده است توليد كنند)  ب 
  . ارائه نمايد

دست عالوه بر نرم بودن در مورد طنابهاي صعود، طنابهاي آويز و مانند آن طنابها بايد داراي پوشش باشد كه 
  .روي آن ليز نخورد مانند كنف يا ماده اي معادل آن

 . ي تك رشته اي يا طنابهاي ساخته شده از مواد مشابه نبايد استفاده شودطنابهاي پالستيك

       زنجيرها   13- 4-2
باشد و بايد داراي  10316استاندارد ملي شماره  با زنجيرهاي تجهيزات زمين بازي حداقل بايد مطابق

ن قسمت باز بايد  ميليمتر در هر جهت باشد بجز در اتصاالت كه بيشتري6/8بيشترين قسمت باز حداكثر 
   .متر باشد ميلي6/8 يا كوچكتر از  ميليمتر12بزرگتر از 

      فونداسيون 14- 4-2
در ). مانند خطرات زمين خوردن يا برخورد(فونداسيون بايد بگونه اي طراحي شود كه باعث بروز خطر نگردد 

  : زير باشدفونداسيون بايد مطابق يكي از موارد) مانند ماسه (نرمسطوح پرشده از مواد 
 ميليمتر زير سطح 400اجزاء نگهدارنده ها، پايه ها و تثبيت كننده هاي تجهيزات بايد حداقل  هر گونه) الف

  زمين بازي باشند،
   ، يا ميليمتر زير سطح زمين بازي باشد200 است حداقل 23اگر باالي فونداسيون مطابق شكل ) ب
مانند . ( قسمتهاي مختلف تجهيزات پوشش داده شودطوري كه فونداسيون بطور موثر توسط اجزاء يا) پ

   .چرخ و فلك  تجهيزات چرخشي مانندفونداسيون مركزي
 ميليمتر زير سطح 400تمام قسمتهايي كه از فونداسيون بيرون آمده است مانند انتهاي پيچها، بايد حداقل 

   .اشد پوشيده و پرداخت سطح شده ب و ايمنزمين بازي باشد مگر اينكه بطور موثر
  .بايد تدابير بيشتري درنظر گرفته شودوابسته به يك سطح مقطع است براي تجهيزاتي كه پايداري آنها فقط 
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نرخ هاي باالي  خوردگي يا . هنگاميكه اجزاء در داخل بتن قرار گرفته اند ريسك خوردگي يا پوسيدگي وجود دارد -يادآوري
را كه پايداري آنها فقط به يك طريق تامين شده  يا پايداري از طريق پوسيدگي  تحت بار ديناميكي، محل هاي محكم شده 

  . اعضاء دو ميله اي تامين شده  است  را به خطر  مي اندازد
  

  ابعاد خطي بر حسب ميليمتر
  

  
  :راهنماي شكل

  تيرك= 1
  سطح زمين بازي= 2
  فونداسيون= 3
  عالمت سطح پايه= 4
   باالي فونداسيون-5
  

اين .  پايه كه توسط توليد كننده روي تجهيزات داده مي شود سطح زمين بازي را نشان مي دهد عالمت سطح -يادآوري
  . سطح پايه بايد همواره به عنوان مبنا قرار گيرد

   مثالي از فونداسيون - 23شكل 
   سنگين    تيركهاي معلق4-2-15

  . كيلوگرم باشد25تيركهاي معلق زماني سنگين محسوب مي شوند كه جرم آنها برابر يا بيش از 
  ) را ببينيد24شكل . ( ميليمتر باشد400فاصله از زمين در زير تيركهاي معلق سنگين بايد حداقل 

  .فاصله از زمين فاصله  بين پايين ترين نقطه از پايين ترين لبه تيرك معلق سنگين تا سطح زيرين مي باشد
 50ت در پروفيل تيـرك داراي شـعاع حـداقل           تيرك معلق سنگين بايد بگونه اي طراحي شود كه تمام تغييرا          

  .ميليمتر باشد
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 ميليمتـر بيـشتر شـود و نبايـد بـه آنـسوي تيـرك                100نبايـد از    ) 24 در شـكل     aپـارامتر   (محدوده حركت   
  .  برود1نگهدارنده

 ميليمتر در تمام محدوده حركتش      230نبايد كمتر از    ) b(فاصله بين تيرك نگهدارنده و تيرك معلق سنگين         
  .باشد

  ابعاد بر حسب ميليمتر

  
  :راهنماي شكل

hفاصله از زمين   
a محدوده حركت mmaa 20021   
bفضاي آزاد تا ساختار مجاور در حالت سكون 230ميليمتر   
   حداكثر جابجايي-1

   مثالي از تيرك معلق سنگين-24شكل 
  

  
  
  
  

                                                 
1 - support post 
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  ها       روشهاي آزمون و گزارش5
استفاده از روش اندازه گيري، بررسي هاي چشمي يا آزمون هاي عملي بايد معلوم شود كه آيا تجهيزات با 

  .  مي باشد يا خير4 بند الزاماتزمين بازي مطابق با 
 تجهيزات بايد مطابق با دستورالعمل هاي سازنده در شرايط مشابه با موقعيت استفاده مونتاژ ،قبل از آزمون

  . شود
  :مون بايد شامل موارد زير باشدگزارشهاي آز

  شماره و تاريخ اين استاندارد ) الف
  .جزئيات تجهيزات مورد آزمون قرار گرفته) ب
  .مام هر گونه عيب رويت شده پيش از انجام آزمونضجزئيات شرايط تجهيزات به ان) پ
  . جزئيات هرگونه تغييري كه پس از انجام آزمون در تجهيزات ايجاد شده است) ت
  .تيجه آزمونن) ث
  توزيع كننده ارائه شود / اطالعاتي كه بايد توسط توليد كننده         6
  ارائه شود در مورد تجهيزات زمين بازي توزيع كننده /اطالعاتي كه بايد توسط توليد كننده     6-1
    كلي محصول    اطالعات 6-1-1

  . ارائه نمايدفارسي و انگليسيتوزيع كننده بايد دستورالعمل هايي به زبانهاي /توليد كننده
  :دستورالعمل ها بايد مطابق موارد زير باشد

  . ساده چاپ شودشكل دستورالعمل ها بايد بطور خوانا و به ) الف
  . در موارد ضروري بايد با نقشه و شكل توضيح داده شود) ب
  : دستورالعمل ها بايد شامل حداقل اطالعات زير باشد) پ

  .هره برداري، بازرسي و تعمير و نگهداري تجهيزاتجزئيات در مورد نصب، ب - 1
تعمير و نگهداري را روي تجهيزاتي /درج يادداشتي مبني بر اينكه اپراتورها الزم است عمليات بازرسي - 2

 .كه تحت استفاده بيشتر و سنگين تر قرار گرفته اند افزايش دهند

 نصب يا پياده سازي ناقص يا در  مربوط به خطرات خاص ناشي از،توصيه در مورد مراقبت از كودكان - 3
 .حين تعمير و نگهداري تجهيزات

  .توزيع كننده بايد نسخه هايي از نتايج آزمون را براي خريداران در صورت درخواست تهيه نمايد/ توليد كننده -يادآوري
  
  
 

      اطالعات اوليه  6-1-2
از قبول سفارش، يعني كاتالوگ جدول توزيع كننده بايد اطالعاتي در مورد ايمني نصب پيش /توليد كننده

  .داده ها را تهيه نمايد
  :شامل موارد زير باشدبايد حداقل اين اطالعات به اقتضاي مورد 
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  فضاي حداقل) الف
  )به انضمام ارتفاع سقوط آزاد و وسعت سطح(ويژگيهاي سطح ساخته شده ) ب

  .ابعاد كلي بزرگترين قسمتها ) پ
  .ر حسب كيلوگرمقسمت ب/وزن سنگين ترين بخش) ت
 گروه سني كه مي توانند از تجهيزات استفاده كنند راهنما مربوط به ) ث

 يا تحت شرايط 1در موارد مقتضي تعيين اينكه تجهيزات براي استفاده در فضاي داخل يا زير سقف) ح
  .مراقبت شده مي باشد

  . موجود بودن قطعات يدكي) چ
  .تاييديه مطابقت با استاندارد) ح

         اطالعات نصب  6-1-3
  .توزيع كننده بايد ليست قطعات تحويلي همراه تجهيزات را ارائه دهد/توليد كننده
توزيع كننده بايد دستورالعمل هاي نصب به منظور مونتاژ، برپايي صحيح و جايگزيني تجهيزات /توليد كننده
  . را ارائه نمايد

  :اطالعات نصب بايد شامل موارد زير باشد
  .داقل مورد نياز و فواصل ايمني فضاي ح) الف
  .معرفي قسمتها و تجهيزات) ب
  )  جزئيات دستورالعمل مونتاژ و نصب(ترتيب و نحوه برپايي تجهيزات ) پ
در موارد لزوم اطالعات الزم در مورد تطابق قسمتها و اجزاء با يكديگر مثال عالئم در روي قسمتهاي ) ت

  .مختلف
البر، تيرهاي نگهدار يا هر نوع وسايل كمكي كه بايد براي مونتاژ استفاده شود نياز به ابزار خاص، وسايل با) ث

  .   مقادير گشتاورها بايد داده شودجايي كه الزم استدر . و هر نوع اقدامات احتياطي كه بايد انجام شود
  .فضاي ساختاري مورد نياز به منظور نصب تجهيزات) ج
  .دابت نسبت به خورشيد و  جهت گيري تجهيزاجايي كه الزم استدر ) چ
جزئيات مورد نياز فونداسيون تحت شرايط طبيعي، مهار كردن در زمين و طراحي قرار گيري فونداسيون ) ح
  ) با يادداشتي مبني بر اينكه مراقبت بايد در مورد شرايط غير طبيعي انجام شود(
  .  مثال براي ارتفاع سقوطهيزات در مورد فضاي الزم براي بهره برداري ايمن تجخاصدستورالعمل هاي ) خ
  ) كه براي سطوح ساخته شده جذب ضربه الزم است(ارتفاع سقوط آزاد ) د
  . نياز به رنگ آميزي و مراقبت و جزئيات انجام آن) ذ
  . برداشتن وسايل كمكي مونتاژ قبل از اينكه تجهيزات استفاده شود) ر

                                                 
1- indoor 
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ات، فواصل مربوطه و ارتفاعها و فضاهاي مورد نياز براي شكلها و نمودارها بايد بطور واضح ابعاد اصلي تجهيز
  . نصب را مشخص كند

توزيع كننده بايد جزئيات الزم براي بازرسي تجهيزات زمين بازي پيش از اولين استفاده را تهيه /توليد كننده
  .نمايد

          اطالعات بازرسي و تعمير و نگهداري6-1-4
  .  توجه شود6436-7 شماره به مندرجات استاندارد ملي -يادآوري

كه روي آن شماره استاندارد (توزيع كننده بايد دستورالعمل تعمير و نگهداري / توليد كننده6-1-4-1
اين دستورالعمل بايد شامل اظهاريه اي باشد مبني بر اينكه برنامه . را تهيه نمايد) مربوطه درج شده است

واد بكار رفته در آنها و فاكتورهاي ديگر از قبيل استفاده بيشتر زمانبندي بازرسي با توجه به نوع تجهيزات يا م
، قرار گرفتن تجهيزات در ساحل، آلودگي هوا و عمر تجهيزات تغيير خواهد 1نگين تر، سطح خرابكاريو س
  .كرد

  مرمتلزومبراي تعمير و نگهداري، بازرسي و كنترل، بهره برداري و در صورت توزيع كننده بايد /توليد كننده
  .   تهيه نمايدكردن تجهيزات، شكلها و نمودارهايي 

  دستورالعمل ها بايد برنامه زمانبندي كه در آن تجهيزات يا اجزاء آن مي بايست مورد بازرسي يا  6-1-4-2
  :تعمير و نگهداري قرار گيرد را مشخص نمايد و بايد داراي راهنمايي در موارد مقتضي شامل مطالب زير باشد

  )  را ببينيد25-3بند ( چشمي متداول بازرسي) الف
براي زمين هاي بازي كه تحت استفاده شديد يا خرابكاري قرار مي گيرند، بازرسي هاي چشمي متداول بطور  -1يادآوري

  . روزانه الزم است
، فاصله از مثالهايي از مواردي كه بايد بازرسي چشمي متداول و بازرسي عملياتي روي آنها انجام شود پاكيزگي -2يادآوري

زمين تجهيزات، سطح رويي زمين بازي، فونداسيونهايي كه در معرض ديد قرار گرفته اند، لبه هاي تيز، قسمتهاي پنهان، 
  . و يكپارچگي ساختاري مي باشد) براي قسمتهاي متحرك(پوسيدگي بيش از حد 

  )  را ببينيد28-3بند (بازرسي عملياتي ) ب
  .ه ماه يكبار يا بصورتي كه دستورالعمل سازنده تعيين كرده است انجام شوداين بازرسي مي تواند هر يك تا س

با (و تجهيزاتي كه تعادل آنها به يك تيرك وابسته است نيستند 1به عمر كارايي قطعاتي كه در معرض ديد
  .بايد بطور خاص توجه شود) يك تيرك تامين مي شود

  )  را ببينيد27-3بند (بازرسي اصلي ساليانه ) پ
با يك ( عمر كارايي قطعاتي كه در معرض ديد نيستند و تجهيزاتي كه تعادل آنها به يك تيرك وابسته استبه

  . بايد بطور خاص توجه شود)تيرك تامين مي شود
  . يا خراب كردن قسمتهاي اصلي نياز داشته باشدكندكاريبازرسي اصلي ساليانه ممكن است به  -3يادآوري

  

                                                 
1- vandalism 
1-sealed for life 
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  :ايد همچنين موارد زير را مشخص نمايددستورالعمل ها ب   6-1-4-3
مهره ها، كشش پيچ و در صورت لزوم نقاط سرويس و روشهاي آن مانند روغن كاري، محكم كردن ) الف

  . مجدد طنابها
  .قسمتها و قطعات قابل تعويض بايد كامال مطابق با دستورالعمل هاي توليد كننده باشد) ب
  .ي برخي تجهيزات يا قطعات آنهادر صورت لزوم مراقبتهاي خاص دفع برا) پ
  .معرفي قطعات يدكي الزم) ت
 در يك هرگونه روشها يا تدابير اضافي الزم براي انجام كارهايي نظير سفت كردن بستها و كشيدن طنابها) ث

  .دوره زماني
  .ضرورت تميز نگه داشتن دريچه هاي شبكه فاضالب) ج
  . نرمد سطوح پر شده از مواد نحوه نگهداري سطوح ساخته شده، بخصوص در مور) چ
 بايد قبل از اينكه الياف شيشه در اثر سايش يا تخريب جدا 1پالستيك توليد شده از الياف شيشهمواد ) ح

  .اين موضوع بطور خاص در مورد سرسره كاربرد دارد. شود تعويض يا تعمير شود
  
  د سطوح جذب ضربه تهيه شود    اطالعاتي كه بايد توسط توليد كننده يا توزيع كننده در مور6-2
   اطالعات اوليه6-2-1

قبل از پذيرش سفارش توليد كننده يا توزيع كننده بايد اطالعات مربوط به ارتفاع سقوط بحراني سطوح 
  . تعيين نمايد6437جذب ضربه را طبق آزمون استاندارد ملي شماره 

   نصب6-2-2
  .عمل نصب صحيح را تهيه نمايدتوزيع كننده سطوح ساخته شده زمين بازي بايد دستورال

   بازرسي و تعمير و نگهداري6-2-3
توزيع كننده سطوح ساخته شده زمين بازي بايد دستورالعمل روشهاي انجام بازرسي و تعمير و نگهداري را 

  .تهيه نمايد
   معرفي جذب ضربه سطوح ساخته شده زمين بازي6-2-4

 كننده عالمت گذاري شود يا اطالعات نوشته شده بايد سطوح ساخته شده بايد توسط توليد كننده يا توزيع
  . به منظور معرفي جذب ضربه سطوح و اجراي آن تهيه شود

  
  
  
  
  
  

                                                 
1 - glass-reinforced plastics 



  48

         نشانه گذاري 7
    معرفي تجهيزات7-1

 با حداقل  و در محلي كه از سطح زمين قابل رويت باشدتجهيزات زمين بازي بايد بطور خوانا و دائمي
  .ذاري شوداطالعات زير نشانه گ

  نام و آدرس توليد كننده يا نمايندگي هاي مجاز ) لفا
  سال توليد) ب
   عالمت سطح پايه 7-2

  )  را ببينيد23شكل  (.نشانه گذاري شودتجهيزات زمين بازي  روي بطور خوانا و دائمي بايد عالمت سطح پايه
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  پيوست الف
  )الزامي(

  بارها
        بار دائمي1-الف
    كليات1-1-فال

  : بارهاي دائمي شامل موارد زير است
  .وزن خود ساختار و مجموعه مونتاژ شده) الف
  .بارهاي قبل از كشش مثل توري هاي فضايي، ريلهاي ريسماني) ب
  .وزن آب در صورتيكه محفظه آب وجود داشته باشد) پ

    وزن خود ساختار2-1-الف
  .مشخص شودوزن خود ساختار و مجموعه مونتاژ شده بايد 

    بارهاي قبل از كشش3-1-الف
حداقل و حداكثر بارهاي قبل از كشش بايد . بارهاي قبل از كشش به عنوان بارهاي دائميي شناخته مي شوند

  .مورد توجه قرار گيرد
به علت تغييرات جزئي مثل شل شدن ، بار قبل از كشش وابسته به زمان است اين مي تواند دو : يادآوري

  . ف را الزم داشته باشدموقعيت مختل
   بار قبل از كشش اوليه،) الف
  .بار قبل از كشش نهايي) ب

    وزن آب4-1-الف
  . بيشترين و كمترين سطح آب ممكن در محفظه بايد در نظر گرفته شود

      بارهاي غير دائمي2-الف
    كليات1-2-الف

  :بارهاي غير دائمي شامل موارد زير است
  فاده كنندهبارهاي مربوط به است) الف
  بارهاي مربوط به برف) ب
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  بارهاي مربوط به باد) پ
  بارهاي مربوط به دما) ت
  بارهاي خاص) ث

    بارهاي مربوط به استفاده كننده2-2-الف
  : بارهاي ايجاد شده توسط استفاده كننده تجهيزات زمين بازي بايد بر اساس سيستم باري زير بنا شود

  وزن كل ) الف
nmnGn      )1-فرمول الف( 64.1.   

  بطوريكه 

nG وزن كل nكودك بر حسب كيلوگرم   
nآمده است3-  تعداد كودكان روي تجهيزات يا قسمتي از آن همانطور كه در بند الف  .  

m ميانگين وزن كودك در يك گروه سني مشخص    
انحراف معيار وزني گروه سني مربوطه   

  .:  براي زمينهاي بازي عمومي و خصوصي مقادير زير مي تواند استفاده شود : 1يادآوري 

  kg 6/9    و  kg 8/53= m:     سالگي 14تا سن 
ما محاسبه بارها از جمله فاكتورهاي ايمني ا.  ساله است14اين مقادير بر اساس اطالعات مربوط به كودكان 

  كه ساختارها را مطمئن مي كند ممكن است توسط بزرگساالن نيز استفاده شود  
مقادير زير مي ) مانند مهدكودك(براي زمينهاي بازي با سرپرست كه براي گروه سني خاصي در نظر گرفته شده  : 2يادآوري 

  .  تواند استفاده شود

  kg 1/2    و  kg 7/16= m   :  سالگي 4تا سن  -
 kg 5   و  kg 9/27=m:     سالگي 8تا سن  -

  kg 9/7   و  kg 5/41= m:   سالگي 12تا سن  -
 2 سالگي به اضافه 5/14ا  ت5/13 سالگي بر اساس اطالعات آنتروپومتريك گروه سني 14 وزن كودكان تا  : 3يادآوري 

 كيلوگرم 5/1 كيلوگرم ، يك كيلوگرم و 5/0 ساله به ترتيب 12 و 8 ، 4براي گروههاي سني . كيلوگرم لباس تعيين شده است
  . براي لباس اضافه مي شود
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  فاكتور ديناميكي ) ب 

                                      )2-فرمول الف(                                  
n

Cdyn

1
1  

  : بطوريكه

dynC به انظمام ... ) مانند دويدن، بازي كردن و ( فاكتوري است كه بار ايجاد شده توسط استفاده كننده
  .رفتار ماده تحت بار برخورد را نشان مي دهد

 nدر قسمت الف تعريف شده است  .  

  كننده بار كل عمودي استفاده ) پ

dynnvtot CGgF ..,             )3-فرمول الف( 

  بطوريكه
vtotF   . كودك ايجاد مي شودn    بار كل عمودي استفاده كننده روي تجهيزات است كه توسط :,

g: متر بر مجذور ثانيه است10      شتاب ثقل زمين برابر با  .  
nG:    در قسمت الف تعريف شده است.  

dynC:  در قسمت ب تعريف شده است.  
  .  جهت اطالع داده شده است1- مثالهايي از موارد محاسبه شده در جدول الف: 4يادآوري
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تمام گروه هاي سني در نظر گرفته  بار كل عمودي استفاده كننده زمينهاي بازي كه براي كودكان در 1-جدول الف
  شده است

تعداد استفاده 
  كنندگان

n 

 استفاده كننده nوزن 
nG  

Kg 

  فاكتور ديناميكي
dynC 

  بار كل عمودي استفاده كننده
vtotF ,  

N 

  بار عمودي هر استفاده كننده
vF ,1  

 
1 5/69 00/2 1391 1391 

2 130 50/1 1948 974 

3 189 33/1 2516 839 

5 304 20/1 3648 730 

10 588 10/1 6468 647 

15 868 07/1 9259 617 

20 1146 05/1 12033 602 

25 1424 04/1 14810 592 

30 1700 03/1 17567 586 

40 2252 025/1 23083 577 

50 2801 02/1 28570 571 

60 3350 017/1 34058 568 

  00/1  538 

 . در بي نهايت بار عمودي هر استفاده كننده معادل با وزن ميانگين است-يادأوري

  

  بار افقي استفاده كننده) ت

 مي باشد و در هر سطح 2-2- بار كل عمودي استفاده كننده مطابق بند الف% 10بار كل افقي استفاده كننده 
  .   اه با بار عمودي عمل مي كندهمر

vtothtot FF ,, 1.0  )4-فرمول الف           (   
  .  اين بار حركت كودك به هنگام بازي و عدم دقت موجود درساختار را به حساب مي آورد: 5يادآوري

  توزيع بارهاي استفاده كننده ) ث
  :بق زير توزيع شده استبارهاي استفاده كننده بطور يكنواخت روي عضو مورد نظر مطا

totFF:   بارهاي نقطه اي - 1            5-فرمول الف(  بر حسب نيوتن(   
F متر مربع عمل مي كند1/0*1/0  نيرويي است كه روي سطح  .  
:     بارهاي خطي - 2

L

F
q tot  6-فرمول الف(   بر حسب نيوتن بر متر(  
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  .  مي باشد3-3- ق الف  مطابLبطوريكه 
:    بارهاي سطحي- 3

A

F
P tot 7- فرمول الف(   بر حسب نيوتن بر متر مربع(   

  .  مي باشد4-3-  مطابق الفAبطوريكه 
 بارهاي حجمي - 4

L

F
q tot  8- فرمول الف(         بر حسب نيوتن بر متر يا(  

                     
A

F
P tot9- فرمول الف(          بر حسب نيوتن بر متر مربع(  

  
بارهاي حجمي بصورت بارهاي خطي يا بارهاي سطحي كه بستگي به اعضا تشكيل دهنده ساختار دارد نشان داده : 6يادآوري
  . مي شود
      بارهاي مربوط به برف3-2-الف

  .راي دوره مرجع ده ساله بدست مي آيد ب 1991EN-2-3بارهاي مربوط به برف از قوانين اروپايي 
  

    بارهاي مربوط به باد 4-2-الف
  . براي دوره مرجع ده ساله بدست مي آيد 1991EN-2-4بارهاي مربوط به باد از قوانين اروپايي 

    بارهاي مربوط به دما5-2-الف
  .ست مي آيد براي دوره مرجع ده ساله بد 1991EN-2-2بارهاي مربوط به دما از قوانين اروپايي 

    بارهاي خاص6-2-الف
   تابها1-6-2-الف

  :  استفاده كننده روي تاب در حال حركت بايد مطابق زير در نظر گرفته شودnتعداد 
  n=2براي تابهاي سنتي       ) الف
 3- بايد مطابق بند الفn) اتاقكي كه بر كابلي آويخته شده و در امتداد آن حركت مي كند(براي گوندوال) ب

  . به شودمحاس
براي تاب يك نقطه اي    ) پ

6.0

L
n  2  در حاليكهnباشد .  

  :در اين رابطه
L : طول كل لبه خارجي سكوي تاب بر حسب متر مي باشد .  

 نيرويي كه در اثر حركت تاب ايجاد مي شود بايد براي خطرناك ترين حالت ممكنه براي عضو مورد بررسي
  . در نظر گرفته شود

  .  قسمت پ و ت نيازي به بررسي شدن ندارد2- 2-بارهاي استفاده كننده مطابق با بندهاي الف
در برخي از تابها ، وزن مي تواند بدين صورت در نظر گرفته شود كه  بطور يكنواخت روي تجهيزات بين نقاط  - 1يادآوري

  . نگهدارنده توزيع شده است
 80  براي تابهايي كه بوسيله طنابها يا زنجيرها نگهداشته شده اند از حالت عمودي maxحداكثر زاويه تاب 

  .درجه در نظر گرفته شده است
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يك مثال عملي نيز در آنجا . در پيوست ب روشي براي محاسبه نيروهاي منتج از حركت تاب، استفاده شده است - 2يادآوري
  . آمده است

     و فلك ها  چرخ2-6-2- الف
  :تعداد استفاده كننده روي چرخ و فلك بايد بيشترين تعداد از موارد زير باشد

  . طول كل نشيمنگاههاستprL داده شده كه در آن 3-3- تعداد نشيمنگاهها همانطور كه در بند الف) الف
  .  مساحت سكو مي باشدprA داده شده كه در آن 4-3- ابعاد سكو همانطور كه در بند الف) ب

  : در مورد چرخ و فلكها دو نوع بار بايد به عنوان بارهاي استفاده كننده در نظر گرفته شود
  . بطور يكنواخت روي كل چرخ و فلك توزيع شده استtotFبار ) پ
prL2(بار ) ت

prA2 يا 1
1(totFبطور يكنواخت روي نيمي از چرخ و فلك توزيع شده است  .  

نيروهاي گريز از مركز نيازي نيست كه بطور . بارهاي استفاده كننده افقي و عمودي بطور همزمان عمل مي كند  -يادآوري
  . ي شودمجزا بررسي شوند زيرا اين نيرو توسط بار استفاده كننده افقي پوشش داده م

  هاي نقاله كابل 3-6-2-الف
 بايد براي موقعيتي كه استفاده كننده در جهت عمودي در وسط كابل هاي نقالهحداكثر كشش روي كابل
  .تاب مي خورد حساب شود

 قسمتهاي پ و ت داده شده است نيازي نيست كه در نظر گرفته 2-2- بارهاي استفاده كننده كه در بند الف
  .  شود

 مي تواند بر مبناي شرايط ايستايي با استفاده كننده هايي كه در كابل نقالهاكثر فونداسيون نيروهاي حد
  .  وسط كابل قرار گرفته اند، باشد

  .  استn=2 سنتي كابل نقالهتعداد استفاده كننده ها روي 
كابل هاي آويزان شده از در پيوست ب روشي كه مي تواند براي محاسبه نيروهاي منتج از حركت استفاده كننده  -يادآوري

  .  در آنجا يك مثال عملي نيز آمده است. استفاده شود داده شده استنقاله 
   تورهاي فضايي 4-6-2-الف

 تعريف شده بوسيله V بر اساس حجم 5-3-تعداد استفاده كننده ها در تور فضايي بايد مطابق با بند الف
  . محيط تور فضايي محاسبه شود

  :  ي بايد دو نوع بار براي بارهاي استفاده كننده مطابق زير در نظر گرفته شوددر مورد تورهاي فضاي
  . بطور معادل روي كل ساختار توزيع شده استVFtot)(بار ) الف
(بار ) ب

2

1
( VFtotبطور معادل روي نصف ساختار توزيع شده است  .  

  ي    نردبانها و پله هاي دسترس5-6-2-الف
 داده شده است 3-3-تعداد استفاده كنندگان روي نردبانها و پله هاي دسترسي بايد مطابق آنچه در بند الف

  . بر اساس مجموع طول پله هاي نردبان يا جاي پاها محاسبه شود
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    حفاظها و حفاظهاي نرده اي 6-6-2-الف
-متر در جهت افقي در باالي نرده وارد مي نيوتن بر 750بار افقي روي حفاظها و حفاظهاي نرده اي برابر با 

  . شود
    نشيمنگاهها 7-6-2-الف

  : تعداد استفاده كنندگان روي يك نشيمنگاه بيشترين مقدار بدست آمده از موارد زير است
  .يك استفاده كننده ، اگر بار بصورت يك بار نقطه اي عمل كرده است) الف
  .جهيزات معين كه بار بصورت بار توزيع شده عمل كرده استتعداد مشخص شده در اين استاندارد براي ت) ب
   2-3-تعداد محاسبه شده بر اساس بند الف) پ

   محافظ هاي كناري سرسره ها8-6-2-الف
   . داده شده است2- 2-بارهاي افقي و عمودي اعمال شده به محافظ هاي كناري سرسره در بند الف

  ات      تعداد استفاده كنندگان روي تجهيز3-الف
     كليات 1-3-الف

تعداد استفاده كننده براي هر عضو ساختاري كه استفاده كننده مي تواند روي آن قرار گيرد بايد محاسبه 
  .شود

  . عدد محاسبه شده بايد به عدد درست بعدي گرد شود
  .  تبديل مي شود14 به عدد 13/3گرد شدن به عدد درست بعدي يعني مثال عدد : يادآوري

  داد استفاده كنندگان روي يك نقطه   تع2-3-الف
  .  استn= 1روي يك نقطه،  ) n(تعداد استفاده كنندگان 

هر نقطه اي از تجهيزات زمين بازي كه روي آن مي توان ايستاد، راه رفت يا از آن باال رفت يا سطح صاف با 
واند باري كه توسط يك  درجه نسبت به سطح افق بايد بت30 متر و داراي زاويه كمتر از 1/0پهناي بيش از 

  . استفاده كننده ايجاد مي شود را تحمل نمايد
  .   اين موضوع در مورد ميله ها يا پله هاي نردبان كه پاهاي استفاده كننده را حمايت مي كند نيز صادق است: يادآوري

      تعداد استفاده كنندگان روي عضو نوع خطي3-3-الف
  .  ط بايد مطابق زير محاسبه شودروي يك خ ) n(تعداد استفاده كنندگان

 درجه           60اعضاء خطي با شيب تا و به انظمام ) الف
6.0
prL

n     )10-فرمول الف(  

 درجه                  60اعضاء خطي با شيب بيشتر از ) ب
20.1

L
n      )11-فرمول الف(  

  كه در اينجا 
L =  حسب متر  طول آن عضو بر  
prL = طول تصوير عضو روي صفحه افقي بر حسب متر  

  .    عضو نوع خطي، پله ها يا ميله هاي نردبان و در چهارچوب هاي باال رفتن، ميله ها و طنابها مي باشند
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    تعداد استفاده كنندگان روي يك سطح 4-3-الف

  . ح بايد مطابق زير محاسبه شود، روي يك سط ) n(تعداد استفاده كنندگان 

 درجه       60صفحاتي با شيب تا و به انظمام ) الف
36.0
prA

n     )12-فرمول الف(  

 درجه          60صفحاتي با شيب بيش از ) ب
72.0

A
n           )13-فرمول الف(  

  كه در اينجا 
A :    مساحت بر حسب متر مربع  
PRA : تصوير مساحت روي صفحه افقي بر حسب متر مربع  

  . اعضا نوع سطحي، سكوها ، سكوهاي نوع شبكه اي، شيب راهه ها و تورها مي باشد
صفحات داراي پهناي كمتر بايد به عنوان اعضا نوع خطي به .  متر باشد6/0پهناي صفحه بايد بزرگتر از 

  . حساب آيند
ع از اعضا مي توانند بصورت دوطرفه استفاده شوند مانند تورها يا شبكه ها تعداد كودكان هنگاميكه اين نو

)n (اين نوع اعضا با همان تراكم سكوها بارگذاري نمي شوند. بايد بر مبناي فقط مساحت يك طرف باشد .  
     تعداد استفاده كنندگان در يك حجم    5-3-الف

  : جم بايد مطابق زير محاسبه شوددر يك ح ) n(تعداد استفاده كنندگان 
33,4 براي حجم هاي - mV                   ،             

43,0

V
n     )14-فرمول الف(  

8,123,4 براي حجم هاي - 3  Vm       ،  
85,0

)3,4(
10




V
n    )15-فرمول الف(  

38,12 براي حجم هاي - mV      ،          
46,1

)8,12(
20




V
n     )16-فرمول الف(  

  :كه در اينجا 
V : حجمي كه توسط محيط تجهيزات زمين بازي تعريف مي شود بر حسب متر مكعب .  

حجم، براي تعيين حداكثر تعداد استفاده كنندگان در تجهيزات زمين بازي مانند چهارچوب هاي صعود، 
  .  فضايي بكار مي رودتورهاي 
  : حجم هاي مورد اشاره بر مبناي ابعاد زير بنا شده است -يادآوري

343,020,160,060,0) الف mmmm                       
385,050,175,075,0)  ب mmmm   
346,180,190,090,0)  پ mmmm   
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  پيوست ب

  )الزامي(
  روش محاسبه استحكام ساختاري

  ت محدود شدهحال:      اصول كلي1- ب
    حالت محدود شده1-1- ب

هر ساختار و هر عضو ساختاري مانند اتصالت، فونداسيونها، نگهدارنده ها بايد بر اساس تركيب هاي بار بند 
  . مورد محاسبه قرار گيرد2- ب

روش ارجح براي محاسبه بايد روي اصول كلي و تعاريف حاالت محدود شده بنا شود همانطور كه در ساختار 
  .ب قوانين اروپايي   مشخص شده استمناس

بكار برده شود ) آزمون ساختار(بجز اين روش ممكن است قوانين فني ايجاد شده و روشهاي عملي ساخت 
  . مشروط بر اينكه سطح ايمني آنها حداقل معادل باشد

  . ين استاندارد را پاسخگو باشدحاالت محدود شده حالتهايي است كه خارج از آن حالت ، ساختار نمي تواند مقررات ا: يادآوري

                     )1- فرمول ب(
M

F
RS    

  بطوريكه

Fفاكتور ايمني جزئي براي بارهاست  .  

Mفاكتور ايمني جزئي براي مواد است  .  
Sاثر بار است   .  
Rمقاومت ساختار است  .  

ور كردن عدم اطمينان در محاسبه بارهاي واقعي و روش مورد استفاده براي تعيين بارها، بارها در  منظبراي
  . ضرب شده اند ) F(فاكتور ايمني جزئي 

براي منظور كردن اطمينان در خواص واقعي مواد و روشهاي مورد استفاده براي تعيين نيروها در ساختار، 
  .    تقسيم شده است  ) M(به فاكتور ايمني جزئي مواد مقاومت ساختار 

در بيشتر حاالت فرمولهايي كه در اينجا داده شده است نمي تواند براي نشان دادن حاالت محدود شده بكار 
  . رود زيرا فرمول واقعي در برخي حاالت مانند وقتي كه بارها تركيب شده اند خطي نيست
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   حالت محدود شده نهايي2-1- ب

  : حاالت محدود شده نهايي بايد شامل موارد زير باشد
از دست دادن تعادل ساختار اصلي يا جزئي از آن كه به عنوان بدنه سخت يا محكم به حساب آمده ) الف
  .است
ئي معيوب شدن بوسيله تغيير شكل بيش از حد، گسستگي يا از دست دادن پايداري ساختار اصلي يا جز) ب

  .از آن
حالت محدود شده نهايي آنهايي هستند كه به فروريختگي  يا  هر شكل از عيب و نقص ساختار كه مي تواند ايمني : يادآوري

  .     افراد را به خطر اندازد مربوط مي شود

   حالت محدود شده تعمير پذيري3-1- ب
به بايد بر اساس اصول حالت هنگامي كه مقررات تعمير پذيري ايجاد شده است، روش ارجح براي محاس

  . محدود شده تعمير پذيري باشد كه اين اصول در قوانين اروپايي مناسب ساختاري مشخص شده است
انحراف معيار حاالت محدود شده تعمير پذيري كه در قوانين اروپايي مربوط به آن اشاره شده است براي 

  .تجهيزات زمين بازي بكار نمي رود
  .    د شده تعمير پذيري حاالتي است كه خارج از آن معيارهاي تعميراتي مشخص شده صادق نيستحاالت محدو -يادآوري

  آناليز استاتيك     تركيب بارها براي 2- ب
  . تركيب بارهاي زير بايد براي تاييد مورد استفاده قرار گيرد

iCQCG )              2- فرمول ب( QG  ;;   
  :كه در آن

G آمده است1-است همانطور كه در الف  بار دائمي  .  

iQآمده است  6-2- تا الف2-2-  يكي از بارهاي متغير است همانطور كه در الف  .  

CG;فاكتور ايمني جزئي براي بارهاي دائمي است كه در محاسبات استفاده مي شود  .  

CQ; ايمني جزئي بارهاي متغير است كه در محاسبات استفاده مي شود فاكتور .  
  :فاكتورهاي ايمني جزئي زير براي بارها بايد استفاده شود

CG; = 0/1براي اثرات مطلوب   

CG; =35/1براي اثرات نامطلوب   
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CQ;=0براي اثرات مطلوب    

CQ; =35/1  براي اثرات نامطلوب    
  . تركيب بارهاي متغير مستقل مانند بارهاي استفاده كننده و باد الزم نيست -يادآوري

بارهاي مرتبطي كه در جهات مختلف عمل مي كنند مانند بارهاي افقي و عمودي استفاده كننده، تركيب مي 
  . شوند
  ) بدون فاكتورهاي ايمني(ارهاي استفاده كننده     مثال عملي از محاسبه ب3- ب
    كليات1-3- ب

. كاربرد سيستم بار بر مبناي تعداد استفاده كنندگان كه براي سكو يا نردبان دسترسي نشان داده شده است 
  ) را ببينيد1- شكل ب(

        :اطالعات

    ميليمتر مربع1000×1000 :ابعاد سكو 

  :طولنردبان  
  :پهناي خارجي

 :ويهزا

   ميليمتر1770
   ميليمتر388
  درجه76

  :تعداد پله ها
 :پهناي داخلي

6  
  ميليمتر350

    ميليمتر1000×4 :طول حفاظ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  60

  
  

  ابعاد بر حسب ميليمتر

  
   سكو يا نردبان1- شكل ب

    سكو2-3- ب
  . محاسبه مي شود) 12-فرمول الف (4- 3-تعداد استفاده كنندگان روي سكو از بند الف

77,2
36,0

0,1

36,0
 prA

n  

  .  مي شود3اين عدد به سمت باال گرد شده و برابر با 
   برابر است با 1-بار عمودي كل روي سكو از جدول الف

NF vtot 2516,   
  برابر است با )  بدست مي آيد4- كه از فرمول الف(بار افقي استفاده كننده روي سكو 
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=252Nvtothtot FF ,, 1,0     
  
    حفاظ3-3- ب

  .حفاظ كه يك عضو نوع خطي است شامل دو نوع بار مي شود، بار استفاده كننده و بار حفاظ
  : تعداد استفاده كنندگان روي يك حفاظ برابر است با 

67,1
6,0

0,1

6,0
 prL

n    
  . گرد مي شود2كه اين عدد به عدد 

  :  بدست مي آيد برابر است با 1-بار كل عموي كه از جدول الف
NF vtot 1948,   

  :بار خطي روي حفاظ برابر است با 

m
N

L

F
q

pr

vtot
v 1948,   

  : بار افقي روي حفاظ برابر است با 

m
Nqq vh 1951,0   

  . اين بار توسط بار حفاظ تحت تاثير قرار مي گيرد و نيازي نيست كه از اين پس در نظر گرفته شود: يادآوري
m بار افقي حفاظ 6-6- 2-لفدر مطابقت با بند ا

N  750مي باشد  .  
    نردبان 4-3- ب

  .  هر پله نردبان بايد بتواند يك استفاده كننده را تحمل نمايد2- 3-در مطابقت با بند الف
NF vtot 1391,  

اد استفاده كنندگان بايد بر  تعد5-6- 2-در مطابقت با بند الف. نردبان در اين مثال يك نردبان دسترسي است
  . اساس مجموع طول تمام پله هاي نردبان محاسبه شود

  : طول كل پله هاي نردبان برابر است با 
mm 1,235,06    

  . محاسبه مي شود ) 10-فرمول الف (3- 3-تعداد استفاده كنندگان مطابق با بند الف

5,3
6,0

1,2

6,0
 prL

n  
  .  گرد مي شود4كه اين عدد به عدد 

  ) :  قسمت پ 2- 2-بند الف(نردبان بايد بتواند بار چهار استفاده كننده را تحمل نمايد 
NF vtot 3084)

4

1
1()46,964,18,534(10,     

  : نيز مي تواند استفاده شود1-براي سهولت، جدول الف
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NF vtot 33568394,   
  
  
    كل ساختار5-3- ب

 هر كدام از اجزاء بطور مجزا بدست آيد اگرچه مجاز است كه بار روي كل ساختار مي تواند از مجموع بار روي
  . اثر كاهش دهنده در بار مربوط به افزايش تعداد استفاده كنندگان در محاسبات منظور شود

 :سكو
77/2n 

 4n ×67/1 =68/6 ):4(حفاظها

  :نردبان
 

5/3n 

 95/12n :مجموع

 13n :گرد شده عدد مجموع

  

   برابر است با 1-كل بار عمودي روي ساختار مطابق با جدول الف
NF vtot 876267413,  

  .  قسمت پ نيز مي تواند انجام شود2-2-محاسبه دقيق تر بر پايه بند الف: 1يادآوري
  :  محاسبه شده است برابر است با4-  بار افقي روي ساختار كه مطابق با معادله الفكل
NFF vtothtot 8761,0 ,,     

كه روي سطوح مختلف عمل مي كند تشكيل شده ) سكو، حفاظ، نردبان (كل بار افقي از سه بار افقي كوچكتر  : 2يادآوري
  . است

    محاسبه نيروهايي كه روي تاب عمل مي كند4- ب
  : نشان داده شده است نيروهايي كه باعث حركت مي شوند از اين قرارند2-براي تابي كه در شكل ب

)( )            3-فرمول ب(  Sn GG  gCF hh  
)( )            4-فرمول ب(  Sn GG  gCF VV  

)(  )           5-فرمول ب(  Sn GG  gCF rr  

  كه در آن
hFبار افقي روي مجموعه بر حسب نيوتن    .  
VFبار عمودي روي مجموعه بر حسب نيوتن .  
rFبرآيند بار روي مجموعه بر حسب نيوتن .  

g متر بر مجذور ثانيه10 شتاب ثقل زمين معادل با .  
sGوزن مجموعه تاب بر حسب كيلوگرم .  
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nGقسمت الف آمده است2-2-  مطابق آنچه در بند الف  .  
nآمده است1-6- 2-  تعداد استفاده كنندگان روي تاب مطابق آنچه در بند الف  .  
hVr CCC  1- هستند كه از جدول ب و زاويه تاب max فاكتورهاي بار وابسته به حداكثر زاويه تاب ,,

  .بدست مي آيند
  . وزن مجموعه تاب از وزن سكوي تاب و نصف وزن كابلها، طنابها يا ميله ها بدست مي آيد

بطور معمول شامل بار دائمي . (بار خاص تابها، بار متغيري است كه شامل وزن خود مجموعه تاب مي باشد
. در اين مورد مهم نيستند)  را ببينيد2-بند ب(اثر منتج از تفاوت در فاكتورهاي بار دائمي و متغير ) مي شود

hVr FFF   .ند  بايد به عنوان بارهاي متغير به حساب آي,,

  
   بارهايي كه روي تاب عمل مي كنند2-شكل ب

   فاكتورهاي بار براي تاب1-جدول ب
 80max 

hC VC rC )درجه( 

171/0  
638/0  
999/0  
211/1  

253/1  
126/1  
845/0  
453/0  
000/0 

030/0  
232/0  
577/0  
016/1  

494/1  

949/1  
323/2  
567/2  
653/2 

174/0  
679/0  
153/1  
581/1  
950/1  
251/2  
472/2  
607/2  
653/2 

80  
70  
60  
50  

6/42  
30  
20  
10  
0 
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    )  بدون فاكتورهاي ايمني(   مثالهاي عملي براي نيروهاي وارد شده به تاب 5- ب

  سكوي تاب

  . به توري سيمي فوالدي كه از چهار زنجير آويزان شده استسكوي تاب شامل تاير الستيكي مجهز
  ) را ببينيد3- شكل ب(

  متر0/1 قطر

  كيلوگرم50 وزن تاير و تور

  كيلوگرم10 وزن زنجيرها

  
   تاب يك نقطه اي3- شكل ب

  :محاسبات
  :وزن مجموعه تاب

kgGS 55)10
2

1
(50   

  :محيط خارجي سكوي تاب
mDL 14,30,114,3    

  
  :تعداد استفاده كنندگان
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23,5
6,0

14,3

6,0


L
n  

  .  گرد مي شود6كه اين عدد به 
  )  را ببينيد1-فرمول الف( استفاده كننده nوزن 

kgnmnGn 36166,964,18,53664,1     
   :maxحداكثر زاويه تاب 

  : سكوي تاب از زنجير آويزان شده است بنابراين 
   max= درجه 80

ب - 5فرمول . ( در بيشترين مقدار استrFحداكثر نيرو در زنجيرها هنگامي بدست مي آيد كه نيروي برآيند 
  . فاكتور بار براي نيروي برآيند حداكثر است0براي ) را ببينيد

653,2rC  
NGGgCF Snrchains 11036)55361(10653,2)(   

- فرمول ب. ( به حداكثر برسدVCحداكثر نيروي عمودي روي مجموعه هنگامي بدست مي آيد كه فاكتور بار 
  653,2VCفاكتور بار  0براي )  را ببينيد4

NF

C

h

h

0

0


  

-فرمول ب. ( به حداكثر مقدار برسدhC آيد كه فاكتور بار حداكثر بار افقي روي مجموعه هنگامي بدست مي
براي ).  را ببينيد3 6,42 260,1  فاكتور بارhC   

NGGgCF snhh 5242)55361(10260,1)(   
بر است برا)  را ببينيد4-فرمول ب(فاكتور بار براي بار عمودي كه در همان زمان عمل مي كند 

   372,1VCبا

5708)55361(10372,1)(  snVV GGgCF  
  نقاله   محاسبه نيروهاي وارد شده بر كابل 6- ب

خمش كابل بصورت خطي فرض شده .  بصورت زير محاسبه مي شودنقالهحداكثر نيروي كشش روي كابل 
  )  را ببينيد4-شكل ب) (در طول خطوط مستقيم. (است

  .   هيچ محاسبه اي مورد نياز نيست2- بدر صورت استفاده از جدول
  : نصف وزن كابل را از فرمول زير محاسبه كنيد

ccc )            6-فرمول ب(  lgG 2
1  

  : كابل نقالهكه در فرمولهاي مربوط به 

cGنصف وزن كابل بر حسب كيلوگرم است .  
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0uيي استاتيك كابل در اثر وزن خود كابل و مجموعه غلتان  خمش ابتدا)( rc GG  شكل ( بر حسب متر
  )  را ببينيد4-ب
u خمش ديناميكي كابل تحت وزن در نوسان )( nrc GGG را ببينيد4-شكل ب. ( بر حسب متر  (  

cgر كابل بر حسب كيلوگرم  وزن يك مت  

cl بر حسب متركابل نقاله طول آويزان شده   

rGوزن مجموعه غلتان بر حسب كيلوگرم   

nG وزن nقسمت الف2- 2-  استفاده كننده مطابق با بند الف   .  
n2 معموليكابل نقالهبراي .( كنندگان  تعداد استفاده=n(   

  كابل نقاله خمش 4- شكل ب
 ، كشش زيادي را در كابل ايجاد كرده و بنابراين نيروهاي زيادي 0uيك مقدار كوچك خمش ابتدايي استاتيكي،  : 1يادآوري

د ناديده گرفته شود زيرا اين اثر مي تواند تغيير معني داري اثرات دمايي نمي توان. را به نگهدارنده ها و فونداسيون وارد مي شود
يك مقدار كوچك خمش باعث كاهش كم سرعت غلتان در نزديكي انتهاي كابل مي شود كه اين . را در كشش كابل ايجاد نمايد

  . موضوع مي تواند باعث افزايش خطرات گردد

  . رمول زير بدست آيد  مي تواند از فtotTكشش كل در كابل 
TTT )            7-فرمول ب(  prtot   

  :كه در آن

totTحداكثر كشش در كابل بر حسب نيوتن .  

prTكشش استاتيك كابل در اثر وزن خود كابل و غلتك و كشش مقدماتي بر حسب نيوتن  .  
Tكششي كه در كابل بوسيله استفاده كننده ايجاد شده است بر حسب نيوتن .  
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  : كشش مقدماتي كابل را با استفاده از فرمول زير حساب كنيد

)(2 )            8-فرمول ب(  gGGT rcpr   

  :كه در آن
g متر بر مجذور ثانيه است10 شتاب ثقل زمين معادل با   

  خمش ابتدايي نسبي برابر با 
cl

u

2
1

   )            9-فرمول ب(      0

  : كه در اين فرمول

0uخمش استاتيك در وسط كابل در اثر وزن خود كابل، وزن مجموعه غلتان و كشش مقدماتي است  .  
اين موضوع كشش حداكثر را در .  مي تواند در اثر كشيدن كابل بزرگتر شود0uابتدايي در برخي موارد خمش  : 2يادآوري

  ) كه اين حالت ايمن است. (كابل كاهش مي دهد

  :كشش كابل كه توسط استفاده كننده ايجاد شده است را از فرمول زير محاسبه كنيد
cc )            10-فرمول ب(  AEPT )( 22

2
1      

  :كه در آن

cEاالستيسيته كابل بر حسب نيوتن بر ميليمتر مربع .  

cAمساحت مقطع عرضي كابل بر حسب ميليمتر مربع  .  

P حداكثر خمش ديناميكي مربوطه برابر با 
cl

u

2
1

  

  :  را از حل رابطه زير بدست آوريدPمقدار 
)4(04 )            11-فرمول ب(  3223  cppp   

  :كه در آن

 فشار مقدماتي برابر با 
cc

pr

AE

T )            12-فرمول ب            (   

c  با  عدد ثابت برابر
cc

nrc
AE

gGGG      )            13- فرمول ب       ( 4)(

  :  را مي توان از فرمول زير بدست آوردPمقدار ايمن براي  : 3يادآوري 

3)(                )            14-فرمول ب(  3 cp    
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  )بدون فاكتور ايمني (كابل نقالهوي    مثال عملي براي نيروهاي اعمال شده ر7- ب
  داده ها

    :كابل نقاله
  متر60 طول

 طول بين دو تكيه گاه% 1 :خمش اوليه استاتيكي

    با مغزي ميله ايWS 6×36كابل فوالدي  

  ميليمتر12 قطر اسمي

  كيلوگرم بر متر602/0 وزن

  ميليمتر مربع 24/66 مساحت دقيق فوالدي

 يوتن بر ميليمتر مربع ن105000 االستيسيته

   كيلو نيوتن101  بار نهايي 
  كيلوگرم10 وزن : غلتك 

  كيلوگرم130 وزن دو كودك: استفاده كننده 

  
  :محاسبه

  )  را ببينيد4-شكل ب(خمش استاتيكي 
6,06001,00 u  

  )  را ببينيد9-فرمول ب(خمش اوليه نسبي

02,0
60

6,0

2
1

2
1

0 



cl

u  

  )  را ببينيد6-فرمول ب(وزن نصف كابل 

KglgG ccc 1860602,02
1

2
1   

  :وزن مجموعه غلتان
KgGr 10  

  :وزن دو كودك
KgGn 130  

  )  را ببينيد8-فرمول ب(كشش مقدماتي كابل 
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NGGT g
rcpr 7000)1018()( )02,02(

10
2    

  )  را ببينيد12-فرمول ب(فشار مقدماتي 

00100644,0
)24,66105000(

7000





cc

pr

AE

T
  

  )  را ببينيد13-فرمول ب(ابت عدد ث
  00090867,0

24,66105000

10
)1301018(4 


=)/()(4 ccnRC AEgGGGC   

  :  بايد مطابق زير حل شود11- معادله ب

04)4( 3223  cppp   
00008361548,00036258,002,0 23  ppp  

  . بدست مي آيد07625,0pاز اين رابطه 
  .مي تواند محاسبه شود)  را ببينيد10-فرمول ب(حال كشش ديناميكي اضافي 

   N1882824,66105000)022,0076252,0(2
1  =cc AEPT )(2

1 22   
  :  از رابطه زير بدست مي آيد)  را ببينيد7-فرمول ب(  در كابل totTكشش كل 

NTTT prtot 25828188287000   
  . ه است براي تعدادي از حاالت، نيروهاي حداكثر كشش كابل محاسبه شد2- در جدول ب

  : جدول مي تواند براي تمام حاالت بكار رود در صورتيكه
  كيلوگرم 75/0 :وزن كابل

  نيوتن بر ميليمتر مربع 110000 :االستيسيته كابل

  ميليمتر مربع 80  :سطح مقطع كابل

  كيلوگرم 25 :وزن مجموعه غلتان

  كيلوگرم 130 :وزن استفاده كنندگان

  
  حداكثر نيروي كشش ديناميكي كابل بر حسب كيلو نيوتن : 2-جدول ب

 خمش ابتدايي

5% 4% 3% 2% 1% 

فاصله بين 
  دو تكيه گاه

(m) 
6/13  
8/13  
0/14  
1/14  
3/14 

2/16  
4/16  
6/16  
8/16  
0/17 

5/19  
7/19  
0/20  
0/20  
4/20 

6/23  
8/23  
1/24  
3/24  
6/24 

0/28  
3/28  
6/28  
0/29  
3/29 

20  
30  
40  
50  
60 
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  پيوست پ
  )الزامي(

  آزمون فيزيكي استحكام ساختاري
  
        مالك قبولي يا مردودي1- پ
    توانايي تحمل بار1-1- پ

  )  را ببينيد2-بند پ. ( دقيقه تحمل كند5نمونه بايد بتواند كل بار آزمون را براي مدت 
    معيوب شدن2-1- پ

بعد از آزمون، نمونه نبايد هيچگونه ترك، آسيب يا تغيير شكل دائمي زياد نشان داده و هيچكدام از اتصاالت 
  . نبايد شل شود

تغيير شكل دائمي هنگاميكه باعث به هم خوردن ساير مقررات اين استاندارد شود تغيير شكل دائمي زياد 
    .تلقي مي شود

      آزمون بار براي تجهيزات2- پ
   تركيب هاي بار در آزمون  1-2- پ

iCQCG )              1- فرمول پ( QG  ;;   
  :كه در آن

Gآمده است1-  بار دائمي است همانطور كه در الف  .  

iQآمده است   6-2- تا الف2-2-  يكي از بارهاي متغير است همانطور كه در الف .  

CG;در تمام 0/1با مقدار .( فاكتور ايمني جزئي براي بارهاي دائمي است كه در آزمون استفاده شده است 
  )حاالت

CQ;استفاده شده 3-2- يا پ2-2- فاكتور ايمني جزئي بارهاي متغير است كه در آزمون مطابق بند پ  
  . است

هاي متغير مستقل الزم نيست مانند بارهاي باد و استفاده كننده، اما بارهاي مرتبطي كه در جهات تركيب بار
بارهاي دائمي در طول . مختلف عمل مي كنند مانند بارهاي استفاده كننده عمودي و افقي بايد تركيب شوند

روي تجهيزات زمين بازي بارهاي دائمي در بيشتر حاالت در مقايسه با بارهاي متغير . آزمون وجود دارند
  .    كوچك هستند و بنابراين هيچ فاكتور ايمني اضافي براي بارهاي دائمي در آزمونها نيازي نيست
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    فاكتور ايمني براي آزمون روي سريهاي مشخص يا معين2-2- پ
  :اده شودفاكتور ايمني زير بايد براي سريهاي مشخصي كه در آنها هر نمونه مورد آزمون قرار نمي گيرد استف

0=CQ;براي اثرات مطلوب   .  
0/2=CQ;براي اثرات نا مطلوب .  
 1  فاكتور ايمني براي آزمون روي نمونه محصول  از يك گروه3-2- پ

ار مي فاكتور ايمني زير بايد در مورد همه نمونه ها از جمله نمونه محصوالت از يك گروه كه مورد آزمون قر
 . گيرد استفاده شود

0=CQ;براي اثرات مطلوب   .  
35/1=CQ;براي اثرات نا مطلوب . 

       بكارگيري بار3- پ
   بارهاي نقطه اي1-3- پ

  : هنگام بكارگيري بارها روي يك عضو يا جزء از ساختار ابعاد نبايد بيش از مقادير زير افزايش يابد
ml:  عضو نوع خطي- 1,0  
mma:  عضو نوع سطحي- 1,01,0   

  :كه در آن
lطول نگهدارنده بار آزمون بر حسب متر است  .  
a استمربع مساحت نگهدارنده بار آزمون بر حسب متر  .  

ر ايجاد شده توسط يك استفاده كننده به ساختار، بار بايد بطور به منظور همانند سازي انتقال با
  .    متر اعمال شود1/0روي طول كمتر از ) معمولي(طبيعي

    بارهاي خطي2-3- پ
 متر توزيع شده است نشان 6/0بارهاي خطي مي توانند بوسيله بارهاي نقطه اي كه بطور معادل در كمتر از 

  . داده شود
  . متر باشد6/0هاي نقطه اي ممكن است در حدود طول نگهدارنده تحت بار

    بارهاي سطحي 3-3- پ
بارهاي سطحي مي توانند توسط بارهاي نقطه اي كه بطور معادل و بطريق شبكه اي در كمتر از 

mm 6,06,0 توزيع شده اند نشان داده شود .  
mmنگهدارنده سطح تحت بارهاي نقطه اي بايد كمتر از  6,06,0 باشد .  

     گزارش آزمون4- پ
 بوده و بايد شامل شماره و تاريخ اين استاندارد نيز 17025 ايزو گزارش آزمون بايد مطابق با استاندارد ايران

  . باشد
  

                                                 
1-unique product 
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  پيوست ت
  )الزامي(

  روشهاي آزمون گيركردن
             كليات1- ت

  :گر اينكه طور ديگري بيان شده باشدرواداري اندازه گيري ها در اين پيوست مطابق زير است م
   و براي ابعادmm1) الف
    براي زوايا1) ب 

در شرايطي كه در استفاده از شابلون مربوطه نسبت به رواداري هاي اندازه گيري صحيح شك وجود دارد بايد 
  .اسمي شابلون استاطمينان حاصل شود كه قسمت باز مطابق با ابعاد 

          گير كردن سر و گردن2- ت
     قسمت كامال باز1-2- ت
    وسايل آزمون  1-1-2- ت

  . است1-شكل تمطابق شابلونها 
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  ابعاد بر حسب ميليمتر

  
  )سركوچك (Eشابلون ) الف

  
  )سر متوسط)(نيم تنه( Cشابلون ) ب

  
  )سربزرگ (Dشابلون) پ

  ي تعيين گير كردن سر و گردن در روزنه يا قسمتهاي باز محل اتصال قطعات شابلونها برا1-شكل ت

  :راهنماي شكل
  دسته-1
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   روش انجام آزمون2-1-2-ت
 عبور هر .در قسمتهاي باز مربوطه وارد كنيد را بطور پي در پي 1-  تشكلداده شده در نشان شابلونهاي 

مي توانند از قسمت باز عبور  اگر هركدام از شابلونها آزادانه ن.شابلون را از قسمت باز ثبت و گزارش كنيد
استفاده شده است نيم تنه هنگامي كه از شابلون .  نيوتن را به شابلون اعمال كنيد222 5كنند نيروي 

ايمن تر است كه ابتدا بدنه را از قسمت باز عبور دهيد زيرا اگر بدنه از قسمت باز عبور كند سر نيز عبور 
  .ن را بطوريكه محورش عمود بر صفحه قسمت باز است وارد كنيدشابلو. خواهد كرد

 ابعاد شابلون سر بر اساس ابعاد سر كودكان بزرگتر است و اگر تجهيزات براي كودكان كوچكتر اسـتفاده                   -يادآوري
  .شود رواداري بزرگي در ارزيابي وجود خواهد  داشت

  

  شكل Vيا ) نيمه كامل(      روزنه ها يا قسمتهاي باز محل اتصال جزئي 2-2- ت

   وسيله آزمون1-2-2- ت
  2- شابلون آزمون با مشخصات شكل ت

  ابعاد بر حسب ميليمتر

  
 شابلون آزمون براي ارزيابي گير كردن سر و گردن در قسمتها يا روزنه هاي باز محل 2- شكل ت

   شكلVيا ) نيمه كامل( اتصال جزئي 

  :راهنماي شكل
A :  بخشA شابلون   
B :  بخشBشابلون   

1B :دسته شابلون(شانه شابلون(  
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   روش انجام آزمون2-2-2- ت
الف يا -3- را بين و عمود بر شكاف قسمت باز قرار دهيد همانطور كه در شكل  تقسمت ب شابلون آزمون

ثبت و گزارش كنيد كه آيا شابلون داخل ) هر كدام كه مناسب است(ب نشان داده شده است -3-ت
  .شكافهاي قسمت باز، بطور كامل جا مي شود يا اينكه نمي تواند با تمام ضخامتش وارد شود

وارد شود، قسمت الف شابلون )  ميليمتر45( تواند در عمق بزرگتر از ضخامت شابلون اگر شابلون آزمون مي
   براي كنترل انتهاي قسمت باز به سمت مقابل و در جهت آنآزمون را بكار بريد بطوريكه خط مركزي 

  خط مركزي قسمت باز است 
ازي با محور قسمت باز مطمئن شويد كه صفحه شابلون آزمون مو. منطبق با خط مركزي قسمت باز باشد

  .  نشان داده شده است4-است همانطور كه در شكل ت
  

شابلون آزمون را در طول خط مركزي قسمت باز وارد كنيد تا اينكه حركت آن توسط برخورد با مرزهاي 
 به عالوه زاويه خط مركزي شابلون نسبت به محورهاي نتيجه را ثبت و گزارش كنيد. قسمت باز متوقف شود

.  را تعيين مي كند2- 7- 2-4، كه اين قبولي يا مردودي با الزامات بند ) را ببينيد4- شكل ت(و عمودي افقي 
  . را به عنوان مثالهايي از ارزيابي محدوده هاي زواياي مختلف ببينيد6- و ت5-شكلهاي ت
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aقابل دسترس   
bغير قابل دسترس   

   روش وارد كردن قسمت ب شابلون آزمون3- شكل ت
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  1محدوده  -1
 2 محدوده  -2

 3محدوده  -3

aزاويه ورود براي ارزيابي محدوده   
bخط مركزي شابلون   
cكنترل تمام زواياي ورود   

  واياي ورود براي تعيين محدودهزكنترل تمام  4- شكل ت
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  ميليمتر وارد شكاف شود ) عمق شانه شابلون(265قبول است اگر قسمت جلو بطور كامل تا عمق ) الف

  
   مردود است)ب 

  
  :راهنماي شكل

   ميليمتر باالي سطح زمين بازي600بيشتر از =  ميليمتر600>
   ميليمتر باالي سطح زمين بازي600كمتر از =  ميليمتر 600< 

   شابلون آزمونA روش وارد كردن بخش 1 محدوده 5- شكل ت
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  :راهنماي شكل

a ( قبول  
b ( مردود  
 Dسر بزرگ     شابلون 1

  آزمون از طريق ورود شانه شابلون ت شابلون A روش ورود بخش 2 محدوده 6-شكل ت
  )آزمون زائده(      گير كردن لباس3- ت
     وسيله آزمون1-3- ت

  :الف نشان داده شده است شامل اجزا زير است- 5- وسيله آزمون همانطور كه در شكل ت
 پلي آميد ( است، توليد شده از تركيبات آلي ب نشان داده شده-5-زائده همانطور كه در شكل ت

 كه داراي خواص مناسب شده است،) PTFE(، پلي تترا فلوئور اتيلن )مانند نايلون) (PA) (ها

 نشان داده شده استپ-7-زنجير همانطور كه در شكل ت . 

 گلويي يا اتصال قابل جدا شدن و با لغزش روان. 

  ميله 
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  ابعاد بر حسب ميليمتر 

  
  وسيله آزمون بطور كامل) زائده                                                                                 ب )الف                        

  

  
  زنجير) پ 

  :راهنماي شكل
  ميله   -1
   زنجير -2
   زائده                   -3
  گلويي-4

   وسيله آزمون5- شكل ت
  م آزمون    روش انجا2-3- ت
    سرسره ها1-2-3- ت

 ميليمتري انتقال بخش شروع به بخش سريدن سرسره 200قسمت شروع ووسيله آزمون را بطور عمودي در 
  . نشان داده شده است قرار دهيد8- و در موقعيت مناسب از پهلو همانطور كه در شكل ت
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 بدون اعمال نيرو يا تاثير اضافي، ودخو پهناي در تمام وضعيتها، در محدوده بطور تصادفي زائده و زنجير را 
  .قرار دهيد
  .مصداق عيني اين آزمون حركت طبيعي زائده لباس است -يادآوري

.  نيوتن را در جهت حركت اجباري اعمـال كنيـد          50در مواردي كه وسيله آزمون گير مي كند حداكثر نيروي           
  . استاگر وسيله آزمون از اين موقعيت رها شد تجهيزات مورد آزمون قبول 

  
  ابعاد بر حسب ميليمتر

  
  

  سرسره باريك) سرسره پهن                                             ب)  الف                             
   خط مركزي-1

  زمون روي سرسره ها  موقعيت وسيله آ6- شكل ت
  .ثبت و گزارش كنيد كه آيا گير كردن زائده يا زنجير اتفاق مي افتد يا خير

  
   ميله هاي عمودي سر خوردن 2-2-3- ت

  .آزمون را با دو موقعيت متفاوت وسيله آزمون مطابق با بند الف و ب انجام دهيد
  ) را ببينيد7- شكل ت(وسيله آزمون كامل ) الف

  .وسيله آزمون را بطور عمودي در لبه سكو در نزديكترين نقطه به ميله عمودي سرخوردن قرار دهيد
  زنجير/زائده) ب 

 1ر8 يا اگر كمتر از  متر باالي سطح مجاور سكو8/1زنجير را از مكان وسيله كامال جدا كنيدبطوريكه /زائده
  .  نشان داده شده است9-قرار گيرد همانطور كه در شكل تمتر امتداد دارد در باالترين نقطه ميله 

بدون اعمال نيرو يا تاثير اضافي،  خودو پهناي در تمام وضعيتها، در محدوده بطور تصادفي زائده و زنجير را 
وسيله آزمون را همانطور كه در قسمت الف نشان داده شده و سپس همانطور كه در قسمت ب . قرار دهيد

  .توضيح داده شده است  بكار بريد
  .مصداق عيني اين آزمون حركت طبيعي زائده لباس است -يادآوري

.  نيوتن را در جهت حركت اجباري اعمـال كنيـد          50وي  در مواردي كه وسيله آزمون گير مي كند حداكثر نير         
  . اگر وسيله آزمون از اين موقعيت رها شد تجهيزات مورد آزمون قبول است
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 متر 2/1آزمون را همانطور كه در قسمت ب آمده است براي تمام طول ميله هاي عمودي سرخوردن تا نقطه 

  . باالي سطح زمين تكرار كنيد
  . يا زنجير كه اتفاق افتاده است را ثبت و گزارش كنيدهر نوع گير كردن زائده 

  
  ابعاد بر حسب ميليمتر

  
  

  سكوي شروع = 1

   موقعيت وسيله آزمون روي ميله هاي عمودي سرخوردن7- شكل ت
  
    سقفها3-2-3- ت

 و بطور تصادفي زائده)  را ببينيد1- 3-بند ت( كامل جدا كنيدوسيله آزمونو گلويي را از ميله زنجير ، زائده
بدون اعمال نيرو يا  اوج يا در طول سطح سقف  درخودو پهناي  محدوده  تمامدر تمام وضعيتها، درزنجير را 

  . تاثير اضافي، قرار دهيد
 نيوتن را در هر جهتي كه پتانـسيل سـرخوردن           50در مواردي كه زائده يا زنجير گير مي كند حداكثر نيروي            

  . ده از اين موقعيت رها شد تجهيزات مورد آزمون قبول استاگر زنجير و زائ. وجود دارد اعمال كنيد
  . هر نوع گير كردن زائده يا زنجير كه اتفاق افتاده است را ثبت و گزارش كنيد
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           گير كردن انگشت4- ت
        وسايل آزمون  1- 4- ت

  .  تعيين شده است10-ميله هاي شبيه انگشت با مشخصاتي كه در شكل ت
  

  ميليمترابعاد بر حسب 

  
  
  الف

  
  ب

   ميله انگشت مانند10- شكل ت
     روش انجام آزمون2- 4- ت

 ميليمتري را در كمترين برش عرضي قسمت باز بكار بريد و اگر ميله از آن عبور نمي 8ميله شبيه انگشت 
  .  تعيين شده است11-كند آنرا بچرخانيد همانطور كه در شكل ت

ه در هر موقعيتي هنگام حركت در كمان مخروطي همانطور كه در اگر ميله وارد قسمت باز شده و اگر ميل
  .  نشان داده شده است قفل مي شود اين موضوع را ثبت و گزارش كنيد11-شكل ت

 ميليمتري را بكار 25 ميليمتر از قسمت باز عبور مي كند ميله شبيه انگشت 8اگر ميله شبيه انگشت با قطر 
  . بريد

يمتري از قسمت باز عبور مي كند، ببينيد كه آيا امكان گير كردن انگشت  ميل25اگر ميله شبيه انگشت 
  . ديگر وجود دارد يا خير و اين موضوع را ثبت و گزارش كنيد
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   ميليمتر 8 حركت چرخشي ميله شبيه انگشت با قطر 11- شكل ت
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  پيوست ث
  )اطالعاتي(

  پله هاي حلزوني و مارپيچي

 1-ه هاي نردبانهاي مارپيچي و حلزوني بايد داراي ابعاد يكسان و مطابق با جدول ث   تمام پل1-ث
  )  را نيز ببينيد1-شكل ث.(باشند

  

  محدوده ابعادي پله هاي مارپيچي و حلزوني 1-جدول ث
  

  ابعاد بر حسب ميليمتر

 عرض پله
  140حداقل 
 275حداكثر 

  110حداقل  Bفاصله بين دو پله 
 230حداكثر 

  500حداقل  W طول پله
 900حداكثر 

  500حداقل  Hنرده 
 900حداكثر 

  1830حداقل  1ارتفاع هر پله تا مانع باالي سر
 

  درجه20حداقل  زاويه باريك شدن پله هاي حلزوني

  
  

                                                 
1- headroom  
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   ارتفاع هر پله تا مانع باالي سرباالي پله ها هنگاميكه بطور عمودي باالي از خط مركزي كف پله اندازه 2-ث

  . ميليمتر باشد1830 است نبايد كمتر از گيري شده

  . باشد3- 2-4  نرده بايد براي دو طرف نردبان تهيه شده و طول داخلي آنها بايد مطابق بند 3-ث

  
  . عرض پله بطور مماسي در وسط كف پله اندازه گيري شده است- 1

  ه حلزوني پل) الف- 1-پله مارپيچي                                شكل ث) ب-1-   شكل ث

   پله هاي حلزوني و مارپيچي1- شكل ث
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  جپيوست 
  )اطالعاتي(

  نظر اجمالي بر موقعيت هاي امكان پذير گير كردن
  

  1-جدول ث
1  2  3  4  5  6  

  قسمتهاي كامال باز
    

  غير سخت  سخت
قسمتهاي باز 

 محل اتصال جزئي
Vقسمتهاي متحرك   برآمدگي   شكل

  تجهيزات

 الف
  
  

تمام 
  بدن

  

        

  
  ب
  
  

 گردن/سر
  ابتدا سر

      

  

 
  پ
  
  

 گردن/سر
  پاابتدا 

   

        

  ت
  
  

دست و 
  بازو

      

  

  

  
  ث
  
  

مچ يا و 
  پا
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1  2  3  4  5  6  
  قسمتهاي كامال باز

    

  غير سخت  سخت

قسمتهاي باز 
 محل اتصال جزئي

Vقسمتهاي متحرك   برآمدگي   شكل
  تجهيزات

  انگشت  ج

  
  

 
 

  

  
      لباس  چ

      
            مو  ح

  
  

  

  

  


