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 خدا نامبه

 ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة اب آشنايي

 و اسـتاندارد  مؤسسـة  مقـررات  و قـوانين  اصـالح  قـانون  3مـادة  يـك  بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة
 اسـتانداردهاي  نشـر  و تدوين تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات

  .دارد عهده به را ايران) سمير( ملي
 مؤسسـات  و مراكز نظران صاحب *مؤسسه كارشناسان از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در استاندارد تدوين
 توليـدي،  شرايط به توجه با و ملي مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، علمي،
 كننـدگان، مصـرف  توليدكننـدگان،  شـامل  نفـع،  و حـق  صـاحبان  منصـفانة  و آگاهانـه  مشـاركت  از كـه  است تجاري و فناوري

 نـويس  پيش .شود مي حاصل دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز كنندگان، وارد و صادركنندگان
 از پـس  و شـود مـي  ارسـال  مربـوط  فنـي  هاي يسيونكم اعضاي و نفع ذي مراجع به نظرخواهي براي ايران ملي استانداردهاي

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

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

  .باشد رسيده تصويب به دهدمي تشكيل استاندارد مؤسسه كه مربوط استاندارد
 المللـي  بـين  كميسـيون  1(ISO)اسـتاندارد   المللـي  بـين  سـازمان  اصلي اعضاي از ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

 كـدكس  كميسـيون  4رابط تنها عنوان به و است (OIML)3 قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان و (IEC)2الكتروتكنيك 
 هـاي  نيازمنـدي  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

 مصـرف  از حمايـت  بـراي  قـانون،  در شـده  بينـي  پـيش  موازين ترعاي با تواند مي ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

 و محيطـي  زيسـت  مالحظـات  و محصـوالت  كيفيـت  از اطمينـان  حصـول  عمـومي،  و فـردي  ايمني و سالمت حفظ كنندگان،
ـ  وارداتـي،  اقـالم  يـا  / و ر كشو داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي استانداردهاي از بعضي اجراي اقتصادي،  تصـويب  اب

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

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

 و كيفيـت  مديريت هاي سيستم صدورگواهي و مميزي بازرسي، آموزش، مشاوره، زمينة در فعال مؤسسات و زمانها سا خدمات
 و ها سازمان گونه اين استاندارد مؤسسة ، سنجش وسايل )واسنجي( كاليبراسيون مراكز و ها آزمايشگاه محيطي،زيست مديريت
 تأييـد  گواهينامـة  الزم، شـرايط  احـراز  صـورت  در و كنـد  مـي  ارزيابي ايران صالحيت تأييد نظام ضوابط اساس بر را مؤسسات

 وسـايل  )واسـنجي ( كاليبراسـيون  يكاهـا،  المللي بين دستگاه ترويج .كند مي نظارت آنها عملكرد بر و اعطا ها آن به صالحيت

 ايـن  وظـايف  ديگر 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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  استانداردتدوين كميسيون فني 
م دهقسمت - تجهيزات زمين بازي و سطوح آن «

  » الزامات ايمني و روشهاي آزمون-تجهيزات كامال محصور شده
  

  يا نمايندگي/ سمت و  : رئيس
  گنجايي، اميرعباس

  )دكتراي مكانيك(
 - مدرس دانشگاه آزاد تهران

  واحد جنوب
    :دبير

  نيري ، مريم 
 )مديريت سيستم و بهره وريانس ليسفوق (

  
  

موسسه استاندارد و تحقيقات 
  صنعتي ايران

  

    )اسامي به ترتيب حروف الفبا: (اعضاء
  جواد، ژيال

  )فوق ليسانس مهندسي شيمي(
  

  خوش بين، احمد
  )دكتراي معماري(
  

  قندي، اشكان
  )ليسانس مهندسي مكانيك(
  

  صنيع پي، ناصر
  )فوق ديپلم(
  

  ، منصورفايضي
  )انس مهندسي مكانيكليس(
  

  مهين خاكي، مصطفي
  )ديپلم(
  

  نيك پور، مرتضي
  )ليسانس مهندسي فضاي سبز(
  

  هاشمي، فلور
  )فوق ليسانس مهندسي محيط زيست(
  
  

  مشاور مدير عامل
سهامي (شركت صنايع آموزشي

  )خاص
  

  وزارت كشور
  
  

شركت بازرسي كيفيت و 
  استاندارد ايران

  
رئيس هيئت مديره شركت 

  اگردونه ه
  
  

 شركت شادي آفرينان خاور ميانه
  

  پارك شهيد چمران كرج 
  
  

 سازمان پاركها و فضاي سبز كرج
  
  

سازمان پاركها  - شهرداري تهران
  و فضاي سبز تهران
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  مندرجات فهرست
 عنوان

  
 صفحه

 ج استاندارد مؤسسة با آشنايي

  د  استاندارد تدوين فني كميسيون
  و  پيش گفتار

  ه  مقدمه
  1  و دامنه كاربرد هدف      1
  1  مراجع الزامي      2
  2  اصطالحات و تعاريف      3
  4  الزامات ايمني      4
  15  اطالعات بازرسي و نگهداري      5
  17  گزارش آزمون     6
  18  نشانه گذاري      7
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  پيش گفتار

الزامات ايمني و  -تجهيزات كامال محصور شده  - همقسمت د-ي و سطوح آنتجهيزات زمين باز "استاندارد
 كميته ملي استاندارد سيزدهمين كه توسط كميسيونهاي مربوط تهيه و تدوين شده ودر " روشهاي آزمون

به استناد بند  مورد تاييد قرار گرفته است، اينك 13/11/88مورخ  ايمني وسايل سرگرمي و كمك آموزشي
ايران مصوب بهمن ماه  قانون اصالح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي  3يك ماده 

  .شودبه عنوان استاندارد ملي ايران منتشر مي 1371

براي حفظ همگامي و هماهنگي با تحوالت و پيشرفتهاي ملي و جهاني در زمينه صنايع ، علوم و خدمات ، 
تكميل اين  وم تجديد نظر خواهد شد و هر پيشنهادي كه براي اصالح در مواقع لزو 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 زير شرح به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد اين تهية براي كه خذيمنبع و ما
  

DIN EN 1176-10: 2008 Playground equipment and surfacing- Part2: Additional 
specific Safety requirements and test methods for fully enclosed equipment. 
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  دهمقسمت  - سطوح آن  تجهيزات پاركها و
   ات ايمني و روشهاي آزمونالزام - تجهيزات كامال محصور شده 

  هدف و دامنه كاربرد  1
مي باشد كه به  تجهيزات بازي كامال محصور شدهايمني براي الزامات هدف از تدوين اين استاندارد تعيين 

را  1-3بند . (طراحي شده استمنظور نصب در فضاي باز يا بسته جهت استفاده كودكان تا چهارده سالگي 
  ) ببينيد

اين استاندارد الزامات ايمني كه بطور خاص مربوط به ساختار تجهيزات كامال محصور شده مي باشد را ارائه 
قابل رؤيت بودن، سطح بيروني، قابل باال رفتن بودن، ديواره مسيرهاي فرار،  مي هد مانند خروجي ها،

به فضاي ايمن، مقاومت در مقابل آتش سوزي، مشخصات تجهيزات تورهاي محدود كردن فضا مربوط /ها
  .اجزاء، سطوح جذب ضربه، عالمت محدوده سني مشخصات نصب و تعمير و نگهداري/

    
  مراجع الزامي                  2

ب بدين ترتيـ . شده است داده كه در متن اين استاندارد به آنها ارجاع  مدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است
يـا تجديـد نظـر ،    / در مورد مراجع داراي تاريخ چاپ و .آن مقررات جزئي از اين استاندارد محسوب مي شود 

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

يا تجديد نظر آن مدارك الزامي ارجـاع داده  /يا تجديد نظر  آخرين چاپ و/در مورد مراجع بدون تاريخ چاپ و
  .است  مورد نظر شده

  :استفاده از مراجع زير براي كاربرد اين استاندارد الزامي است 
الزامات ايمني  -قسمت اول –سطوح آن   تجهيزات پاركها و 6436- 1 استاندارد ملي ايران شماره 1- 2

  هاي آزمونعمومي و روش
 -انواع سرسره -سومقسمت  –تجهيزات پاركها و  سطوح آن   6436- 3 استاندارد ملي ايران شماره 2- 2

  هاي آزمونالزامات ايمني عمومي و روش
اع ريلهاي انو - چهارمقسمت  –تجهيزات پاركها و  سطوح آن   6436- 4 استاندارد ملي ايران شماره 3- 2

  هاي آزمونالزامات ايمني عمومي و روش  - ريسماني
  تعيين ارتفاع سقوط بحراني - سطوح جذب ضربه زمين بازي  6437 استاندارد ملي ايران شماره 4- 2

2-5 EN 1021-1, Furniture — Assessment of the ignitability of upholstered furniture — Part 1: 
Ignition source 
smouldering cigarette 
2-6  EN 1021-2, Furniture — Assessment of the ignitability of upholstered furniture — Part 2: 
Ignition source match 
flame equivalent 
2-7 EN ISO 11925-2, Reaction to fire tests - Ignitability of building products subjected to 
direct impingement of 
flame - Part 2: Single-flame source test (ISO 11925-2:2002) 
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  اصطالحات و تعاريف               3
عالوه بر آن اصطالحات و تعاريف تعيين شده . در اين استاندارد اصطالحات با تعاريف زير بكار  برده مي شود

نيز براي اين   6437 استاندارد ملي ايران  شمارهو  1388سال  6436-1 در استاندارد ملي ايران  شماره
  .استاندارد كاربرد دارد

3-1  

  هيزات كامال محصور شدهتج
اين تجهيزات از . مي تواند بازي كندبا آن يا در آن تجهيزات و سازه هايي شامل اجزاء ساختاري كه كودك 

  .  سه طرف محصور شده اند و ورودي ها و خروجي هاي آن تعيين شده است

3-2           

  سرسره سقوطي 
نزديك به عمود است و به يك منحني مقعر امتداد سرسره اي كه در ابتداي بخش سريدن داراي سقوط آزاد 

 )را ببينيد 1شكل (. يافته و در بخش خروج در وضعيت نزديك به افقي در مي آيد

  
  :راهنماي شكل

 بخش شروع .1

 )شامل انحنا(بخش سريدن .2

 بخش خروج .3

 ارتفاع سرسره .4

 نگهدارنده كناري .5

 منحني مقعر .6

 درجه 15زاويه سرسره نسبت به خط عمود حداقل  .7

  ميليمتر 100ع حداقل شعا .8
  مثالي از سرسره سقوطي، نما از كنار   -1شكل 
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3-3               

  وسيله سواري آويزان از سقف 
وسيله اي كه كودك مي تواند توسط آن با فشار به سمت جلو كه خودش ايجاد مي كند در طول يك مسير 

  . حركت كندافقي يا شيب دار ثابت شده محكم و آويزان از سقف 
3-4              

  نقطه شروع يا پايانه
  .يا بنشيند و وسيله را آماده حركت كند/فضايي كه استفاده كننده مي تواند دستگيره را بگيرد و

3-5            

  فضاي حركت

  .فضايي كه در آن استفاده كننده مي تواند آزادانه حركت كند

3-6             

 مسير آويزان شده از سقف

  .قسمت متحرك را حمايت مي كندقسمتي از سازه كه 

3- 7           

 متحرك

قسمت متحركي كه بوسيله فشار به سمت جلويي كه استفاده كننده خودش ايجاد مي كند او را در مسير 
  آويزان شده از سقف حركت مي دهد

3-8           

 وسيله اتصال 

  .يه مي شودقسمتي از سازه بين متحرك و قسمت نشستن كه اغلب براي آن دستگيره ته
3-9             

   متوقف كننده انتهايي

مواد جذب انرژي ضربه كه به منظور مستهلك شدن انرژي ضربه متحرك در شروع و انتهاي مسير آويزان 
  .شده از سقف گذاشته شده است
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3 -10             

 استخر توپ

دك مي تواند در آن بازي محوطه اي كه بصورت محصور طراحي شده و شامل عمقي از توپ مي باشد و كو
  . كند

3-11            
  مسير تخليه 

مسيري داخل تجهيزات كه دسترسي را براي بزرگساالن به منظور آوردن و خارج كردن كودك فراهم مي 
  .سازد اين قسمت شامل محل هاي دسترسي تجهيزات نيز مي باشد

3-12            

  سرسره تخليه
  .بازي يا مستقيما در جلوي يك خروجي پايان مي يابد سرسره اي كه يا خارج از تجهيزات

  

  الزامات ايمني                  4
  كليات            4-1

باشد بجز مواردي كه توسط  6436- 1بايد مطابق با استاندارد ملي ايران شماره  تجهيزات كامال محصور شده
  .است مشخص شدهاين استاندارد 

  مربوط به اورژانس و مديريت ايمني در مقابل آتش سوزي       روش اجراي امور            4-2
  مواد اشتعال پذير       4-2-1

 EN ISO 11925-2مواد مورد استفاده در ساختار تجهيزات كامال محصور شده بايد مطابق با استاندارد 
  .باشد EN 1021-2و  EN 1021-1يا /و
  تخليه     4-2-2
  گساالنقابليت دسترسي براي بزر 4-2-2-1

تجهيزات بايد بگونه اي طراحي شود كه مطمئنا بزرگساالن بتوانند به هر قسمتي كه كودك در تجهيزات نياز 
  .به كمك دارد دسترسي پيدا كنند

  الزامات خاص براي گيركردن تمام بدن 4-2-2-2
- 1ستاندارد ملي شماره به منظور پيشگيري از گيركردن تمام بدن، تونلها بايد مطابق با الزامات تونلها كه در ا

  .  تعيين شده است، باشد 4- 7- 2- 4بند  1388سال    6436
  مسير تخليه 4-2-2-3

  . باشد 1مسير تخليه بايد مطابق با جدول 
ميليمتر باشد بجز در مواردي كه  900و پهناي حداقل ميليمتر  1300داراي ارتفاع حداقل مسير تخليه بايد 

  .ميليمتر كاهش يابد 720حداقل  پهنا مي توانند به كودك است 20ظرفيت براي كمتر از 
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  .فقط در صورتي كه مسير تخليه مطابق الزامات زير است، تجهيزات بازي مي تواند در مسير تخليه واقع شود
  تجهيزات بازي كه در طول سطوح افقي يا عمودي مسير تخليه قرار گرفته است نبايد مانع خروج

 .فراهم نمايد شود و نبايد ريسك گير كردن را

  تجهيزات بازي متحرك آويزان در مسير تخليه، مثال كيسه هاي شني بايد به سادگي اجازه عبور
 .معبر را وقتي تحت تاثير عمل هل دادن قرار گرفته اند را بدهند

  1300ميليمتر يا ارتفاع آنرا از  900تجهيزات بازي واقع در مسير تخليه نبايد پهناي مسير را از 
 .كاهش دهدميليمتر 

  200مواردي از تجهيزات بازي كه در داخل مسير تخليه قرار گرفته است بايد داراي عمق كمتر از 
ميليمتري بين هر كدام از وسايل بازي كه ابعاد مسير 1000ميليمتر باشد و بايد فاصله حداقل 

  .تخليه را كاهش مي دهد وجود داشته باشد
  سرسره تخليه 4-2-2-4

ميليمتري  3000يي كه مستقيما جلوي يك خروجي پايان مي يابد بايد فاصله حداكثر در مورد سرسره ها
  .بين انتهاي بخش خروج سرسره و خروجي وجود داشته باشد

   فاصله تا خروجي 4-2-2-5
  .متر بيشتر باشد 18فاصله از هر نقطه تجهيزات تا نزديك ترين خروجي نبايد از 

  :ه شرح زير وجود داردموارد خاصي براي محاسبه اين فاصله ب
 براي سرسره فاصله نصف طول سطح سريدن; 

 شكل (. عمودي بين مراكز هندسي قسمتهاي باز را با هم جمع كنيد براي برج صعود فواصل افقي و
 )را ببينيد 2
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  :راهنماي شكل

  سكو    1
H   فاصله افقي  
V  فاصله عمودي  

  اندازه گيري فواصل داخلي برج صعود - 2شكل
  محل هاي دسترسي 4-2-2-6

  .باشد 1تعداد مكانهاي محل هاي دسترسي بايد مطابق با جدول 
مكانهاي محل هاي دسترسي بايد بگونه اي واقع شود كه تخليه در محدوده هاي مختلفي از تجهيزات بازي 

  ) را ببينيد 1جدول .(انجام شود
  
  
  
  
  
  

  مسيرهاي تخليه و مكان محل هاي دسترسي - 1جدول 
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  مترابعاد بر حسب 
  ظرفيت

تعداد استفاده (
  )كننده

محاسبه شده طبق 
  7-2-2-4بند 

  
  20تا  1

  
  50تا  21

  

  
  100تا  51

  
  200تا  101

  
بيشتر از 

201  

 0  بلندترين سكو 
≤ 
٢ 

>٢ 
≤ 
۴  

>۴ 
≤ 
۶  

>۶ 0
≤
٢ 

>٢
≤ 
۴ 

>۴
≤ 
۶ 

>۶ 0
≤
٢ 

>٢
≤ 
۴ 

>۴
≤ 
۶ 

>۶ 0 
≤ 
٢ 

>٢ 
≤ 
۴  

>۴
≤ 
۶  

مطابق  ۶<
  )الف(فرمول

ن حداقل تعداد مكا
  محلهاي دسترسي

2 2  2  2  2 2  3  3  2 2  3  4  3 3  4  4  

حداكثر فاصله از هر 
مكان تا يك مسير 
تخليه يا سرسره 

  تخليه

  
  )ب(10

  

  
  )ب( 5

  :نفر بايد از فرمول زير استفاده شود 200براي ظرفيت بيش از ) الف
  1) +  50ظرفيت تقسيم بر = (حداقل تعداد مكانهاي محل هاي دسترسي 

  اكثر فاصله براي رسيدن دسترسي به خروجي كافي است مسير تخليه يا سرسره تخليه در كنار تجهيزات الزم نيستاگر حد) ب 
  

  
  ظرفيت  4-2-2-7

  :بايد با در نظر گرفتن موارد زير محاسبه شود 1Cظرفيت  
   6436-1استحكام ساختاري مطابق با استاندارد ملي ) الف
  :از تجهيزات كه بر مبناي فرمول زير است) كاربردي(ملي استفاده ع) ب 

3
32

1

CC
C


  

  بطوريكه
2C  است 6436-1ظرفيت محاسبه شده مطابق با استاندارد ملي.  
3C  كودك در هر متر مربع محاسبه مي شود 3ظرفيت سطح زمين بازي است كه براي.  

    .اين درصورتي است كه ساختار در زمان استفاده بطور كامل بارگذاري نشده باشد - آوريياد
  
  
              طراحي و توليد         4-3

استاندارد هيچ الزاماتي در خصوص تهويه نيامده است و در اين رابطه بايد به الزامات تهويه در تجهيزات و در اين  - يادآوري
  .   سطح ملي يا منطقه اي توجه شود ساختمان مورد استناد در

   استحكام ساختاري     4-3-1
  .باشد 6436-1بايد مطابق با استاندارد ملي استحكام ساختاري 
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     محافظت در مقابل ضربه     4-3-2
     ارتفاع سقوط آزاد 2-1- 3- 4

  .متر باشد 2ارتفاع سقوط آزاد نبايد بيشتر از 
  .  جداسازي و بازداشتن محدود شده استامكان سقوط آزاد بوسيله  - يادآوري

   سطوح جذب ضربه 4-3-2-2
  .باشد 6436-1سطوح جذب ضربه بايد مطابق با استاندارد ملي 

  ازسمت خارج امكان باالرفتن     3- 3- 4

  .ودمتر باالتر از هر جاي پا يا نگهدارنده فراهم ش 2متر از سطح زمين و  2محافظت در مقابل باالرفتن بايد تا ارتفاع 

و قابل رؤيت بودن تجهيزات  6436- 1در استاندارد ملي  گير كردنحافظت بايد مطابق با الزامات مهر روش 
  .باشد 4- 3- 4در بند 
ميليمتر  8اين امر مي تواند با توري داراي شبكه هاي كوچك، پانل بدون قسمتهاي باز يا با قسمتهاي باز كوچكتر از  - يادآوري

  .   حاصل شود
  ابل رؤيت بودنق     4- 3- 4

نظارت و بازديد موثر به قابل رؤيت بودن وابسته است و تحقيق در زمينه ارزيابي ريسك . به خوبي قابل رؤيت بودن براي مديريت ايمني تجهيزات كامال محصور شده ضروري است  4-3-4-1
  . استآتش سوزي نشان داده است كه قابل رويت بودن در موفق بودن عمليات جستجو و نجات مهم 

  .خطوط ديد از محل نظارت تا محل بازي نبايد مسدود شود  4-2- 3- 4
اگر در اثر شكل ساختاري يا ساير فاكتورهاي طراحي اجتناب ناپذير، اين امر نمي تواند تحقق يابد بايد تلويزيون مدار  - يادآوري

  .بسته تهيه شود
ن قابليت ت نيست بايد بخوبي براي بزرگساالداخل تجهيزاتي كه استفاده كننده از بيرون قابل روي  4-3- 3- 4
   .  سترسي داشته باشدد
   تعيين فضاها و سطوح     4-3-5
  كليات   5-1- 3- 4

تجهيزات كامال محصور شده داراي تعداد اشكال منحصر به فردي است كه موجب شده خطرات متفاوتي با 
زامات مربوط به اشكال خاص در بندهاي ال. آمده است براي آن ايجاد شود 6436-1آنچه در استاندارد ملي 

  .آمده است 4-5- 3- 4تا  5-2- 3- 4
  فضاي سقوط 4-3-5-2

ميليمتر وسعت فضـاي سـقوطي كـه در     1500ميليمتر و كوچكتر يا مساوي  600براي ارتفاع سقوط بيش از 
ر اطراف ميليمتر د 1000آمده است مي تواند تا  5-2-8-2-4بند  1388سال  6436-1استاندارد ملي شماره 

قسمتهاي قابل دسترس تجهيزات كاهش يابد اگر محافظت در مقابل ضربه براي سطوح عمودي احاطه كننده 
  .تهيه شده باشد

  سطح ضربه 4-3-5-3
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ميليمتر باشد و هيچ حركت اجباري وجود نداشته باشد هيچ الزام  600اگر ارتفاع سقوط آزاد كمتر يا مساوي 
 1500ميليمتر و كوچكتر يا مساوي  600اگر ارتفاع سقوط آزاد بيش از . خاصي براي جذب ضربه وجود ندارد

بنـد   1388سال  6436-1ميليمتر باشد مواد استفاده شده در سطوح ضربه افقي بايد مطابق با استاندارد ملي 
  .باشد 4-2-8-5

  .وسعت سطح ضربه مي تواند به اندازه وسعت فضاي سقوط كاهش يابد
در مـورد   6436-1ميليمتر است الزامات داده شـده در اسـتاندارد ملـي     1500يش از اگر ارتفاع سقوط آزاد ب

  .جذب ضربه و وسعت سطح ضربه بايد اعمال شود
تـوري، پانـل   مانند (حفاظهاي مناسب اگر وسعت سطح ضربه در طرف ورودي يا خروجي بتواند با استفاده از 

كاهش يابد اين حفاظها بايد مطـابق بـا الزامـات    ) يمترميل 8بدون قسمتهاي باز يا با قسمتهاي باز كوچكتر از 
    .بوده و محافظت در مقابل ضربه بايد تامين شود 6436-1مربوط به گيركردن در استاندارد ملي شماره 

  فضاي آزاد 4-3-5-4
ق بايـد مطـاب  ) را ببينيـد  6436-1استاندارد ملـي شـماره   (ابعاد استوانه مورد استفاده براي تعيين فضاي آزاد 

  .باشد 2جدول 
ابعاد فضاي آزاد مي تواند با استفاده از جداكننده هايي كه ريسك گير كردن يا آسيب در اثر ضربه را ايجاد نمي كنند  -يادآوري

  .تغيير كند

  
  براي تعيين فضاي آزاد هابعاد استوان - 2جدول 

  ابعاد بر حسب ميليمتر

  شعاع  نوع استفاده
A 

  ارتفاع
h 

  1800  500  ايستاده

  1500  500  شستهن

ميليمتر  1500ميليمتر باالي و  300  500  آويزان
  زير محل آويزان شدن

زيرا اين امكان وجود دارد كه استفاده كنندگان خـود را بـه سـمت      h= 300در رابطه با نوع استفاده آويزان،  -يادآوري
  .باال بكشند

  اتصاالت   4-3-6
  .بازرسي شود 1-5اتصاالت بايد مطابق با بند 

  تركيب طنابها 4-3-7
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   .بهم بافته شده باشد تمام تركيب طنابها بايد بطور مطمئن در انتها گره خورده و
هنگاميكه پوشش طناب نايلوني كه به منظور اجتناب از لبه هاي سخت استفاده شده حرارت مي بيند بايد 

  .مراقب بود
. ه از افتادن اندام تحتاني در آن ممانعت شودطنابهاي صعود و طنابهاي راه رفتن بايد بگونه اي طراحي شود ك

  .تامين اين الزام نبايد موجب ايجاد خطر ديگري شود
  .كه تركيب طناب از روي يك ميله سخت عبور مي كند بايد در مقابل حركت ايمن شودجايي

ش، يا به منظور به حداقل رساندن گرماي ساي/جايي كه الزم است به منظور افزايش ايمني دستگيره و
  .غالفهاي محافظ بايد در قسمتهاي مقتضي تركيب طناب نصب شود

       روشنايي    4-3-8
  .المپهاي نصب شده بايد بطور مناسب محافظت شده و بايد براي كودكان غير قابل دسترس باشد

  نشانه گذاري سني  4-3-9
  :نشانه گذاري سني واضح و مناسب شامل موارد زير بايد درمعرض ديد واقع شود

 كودكان) قدهاي(سني يا قد) گروه هاي(گروه 

 ظرفيت 

 عالمت هاي ضروري 

 قوانين بازي 

  
  الزامات خاص          4-4
  سرسره هاي سقوطي     4-4-1
  كليات 1-1- 4- 4

باشد مگر در مواردي كه در اين استاندارد  6436-3بايد مطابق با استاندارد ملي  يسرسره هاي سقوط
  .مشخص شده است

  .مورد سرسره هاي سقوطي نظارت هنگاميكه مورد استفاده واقع مي شود بسيار مهم استدر  - يادآوري
  

  دسترسي  1-2- 4- 4
هنگاميكه هيچ كارمند آموزش ديده اي جهت نظارت بر استفاده ايمن حضور ندارد دسترسي به بخش شروع 

  .محدود شودبايد 
  بخش شروع  1-3- 4- 4
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بخش شروع بايد از مسير . ميليمتر باشد 1000به طول  هر سرسره بايد داراي بخش شروع افقي حداقل
  .حركت جدا شود

  محل نشستن  1-4- 4- 4
شعاع در محل نشستن بين بخش شروع و بخش سريدن به منظور اجتناب از وارد شدن ضربه به پشت سر در 

  . ميليمتر باشد 100اثر تكان شديد بايد حداقل 
  )كناره ها(محافظهاي كناري  1-5- 4- 4

لبه بااليي محافظهاي كناري بايد از بخش . ي تهيه شودسقوطي كناري بايد براي طرفين سرسره محافظها
  . شروع به بخش سريدن و بخش خروج امتداد يابد

ميليمتر شروع مي شود، محافظ كناري بايد با ارتفاع  2000چنانچه سريدن در ارتفاع كوچكتر يا مساوي 
  .از سطح سرسره اندازه گيري مي شود تهيه شود درجه 90ميليمتر كه در زاويه  500حداقل 

 750محافظ كناري بايد با ارتفاع حداقل  ميليمتر شروع مي شود 2000چنانچه سريدن در ارتفاع بيش از 
  .درجه از سطح سرسره اندازه گيري مي شود تهيه شود 90ميليمتر كه در زاويه 

  . ملحقات ديگري كه محدود مي كند ساخته شوده اضافه هر محافظ كناري مي تواند از ديواره هاي سرسره ب - يادآوري

  بخش سريدن  1-6- 4- 4
درجه نسبت به  15آمده است به اندازه حداقل  6436- 3زواياي شيب ممكن است از آنچه در استاندارد ملي 

  .خط عمود افزايش يابد
  بخش خروج 1-7- 4- 4

  . متر بر ثانيه بيشتر باشد 5سرعت نبايد از  μ = 0,3در بخش خروج با فرض ضريب اصطكاك 
  .طول بخش خروج بايد بر اساس سرعت محاسبه شود

  .محاسبه طول افقي بخش خروج تا محل سكون مي تواند با استفاده از فرمول زير محاسبه شود - يادآوري

g
vl 2

2
  بطوريكه:  

lطول قسمت افقي بخش خروج  
vسرعت  
gشتاب ثقل زمين  
ضريب اصطكاك  
  
  سطح ضربه  1-8- 4- 4
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اگر شخص استفاده كننده از . باشد 8- 4بند  1388سال  6436-3سطح ضربه بايد مطابق با استاندارد 
بخش خروج مي تواند براي تمام  از جلوي انتهايدقيق  فاصله متوقف شودقبل از پايان بخش خروج  ،سرسره

  . ميليمتر كاهش يابد 1000سرسره ها تا 

  )سخت( وسيله سواري آويزان شده از سقف   2- 4- 4
باشد مگر  6436-4بايد مطابق با استاندارد ملي) را ببينيد 4و  3شكل (وسيله سواري آويزان شده از سقف 2-1- 4- 4

  .در مواردي كه در اين بند مشخص شده است

متحرك بايد در داخل وسيله سواري آويزان شده از سقف با محدود كردن حركت توسط  2-2- 4- 4
  .نگهدارنده انتهايي محكم شود

  .بايد فقط يك متحرك در هر وسيله سواري آويزان شده از سقف وجود داشته باشد 2-3- 4- 4

آويزان شده از سقف  به منظور پيشگيري از گير كردن انگشتان استفاده كننده، در وسيله سواري 2-4- 4- 4
  . كه متحرك در طول مسير در حركت است، متحرك بايد محافظت شودهنگامي

مواد جذب انرژي مناسب بوده و بايد حداقل  داراينگهدارنده انتهايي در نقطه شروع يا پايانه بايد  2-5- 4- 4
  .مجموع طول عضو اتصال قرار گيرد% 75ميليمتري حصار عقبي يا به فاصله  1220در 

اند بايد بين دو واحد، براي وسيله هاي سواري آويزان شده از سقف كه بطور موازي چيده شده 2-6- 4- 4
  .محافظ نصب شود

     .محافظ بايد بطور خاص از موادي ساخته شود كه خطر به دام افتادن و آسيب هاي ناشي از ضربه را فراهم نكند - يادآوري
اگر از طناب ، آن آسان باشد ود كه داخل دست گرفتنوسايل اتصال بايد طوري طراحي ش 2-7- 4- 4

 )مانند حلقه(گيره نبايد به شكل بسته .  ميليمتر باشد 45و  16استفاده شده، طناب بايد داراي قطر بين 
  .درآيد

  .محل نشستن بايد بگونه اي طراحي شود كه استفاده كننده در هر زمان بتواند آن را ترك كند 2-8- 4- 4
  .از مواد جذب ضربه مناسب توليد شده يا با اينگونه مواد پوشش داده شود محل نشستن بايد

  .ميليمتر باشد 350قسمت زيرين محل نشستن بايد داراي حداقل فاصله از زمين 
  . محل هاي نشستن حلقه اي يا محل هاي نشستن از جنس طنابهاي بافته شده مناسب نيستند - يادآوري

بارگذاري شده  6436- 4ميكه محل نشستن مطابق با استاندارد ملي حداكثر سرعت متحرك هنگا 2-9- 4- 4
  . متر بر ثانيه بيشتر شود 7است، نبايد از 

  .سطح ضربه بايد عاري از هر چيزي كه بتواند موجب آسيب شود، باشد 2-10- 4- 4
  )را ببينيد 4شكل . (صفحه هاي عمودي بايد در طول مسير حركت وجود داشته باشد 2-11- 4- 4
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مسير سواري آويزان شده از ميليمتر از طرفين  1220فضاي عاري از مانع بايد حداقل تا فاصله  2-12- 4- 4
  .بطور مناسبي محصور شده باشدسقف فراهم شود مگر اينكه 

براي  5-8-2-4بند  1388سال  6436-1سطوح جذب ضربه بايد مطابق با استاندارد ملي ايران شماره  2-13- 4- 4
  .متر در منطقه برخورد تهيه شود ميلي1000ارتفاع سقوط 

  ابعاد بر حسب ميليمتر
  

  
 نگهدارنده .1
 محافظ روي متحرك .2
  آويزان شده از سقفمسير  .3

  
  ) سخت(مسير آويزان شده از سقف  - 3شكل 

  
  ابعاد بر حسب ميليمتر
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  ) سخت(مسير آويزان شده از سقف  - 4شكل 

  
  استخر توپ  4-4-3

  .ب مورد استفاده قرار گيرداستخر توپ نبايد  بدون حضور فرد مراق
در طول بازي بيرون رفتن توپ از محدوده بازي، استخر توپ بايد به منظور به حداقل رساندن  3-1- 4- 4

  .طبيعي طراحي شود
بايد  5-8-2-4بند  1388سال  6436-1سطوح جذب ضربه مطابق با استاندارد ملي ايران شماره  3-2- 4- 4

  . امون آن نصب شوددر تمام سطح استخر توپ و سطوح پير
  .كناره هايي كه به آساني قابل شستشو باشند بايد تهيه شود 3-3- 4- 4
مواردي كه جمع شدن آنها در فواصل بتواند كف استخر توپ بايد بگونه اي طراحي شود كه از  3-4- 4- 4

  .ايجاد خطر كند ممانعت نمايد
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ي كه براي كودكان توپ هايخراست ،به منظور به حداقل رساندن خطر مخفي شدن كودكان 3-5- 4- 4
و آنهايي كه  دباشميلي متر  450بيشتر از حداكثر عمق ماهه در نظر گرفته شده نبايد داراي  36كوچكتر از 

  .ميلي متر باشد 600ماهه درنظر گرفته شده نيايد داراي حداكثر عمق بيشتر از  36براي كودكان بزرگتر از 
توپها بايد داراي حداقل ناشي از بلعيده شدن توسط كودك  به منظور پيشگيري از خطر خفگي 3-6- 4- 4

  .ميليمتر باشد 70قطر 
هرقسمتي داخل استخر توپ يا هر سكوي قابل دسترس داخل استخر توپ نبايد داراي ارتفاع  3-7- 4- 4

  .ميليمتر از كف استخر توپ باشد 1000بيش از 
بخش خروج سرسره باشد كه موارد زير  فقط درصورتي استخر توپ مي تواند قسمتي از منطقه 3-8- 4- 4

  :برقرار باشد
 از منطقه استخر توپي كه براي بازي عمومي استفاده مي شود جدا شده باشد. 

 از منطقه اي كه كودكان تحت نظارت يا مراقبت قرار مي گيرند قابل رويت باشد. 

  ده باشدميليمتر محدود ش 400وپ ها در آن قرار مي گيرند به حداكثر تعمق قسمتي كه. 

  .ميليمتر باشد كه از انتهاي قسمت خروج سرسره اندازه گيري مي شود 2000طول استخر توپ بايد حداقل 
  .استخر توپ بايد عاري از هرگونه مانع باشد

  .ميليمتر باشد 600سطح كف استخر توپ بايد مطابق با الزامات ارتفاع سقوط بحراني 
هرگونه سطوح برجسته و زائده تيز بوده و بايد در اثر اعمال  توپ هاي استخر توپ بايد عاري از 3-9- 4- 4

  .باشد 6204توپ ها بايد مطابق با استاندارد ملي  .نيرو توسط دست قابليت انعطاف داشته باشند
  تجهيزات الكتريكي   4-4-4
ا تجهيزات الكتريكي كه در تجهيزات بازي كامال محصور شده جاداده شده اند بايد مطابق ب 4-1- 4- 4

مقررات ملي نيز ممكن . استانداردهاي خاص آن وسيله باشند و بايد مطابق با دستورالعمل سازنده نصب شود
  . است اعمال شود

  .هاي الكتريكي نبايد براي استفاده كننده قابل دسترس باشدكابل 4-2- 4- 4
  .باشد 8987-1استاندارد ملي ايران شماره  9- 5تجهيزات الكتريكي بايد مطابق با بند  4-3- 4- 4
  
  
  
  اطالعات بازرسي و نگهداري و تعميرات كه توسط توليد كننده يا توزيع كننده تهيه مي شود         5
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ه روي آن شماره استاندارد مربوطه درج كتوزيع كننده بايد دستورالعمل تعمير و نگهداري /توليد كننده   5-1
تورالعمل بايد شامل اظهاريه اي باشد مبني بر اينكـه  اين دس. را تهيه نمايد )را نيز ببينيد 5-5بند (شده است

برنامه زمانبندي بازرسي با توجه به نوع تجهيزات يا مواد بكار رفته در آنها و فاكتورهاي ديگر از قبيل استفاده 
  .، آلودگي هوا و عمر تجهيزات تغيير خواهد كرد1، سطح خرابكارياز حد ظرفيتبيشتر 

يد براي تعمير و نگهداري، بازرسي و كنترل، بهره برداري و در صورت لزوم مرمـت  توزيع كننده با/توليد كننده
  .   كردن تجهيزات، شكلها و نمودارهايي تهيه نمايد

دستورالعمل ها بايد برنامه زمانبندي كه در آن تجهيزات يا اجزاء آن مي بايست مورد بازرسي يا     5-2
  .تعمير و نگهداري قرار گيرد را مشخص نمايد

  :دستورالعمل ها بايد همچنين موارد زير را مشخص نمايد   5-3
نقاط سرويس و روشهاي آن مانند روغن كاري، محكم كردن پيچ و مهره ها، كشش  هر جا كه الزم است) الف

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

  .دوره زماني
توپها بايد در عمق يكنواخت  .توپهاي خراب به محض رويت بايد از داخل استخر توپ جمع آوري شود) ج

  .نسبت به بيرون استخر توپ نگهداشته شوند
  .سطح سازي بايد ايمن نگهداشته شود)چ
  :شامل بيانيه يا اظهارنامه هايي حاوي مطالب زير باشد دستورالعمل هاي نگهداري بايد   5-5

رفته است بايد مطابق مقررات  تمام روشهاي نصب يا تجهيزاتي كه به نوعي از موارد زير  در آنها بكار) الف
  .ملي يا استانداردهاي مربوطه نگهداري شوند

 الكتريكي .1

 گاز .2

 باالبر .3

 آشكارساز حريق .4

 آتش نشاني .5

 تهويه .6

  

                                                 
1- vandalism 
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روشهاي آزمون ايمني اضافي بايد براي تمام محوطه هايي كه داخل يا در مجاورت محوطه بازي ) ب 
  .سرپوشيده قرار دارند تعيين و اجرا شود

مناسب شده است و شامل توصيه هايي است، از  وسيله ت ايمني روزانه كه براي موارد خاصچك ليس)  پ 
  . طريق تامين كننده قابل دستيابي باشد

فرم چك ليست روزانه بايد توسط پرسنل مربوطه هر روز قبل از اينكه وسيله براي عموم باز شود، ) ت 
  .تكميل شود

ي صالح كه در رابطه با وسيله دانش و تجربه داشته باشند انجام بازرسي ساليانه بايد توسط كاركنان ذ) ث 
  .   قطعات توجه ويژه شود 1شود، در روشهاي مميزي كردن و تعيين مشكالت طوالني مدت به عمر كارايي

و قسمتهاي ساختاري ، در نقاط مرتبط با مقاومت و پايداري بطور خاص در نقاط اتصال وسيله به زمين ) ج 
اگر امكان خوردگي . الزم است حداقل بطور ساليانه بازرسي شوندقسمتهاي حامل بار قطع ارتباط 

وجود داردساختارها بايد بطور خاص تحت كنترل هاي خورگي  كه روي قسمتهاي ) مثال در لوله ها(داخلي
  .ساله قرار گيرند 5حامل بار انجام مي شود در حداكثر فواصل 

ي انجام شده بايد ثبت شود و بايد شامل جزئيات فعاليت هاي انجام هرگونه بازرسي و روشهاي نگهدار) چ 
شده و تاييد اقدامات اصالحي انجام شده باشد، بطوريكه نتايج به منظور كنترل توسط مدير، تامين كننده و 

  .مقام مافوق قابل دسترس باشد
  .در تمام مدت تميز باشند مناطق بازي كه بطور كامل محصور شده اند بايد به روش مناسبي نگهداري و) ح 
محل دسترسي بايد در خارج از چهارچوب بازي جايي كه براي عبور پرسنل تميز كردن و نگهداري ) خ 

  .تجهيزات مهيا شده است  قرار گيرد
محل هاي دسترسي نگهداري و تميز كردن بايد بتواند در مقابل دسترسي غيرمجاز هنگاميكه مورد ) د 

  .   محفوظ شود استفاده قرار نمي گيرد
     
  گزارش آزمون          6

به اضافه موارد زير  1388سال  6436-1از استاندارد ملي ايران به شماره  5گزارش آزمون بايد مطابق با بند 
  .باشد
    استاندارداين گزارش آزمون مبني بر مطابقت با ) الف 
ملي ايران هاي وارد مقتضي مطابق با استاندارددر متجهيزات كامال محصور شده تاييد در ارتباط با اينكه ) ب 

  .آزمون شده است 1388سال   6436- 10و  6436- 1       به شماره

                                                 
1 -sealed for life 
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   1388سال 6436-10 شماره و تاريخ اين استاندارد يعني) ب 
  
  نشانه گذاري           7

نشانه  1388سال  6436-1از استاندارد ملي ايران به شماره  7بايد مطابق بند تجهيزات كامال محصور شده 
  .گذاري شود

كامال نمايان  آنقرار گيرد كه پس از نصب  تجهيزات كامال محصور شدهنشانه گذاري بايد در مكاني روي  
  .باشد


