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 خدا نامبه

 ایران نعتیص تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ با آشنایی
 و اسـتاندارد  مؤسسـۀ  مقـررات  و قـوانین  اصـالح  قـانون  3مـادۀ  یـک  بند موجب به ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ

 اسـتانداردهاي  نشـر  و تدوین تعیین، وظیفه که است کشور رسمی مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ایران، صنعتی تحقیقات

  .دارد عهده به را ایران) رسمی( ملی

 مؤسسـات  و مراکز نظران صاحب *مؤسسه کارشناسان از مرکب فنی هاي کمیسیون در مختلف هاي حوزه در استاندارد دوینت

 تولیـدي،  شرایط به توجه با و ملی مصالح با همگام وکوششی شود می انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و تولیدي پژوهشی، علمی،

 کننـدگان، مصـرف  تولیدکننـدگان،  شـامل  نفـع،  و حـق  صـاحبان  نصـفانۀ م و آگاهانـه  مشـارکت  از کـه  است تجاري و فناوري

 نویس پیش .شود می حاصل دولتی غیر و دولتی هاي سازمان نهادها، تخصصی، و علمی مراکز کنندگان، وارد و صادرکنندگان

 از پـس  و شـود مـی  ارسـال  مربـوط  فنـی  هاي کمیسیون اعضاي و نفع ذي مراجع به نظرخواهی براي ایران ملی استانداردهاي

 ایران )رسمی( ملی استاندارد عنوان به تصویب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملی کمیتۀ در پیشنهادها و نظرها دریافت

  .شود می منتشر و چاپ

 کننـد  مـی  تهیه شده تعیین ضوابط رعایت با نیز ذیصالح و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات که استانداردهایی نویس پیش

 ترتیـب،  بـدین  .شـود  مـی  منتشـر  و چـاپ  ایـران  ملـی  اسـتاندارد  عنوان به تصویب، درصورت و بررسی و طرح ملی ۀدرکمیت

 ملـی  کمیتـۀ  در و تـدوین  5 شـمارۀ  ایـران  ملـی  استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر که شود می تلقی ملی استانداردهایی

  .باشد رسیده ویبتص به دهدمی تشکیل استاندارد مؤسسه که مربوط استاندارد

 المللـی  بـین  کمیسـیون  1(ISO)اسـتاندارد   المللـی  بـین  سـازمان  اصلی اعضاي از ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ

 کـدکس  کمیسـیون  4رابط تنها عنوان به و است (OIML)3 قانونی شناسی اندازه المللی بین سازمان و (IEC)2الکتروتکنیک 

 هـاي  نیازمندي و کلی شرایط به توجه ضمن ایران ملی استانداردهاي تدوین در .کند می فعالیت کشور در (CAC)5 غذایی 

 .شودمی گیريبهره بینالمللی استانداردهاي و جهان صنعتی و فنی علمی، پیشرفتهاي آخرین از کشور، خاص

 مصـرف  از حمایـت  بـراي  ن،قـانو  در شـده  بینـی  پیش موازین رعایت با تواند می ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ

 و محیطـی  زیسـت  مالحظـات  و محصـوالت  کیفیـت  از اطمینـان  حصـول  عمـومی،  و فـردي  ایمنی و سالمت حفظ کنندگان،

ـ  وارداتـی،  اقـالم  یا / و ر کشو داخل تولیدي محصوالت براي را ایران ملی استانداردهاي از بعضی اجراي اقتصادي،  تصـویب  اب

 اجـراي  کشـور،  محصـوالت  براي المللی بین بازارهاي حفظ منظور به تواند می مؤسسه . نماید اجباري استاندارد، عالی شوراي

 از کننـدگان  اسـتفاده  بـه  بخشـیدن  اطمینـان  بـراي  همچنـین  . نماید اجباري را آن بنديدرجه و صادراتی کاالهاي استاندارد

 و کیفیت مدیریت هاي سیستم صدورگواهی و ممیزي بازرسی، آموزش، مشاوره، زمینۀ در فعال مؤسسات و زمانها سا خدمات

 و ها سازمان گونه این استاندارد مؤسسۀ ، سنجش وسایل )واسنجی( کالیبراسیون مراکز و ها آزمایشگاه محیطی،زیست مدیریت

 تأییـد  گواهینامـۀ  الزم، شـرایط  احـراز  صـورت  در و کنـد  مـی  ارزیابی ایران صالحیت تأیید نظام ضوابط اساس بر را مؤسسات

 وسـایل  )واسـنجی ( کالیبراسـیون  یکاهـا،  المللی بین دستگاه ترویج .کند می نظارت آنها عملکرد بر و اعطا ها آن به صالحیت

 ایـن  وظایف دیگر از ایران ملی استانداردهاي سطح ارتقاي براي کاربردي تحقیقات انجام و گرانبها فلزات عیار تعیین سنجش،

  .است مؤسسه

  

                                                
 ایران�صنعتی�تحقیقات�و�استاندارد�موسسۀ *

1- International Organization for Standardization 
2 - International Electro technical Commission 
3-  International Organization for Legal Metrology (Organization International de Metrology Legal)  
4 - Contact point 
5 - Codex Alimentarius Commission 
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  پیش گفتار

الزامات ایمنی و  - سازه هاي مشبک فضایی  -11قسمت -تجهیزات زمین بازي و سطوح آن "استاندارد

 کمیته ملی استاندارد پانزدهمین که توسط کمیسیونهاي مربوط تهیه و تدوین شده ودر "روشهاي آزمون 

به استناد بند یک  مورد تایید قرار گرفته است، اینک 30/8/89مورخ  ایمنی وسایل سرگرمی و کمک آموزشی

به  1371ایران مصوب بهمن ماه  ات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی قانون اصالح قوانین و مقرر 3ماده 

  .شودعنوان استاندارد ملی ایران منتشر می

براي حفظ همگامی و هماهنگی با تحوالت و پیشرفتهاي ملی و جهانی در زمینه صنایع ، علوم و خدمات ، 

تکمیل این  وپیشنهادي که براي اصالح  در مواقع لزوم تجدید نظر خواهد شد و هر استانداردهاي ملی ایران

. استانداردها ارائه شود ، در هنگام تجدید نظر در کمسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت 

  .ها استفاده کرد براي مراجعه به استانداردهاي ایران باید همواره از آخرین تجدید نظر آن ،بنابراین

  :است زیر شرح به گرفته قرار استفاده مورد ندارداستا این تهیۀ براي که منبع و ماخذي

  

DIN EN 1176-11: 2008 Playground equipment and surfacing- Part11: 
Additional specific safety requirements and test methods for 
spatial network  
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  11قسمت  -و  سطوح آنزمین بازي تجهیزات 

   ات ایمنی و روشهاي آزمونالزام -فضایی مشبک هاي ازهسانواع  

  هدف و دامنه کاربرد        1

که بطور دائمی  استفضایی  مشبک هاي سازهات ایمنی براي انواع الزامهدف از تدوین این استاندارد تعیین 

  . می شودبراي استفاده کودکان در زمین هاي بازي نصب 

مورد استفاده مانند کوه نوردي هاي صخره نوردي که در آموزش فعالیت هاي ورزشی سازهاین استاندارد براي 

  . کاربرد ندارد ،قرار می گیرد

     

  مراجع الزامی               2

بـدین ترتیـب   . شده است داده که در متن این استاندارد به آنها ارجاع  مدارک الزامی زیر حاوي مقرراتی است

یـا تجدیـد نظـر،    / در مورد مراجع داراي تـاریخ چـاپ و   .ستاندارد محسوب می شود ی از این ائآن مقررات جز

معهـذا بهتـر اسـت کـاربران ذینفـع ایـن       . اصالحیه ها و تجدید نظرهاي بعدي این مدارک مورد نظر نیسـت  

در . داستاندارد، امکان کاربرد آخرین اصالحیه ها و تجدید نظرهاي مدارک الزامی زیر را مورد بررسی قرار دهن

یا تجدیـد نظـر آن مـدارک الزامـی ارجـاع داده      /یا تجدید نظر  آخرین چاپ و/مورد مراجع بدون تاریخ چاپ و

  .است مورد نظر شده

  :استفاده از مراجع زیر براي کاربرد این استاندارد الزامی است

 - قسمت اول –و  سطوح آن زمین بازيتجهیزات  1388سال  6436-1 استاندارد ملی ایران شماره    2-1

  هاي آزمونالزامات ایمنی عمومی و روش

  

  اصطالحات و تعاریف               3

عالوه بر آن اصطالحات و تعاریف تعیین شده . در این استاندارد اصطالحات با تعاریف زیر بکار  برده می شود 

  .دارد نیز براي این استاندارد کاربرد 1388سال  6436-1 در استاندارد ملی ایران  شماره

  

3-1  
  سازه هاي مشبک فضایی

ند و  با طراحی شان بطور سه بعدي مونتاژ شده ا که )ها، زنجیرها و مانند آنمانند طناب(اجزاء انعطاف پذیر

  .وسیله صعود را تشکیل می دهند

  .را ببینید 1به عنوان مثال شکل  - 1یادآوري

) را ببینید 2-3بند  1388سال  6436-1ملی ایران شماره  استاندارد(با توجه به نوع استفاده از وسیله صعود  - 2یادآوري

بنابراین سازه هاي خارج از شبکه در فضاي سقوط  ،چنانچه استفاده کننده سقوط کند بطور عمودي در سازه سقوط می کند

  .آن درنظر گرفته نمی شوند
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  سازه هاي مشبک فضاییمثالی از  -1شکل

3-2           

   سه بعدي چیده شدهمسطح که بطور سازه هاي 

  .اندطح یکی باالي دیگري که بطور سه بعدي مونتاژ شدهسم سازهدو یا بیشتر از دو 

3-3           

   قسمتهاي همگرا

  . شودکم می شانمسیرطول در آنها فاصله  و سطوح صاف نیستند که دو عضو خطی

  

  ایمنی   الزامات                4

  سازه هاي مشبک فضاییل سقوط در محافظت در مقاب             4-1

- میلی 650فرضی با قطر  اي بزرگ باشد که اجازه دهد استوانهنباید به اندازههاي مشبک فضایی شبکه سازه

و  2شکل . اي وارد شده و از آن عبور کندمتر  در وضعیت عمودي در ساختار شبکهمیلی 1800متر و ارتفاع 

  .را ببینید 3

ضربه باید مطابق با استاندارد ملی ایران  کاهشند ارتفاع سقوط و سطح کاز آن عبور اند بتو اگر استوانه فرضی

  .باشد 6436-1شماره 

ینان حاصل است که بتوان اطماز اطالعات آنتروپومتري بدست آمده و بدین منظور انتخاب شدهابعاد استوانه فرضی  -یادآوري

  .شوداي نگهداشته میکهاي در سازه شباز هر نقطهکننده ادهتفکرد که اس

     الفپ                                                   ب                                              
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  اياستوانهبدنه  -2شکل 

  متر ابعاد بر حسب میلی

  

  
  نایمنگهداري شرایط دستیابی به  -3شکل
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   بصورت سه بعدي چیده شدهمشبک فضایی هاي در سازه اندازه شبکه       4-2

 مونتاژ شوند مترمیلی 1000بعدي با فاصله عمودي بیش از بطور سهمسطح مشبک فضایی هاي سازهاگر 

هنگامیکه هیچ باري روي . جابگیردتواند در قسمت باز اي که میقطر بزرگترین دایره) پ را  بینید-1شکل (

  )را ببینید 4شکل . ( متر باشدمیلی 420است نباید بزرگتر از آن اعمال نشده

  

  
  شبکه گیري قطر موثراندازهتعیین  -4شکل

  

  ضاي سقوطمحافظت در مقابل آسیب در ف    4-3

 5شکل طبق  بوده 1388 سال 6436-1باید مطابق با استاندارد ملی ایران شماره ) h(ارتفاع سقوط آزاد 

  .اندازه گیري شود

رار گیرد قکه پا می تواند روي آن  است ارتفاع سقوط آزاد به معنی بلندترین جایی سازه هاي مشبک فضاییبراي  - 1یادآوري

  .قوط در آن وجود داشته باشدبدون اینکه  مانعی در مقابل س

  
  

  ارتفاع سقوط آزاد -5شکل

  

 گرایش به سمت داخلبه علت ) مانند هرم ها(سازه صعود سه بعدي باال می روند  یخارجسطح  افرادي که از - 2یادآوري

  .دنبه داخل سازه سقوط کنممکن است  شوند اما بطور عموديبه بیرون پرت نمیهنگام باال رفتن 

  

 ب                                                          الف                        
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قرار گرفته و سطح آنها صاف باشد،   بطور مایل  )نگهدارندهپایه هاي مانند (جزاء غیر قابل انعطاف هنگامیکه ا

  .  یابدداراي شکل کج بوده و انرژي ضربه آنها کاهش می

  .افزایش یابد 1داخلی می تواند مطابق جدول حداکثر ارتفاع سقوط این شرایط در

  

  حداکثر ارتفاع سقوط داخلی -1جدول

  از سطح افقانحراف 

  )درجه(

میلیمتر  600معادل با  ارتفاع سقوط   فاکتور

  عمودي

mm  

30  15/1  700  

45  41/1  850  

60  00/2  1200  

70  92/2  1750  

  3000حداکثر  76/5  80

کـاهش ضـربه    در موارد مقتضی مـواد . دهدشود را نشان میاین جدول نسبتهاي ریاضی که فقط به سازه مربوط می -آوريیاد

  .در اطراف منطقه ضربه مورد نیاز است

  

به عنوان یک شیء سخت در فضاي سقوط به حساب اند قرار گرفتهاستفاده این سازه ها مورد  طنابی که در

  .دنآینمی

  اي همگراقسمته     4-4

سال  6436- 1باید از الزامات استاندارد ملی ایران شماره  سازه هاي مشبک فضاییقسمتهاي همگرا در 

  .شود مستثنیقسمت ب  2- 7-2-4بند  1388

  .باید انعطاف پذیر باشندحداقل یکی از آن دو دو عضو خطی همگرا شده اند  درجائیکه

  .درجه باشد 20پایین تر، باالي سطح افق باید بیش از لبه  وزاویه تشکیل شده بین قسمتهاي همگرا شده 

  .زاویه تشکیل شده بین اعضاء همگرا شده باید توسط وسیله اندازه گیري مانند زاویه سنج اندازه گیري شود

  

  گزارش آزمون              5

  :ه موارد زیر باشدبه اضاف 5بند  1388سال  6436-1گزارش آزمون باید مطابق با استاندارد ملی ایران شماره 

    6436-11گزارش آزمون مبنی بر مطابقت با استاندارد ملی ایران شماره ) الف 

و  6436-1مطابق با استانداردهاي ملی ایران به شماره یه مبنی بر اینکه این کاال در موارد مربوطه تایید) ب 

  .استآزمون شده  11-6436

  1389سال  6436-11شماره و تاریخ این استاندارد یعنی ) پ 



 

  6

  نشانه گذاري             6

گذاري نشانه 1388سال  6436-1از استاندارد ملی ایران شماره  7باید مطابق بند  هاي مشبک فضاییسازه

  .شود

  .باشد یتوقابل رقرارگیرد که پس از نصب کامال  سازه مشبک فضاییگذاري باید در مکانی روي نشانه
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