
  

 

 
 
 
 

 استاندارد ملی ایران

  

 
 
 

  جمهوري اسالمی ایران

Islamic Republic of Iran ISIRI 

 3-6436 مؤسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران 3-6436

 Institute of Standards and Industrial Research of Iran 1st .revision  تجدیدنظر اول

   

  

  -زمین بازي و سطوح آنتجهیزات 

 :3سمت ق

 و روشهاي آزمون الزامات ایمنی-سرسرهانواع 

  

  

  

Playground equipment and surfacing- 
Part3:  

Additional specific Safety requirements and 
test methods for slides. 

  

 
 
 
 
  

  
  
  
  
  
  

ICS:97.190;97.200.40 

 



 

 ب 

  

 خدا نامبه

 ایران صنعتی 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 تدوین

 یـدي، تول شـرایط  به توجه با و ملی مصالح با همگام وکوششی شودمی انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و تولیدي پژوهشی، علمی،

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

 نـویس  پیش .شودمی 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 عمراج 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

  .شودمی 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 درکمیتۀ

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

  .باشد رسیده تصویب به دهدمی تشکیل استاندارد مؤسسه که مربوط دارداستان

 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  قـانون،  در شـده  بینـی  پیش موازین رعایت با تواند می انایر 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 ؤسساتم 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 یگرد از ایران ملی استانداردهاي سطح ارتقاي براي کاربردي تحقیقات انجام و گرانبها فلزات عیار تعیین سنجش،

  .است مؤسسه

  

                                                
 ایران�صنعتی�تحقیقات�و�دارداستان�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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  استانداردتدوین کمیسیون فنی 

3قسمت -تجهیزات زمین بازي و سطوح آن «

  » الزامات ایمنی و روشهاي آزمون-سرسرهانواع 

  

  یا نمایندگی/ سمت و  : رئیس

  نیري ، مریم 

 )مدیریت سیستم و بهره وريلیسانس فوق (

  

موسسه استاندارد و تحقیقات 

  صنعتی ایران

  

    :دبیر

  جواد، ژیال
  )فوق لیسانس مهندسی شیمی(

  

  

  مشاور مدیر عامل
سهامی (شرکت صنایع آموزشی

  )خاص

  

    )اسامی به ترتیب حروف الفبا: (اعضاء

  
  خوش بین، احمد

  )دکتراي معماري(
  

  پیام، دانایی
  )لیسانس مهندسی مکانیک(
  

  صنیع پی، ناصر
  )فوق دیپلم(
  

  گنجایی، امیرعباس
  )کدکتراي مکانی(
  
  

  نیک پور، مرتضی
  )لیسانس مهندسی فضاي سبز(
  

  هاشمی، فلور
  )فوق لیسانس مهندسی محیط زیست(
  

  

  
  وزارت کشور

  
  

شرکت بازرسی کیفیت و 
  استاندارد ایران

  
رئیس هیئت مدیره شرکت 

  گردونه ها
  

 -مدرس دانشگاه آزاد تهران
  واحد جنوب

  
  

  سازمان پارکها و فضاي سبز کرج
  
  

سازمان پارکها  -شهرداري تهران
  و فضاي سبز تهران
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  فهرست مندرجات

 عنوان

  

 صفحه

 ج استاندارد مؤسسۀ با آشنایی

  د  استاندارد تدوین فنی کمیسیون

  ه  فهرست مندرجات

  و  پیش گفتار

  1  و دامنه کاربرد هدف      1

  1  مراجع الزامی      2

  1  اصطالحات و تعاریف      3

  3  الزامات ایمنی      4

  3  کلیات   4-1

  4  دسترسی   4-2

  6  بخش شروع   4-3

  7  بخش سریدن   4-4

  11  بخش خروج   4-5

  13  سطح سرسره   4-6

  13  منطقه آزاد   4-7

  14  منطقه برخورد  4-8

  16  سرسره تونلی و سرسره هاي ترکیب شده با تونل  4-9

  16  گزارش آزمون     5

  16  ارينشانه گذ      6
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  پیش گفتار

  

 " الزامـات ایمنـی و روشـهاي آزمـون    -سرسـره نـواع  ا 3قسمت -تجهیزات زمین بازي و سطوح آن "استاندارد

یشنهادهاي رسیده و بررسی توسـط موسسـه   پاین استاندارد بر اساس . تدوین شد 1382نخستین بار در سال 

و  ربوط براي اولین بار مورد تجدید نظر قرار گرفـت استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و تایید کمیسیونهاي م

 .تصـویب شـد   30/8/89 مـورخ  ایمنی وسایل سرگرمی و کمک آموزشـی  کمیته ملی استاندارد پانزدهمین در

ایـران   قانون اصالح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقـات صـنعتی    3یک ماده  به استناد بند اینک

  .شودان استاندارد ملی ایران منتشر میبه عنو 1371مصوب بهمن ماه 

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

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

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

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

  .است 1382سال :  6436-3این استاندارد جایگزین استاندارد ملی ایران شماره 

ضوابط فنی و -)انواع سرسره(ن وسایل بازي کودکانابا عنو 1376سال :  4279استاندارد ملی ایران شماره 

  .شودروشهاي آزمون باطل و این استاندارد جایگزین آن می

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

  

DIN EN 1176-3: 2008 Playground equipment and surfacing- Part3: Additional 
specific Safety requirements and test methods for slides. 
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  3قسمت  -و سطوح آن زمین بازيتجهیزات 

   مقررات ایمنی و روشهاي آزمون -سرسرهانواع  

  

  هدف و دامنه کاربرد        1

که بطور دائمی براي استفاده  استهدف از تدوین این استاندارد تعیین مقررات ایمنی براي انواع سرسره 

این استاندارد به منظور حفاظت کودکان در مقابل خطرات . می شودکودکان در زمین هاي بازي نصب 

در مورد وسایلی که بازي اصلی آن سرخوردن نیست . استدرهنگام استفاده از سرسره تدوین شده احتمالی

  .استفاده کرد 6436ستاندارد بطور مقتضی باید از الزامات مرتبط در قسمتهاي دیگر ا

استفاده شده غلتک سرسره نصب شده در جایی که وسایل کمکی مانند  و هاي آبیاین استاندارد براي سرسره

که نمی تواند استفاده کننده را در برگرفته و هدایت این استاندارد براي سطوح شیب دار . است، کاربرد ندارد

  .زي شیب دار کاربرد نداردکند مانند نرده پلکان و میله هاي موا

     

  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    .شودآن مقررات جزئی از این استاندارد محسوب می

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

. استاندارد ، امکان کاربرد آخرین اصالحیه ها و تجدید نظرهاي مدارک الزامی زیر را مورد بررسی قـرار دهنـد   

ن مدارک الزامـی ارجـاع داده   یا تجدید نظر آ/یا تجدید نظر  آخرین چاپ و/در 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

  

  و تعاریف اصطالحات               3

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

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

  

3-1  
  سرسره

در مسیر تعیین شده سرخوردن را درحال با سطح یا سطوح شیب دار بطوریکه استفاده کننده  زهسا

   .کنددربرگرفته و هدایت می
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سطوح شیب دار که به منظور دیگري نظیر پوشش پشت بام طراحی شده است به عنوان سطح سرسره محسوب  -یادآوري

  .نمی شود

3-2            

  سرسره موجی 

  .اشدبسرسره اي که در شیب ناحیه سرخوردنش داراي یک یا بیشتر از یک تغییر می

3-3           

  سرسره خاکریزي 

  .استاي که قسمت اعظم بخش سرخوردن آن از نوع زمین طبیعی سرسره

  .باشددسترسی به بخش شروع در این نوع سرسره معموال از طریق تپه کوچک یا از طریق نردبان و پله ها می -یادآوري

3-4             

  سرسره متصل 

ن فقط با گذشتن از سایر تجهیزات یا قسمتهایی از آنها امکان پذیر سرسره اي که رسیدن به بخش شروع آ

  .است

  .سکوها ، سطوح شیب دار و سایر وسایل باال رفتن باشد. این تجهیزات می تواند شامل تورهاي باال رفتن ، پلها  -یادآوري

3-5              

 سرسره مارپیچ

  )  4شکل ( .است) حلزونی(سرسره اي که بخش سر خوردن آن بصورت مارپیچی 

  

3-6  

  سرسره منحنی 

  )4شکل ( .استسرسره اي که بخش سر خوردن آن بصورت منحنی 

 

3- 7             

  سرسره غیر متصل

سرسره اي که از سایر تجهیزات  جدا بوده و با وسایل دسترسی خودش از زمین بطور مستقیم به بخش 

  .شروع راه دارد
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3-8               

  سرسره تونلی

  .است) تونلی(سره اي که بخش سر خوردن آن بصورت بسته شده سر

  

3-9             

 سرسره  تونلی ترکیبی  

  .باشدشده و تونلی  محصوربخش سرخوردن آن بصورت  باالي اي که فقطسرسره

3-10   

   رهیچند مسسرسره 

  .انداز هم جدا شده دیواره هاییسرسره اي که چند مسیر مشخص دارد که توسط 

3-11  

  بخش شروع

  .وارد بخش سرخوردن شودمی تواند  بخشی که از طریق آن کودک

  .بخش شروع می تواند سکو بوده یا امتداد سکوي تجهیزات زمین بازي باشد -یادآوري

3-12  

  بخش سریدن

  . گیردبخشی که در آن کودک تحت تاثیر حرکت اجباري قرار می

3-13  

  بخش خروج

  .یابدور خروج ایمن از سرسره کاهش میبخشی که در آن سرعت کودک به منظ

3-14  

  بخش شروع اظفح

  .کنداز کودک در مقابل افتادن از بخش شروع حفاظت می اضافه شده به سرسره که بخش

3-15  

  حفاظ جانبی

   . کندداشته و هدایت میکناره بخش شروع یا بخش سریدن که کودک را نگه
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  ایمنی   الزامات                4

  کلیات             4-1

باشد، بجز مواردي  6436-1سرسره ها باید کامال مطابق با مقررات مندرج در استاندارد ملی ایران به شماره 

  . استمشخص شدهاستاندارد در این که 

  

.  این استاندارد شامل الزاماتی است که به محدود کردن سرعت کودک هنگام استفاده از سرسره کمک می کند -یادآوري

 و کودکاصطکاک سطح سرسره تا حد زیادي به جنس پارچه لباسی که کودک پوشیده است، جنس سرسره، وزن ضریب 

  مناسبطول سرسره ها بگونه اي طراحی شود که سرعت کودک بطور بنابراین توصیه می شود . رایط آب و هوا بستگی داردش

  . بخش سریدن امتدادکنترل شود مانند ایجاد تغییر در 

  

  دسترسی                                4-2

  .دسترسی به بخش شروع باید توسط نردبان، پله ها و یا وسیله باال رفتن باشد

  

انجام  تپه کوچکدر بعضی از سرسره هاي خاکریزي، دسترسی به بخش شروع ممکن است مستقیما از طریق یک   - 1یادآوري

  .شود

  

پله ها بدون تغییر جهت یا انحراف می تواند داشته  االترینبکه  ،براي سرسره هاي غیر متصل ارتفاع عمودي

   . میلیمتر باشد 2500 حداکثر ، باید، با حداقل پهناي وسیله دسترسیباشد

میلیمتر باشد  2000باید حداکثر ) h(اگر بخش شروع سرسره به راحتی قابل دسترس است ارتفاع سقوط آزاد

  )را ببینید 1جدول و  2-3-4بند .(باشد داشتهمگر اینکه محافظ 

میلیمتر میله افقی محافظ براي قسمت باز  1000براي تمام سرسره هاي متصل با ارتفاع سقوط بیش از 

میله افقی محافظ باید بین حفاظ یا حفاظ نرده اي سکو و ) الف را ببینید-شکل ا. (دسترسی باید تهیه شود

   . قسمت شروع سرسره قرار گیرد

  .میلیمتر باالي بخش شروع باشد 900میلیمتر و  600ارتفاع میله افقی محافظ باید بین 

مساحت بخش شروع بین میله افقی محافظ و  حفاظ آنسوي لبه سکوا براي سرسره متصل با بخش شروع ی

  .سکو باید کامال مطابق با الزامات سکو باشد

  

  .می شود ظ نرده ايارتفاع حفاظ یا حفاچنین الزاماتی شامل  - 2یادآوري
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  مترابعاد بر حسب میلی

  

  
  :راهنماي شکل

  .ناحیه اي که تمام موقعیت هاي ممکن براي قرارگیري میله افقی محافظ را نشان می دهد -1

  میله افقی محافظ -2

میلیمتر و ناحیه براي مکان قرارگیري  1000بخش شروع سرسره متصل بیش از  پهلوییالف مثالی از محافظ -1شکل

  میله افقی محافظ

  مترابعاد بر حسب میلی

  
  بخش شروع براي سرسره غیر متصل پهلوییب مثالی از محافظ -1شکل

  پهلوییمثالی از محافظ  -1شکل
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  بخش شروع               4-3

  .نشان داده شده است 2بخش شروع و بخش خروج در شکل  -یادآوري

  

  طول و زاویه           4-3-1

بخش شروع باید داراي رواداري شیب به . میلیمتر باشد 350باید داراي طول حداقل  بخش شروع هر سرسره

درجه در جهت امتداد سرسره باشد بطوریکه اندازه گیري در خط مرکزي بخش شروع  5سمت پایین صفر تا 

  .انجام شود

  .براي سرسره هاي متصل ممکن است از سکو به عنوان بخش شروع استفاده شود -یادآوري

  
  :هنماي شکلرا

A    بخش شروع که در امتداد سطح سرسره اندازه گیري می شود  

B    بخش سریدن که در امتداد سطح سرسره اندازه گیري می شود  

C   بخش خروج که در امتداد سطح سرسره اندازه گیري می شود  

  حداکثر زاویه بخش خروج �

  زاویه بخش شروعحداکثر  �

  نمایش محل قسمتهاي مختلف سرسره -2شکل 

  

  فظاحبخش م         4-3-2

ظ مطابق با الزامات حفاظ مندرج در فحابخش مبخش شروع باید داراي اگر یکی از شرایط زیر صادق است 

  .باشد 6436-1استاندارد ملی ایران شماره 

  میلیمتر است،  400طول بخش شروع بیش از  -

سال  6436-1استاندارد ملی ایران شماره  24-3بند (آسانی قابل دسترس است بخش شروع به -

 متر است،میلی 1000و داراي ارتفاع سقوط بیش از  )را ببینید 1388

 .متر استمیلی 2000ارتفاع سقوط آزاد بخش شروع بیش از  -
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  .باشد حفاظ جانبیصفحه  خارج ازیا  جانبی حفاظفظ باید یا در امتداد احمبخش 

است حداکثر انحراف افقی یا عمودي باید کمتر از  از حفاظ جانبیجداي از یا خارج  ظفحابخش مگامیکه هن

   .میلیمتر باشد 89

   .قسمت باز در حفاظ باید معادل پهناي بخش شروع یا پهناي بخش محافظ باشد براي سرسره هاي متصل

آنسوي لبه سکو است هر نقطه بخش  براي سرسره هاي متصل هنگامیکه تمام یا قسمتی از بخش شروع در

  )الف را ببینید-1شکل (.میلیمتر باشد 500محافظ باید داراي ارتفاع حداقل 

براي سرسره هاي متصل هنگامیکه از سکو به عنوان بخش شروع استفاده می شود الزامات محافظت در مقابل 

  .باید اعمال شود 1388سال  6436-1استاندارد ملی ایران شماره  4-2-4سقوط مندرج در بند 

غیرمتصل هر نقطه بخش محافظ باید داراي ارتفاع حداقلی که براي سکوها مورد نیاز است، هاي براي سرسره

  )ب را ببینید-1شکل . (باشد

  پهنا          4-3-3

بخش شروع باید بگونه اي طراحی شود که با . پهناي بخش شروع باید معادل با پهناي بخش سریدن باشد

است بخش شروع می  ودر امتداد سکیا  بوده اگر بخش شروع سکو .وع سر خوردن همراستا باشدجهت شر

   .تواند بزرگتر از پهناي بخش سریدن باشد

   حفاظ جانبی          4-3-4

  . باشدبخش سریدن  حفاظ جانبیو در امتداد  باید پیوسته بوده بخش شروع  هاي جانبیحفاظ

  

این اجزاء مختلف باید خطر به دام افتادن  اتصالمحل . ممکن است از اجزاء مختلف باشد یزه حفاظهاي جانبسا -یادآوري

  . اعضاء بدن کودکان را ایجاد نکرده و هیچ خطري را براي او فراهم نکند

  

میلیمتر در هر نقطه  50در جهت سریدن باید با شعاع حداقل  حفاظ جانبیهر تغییر در زاویه شیب باالي 

  .  ایجاد شود

  بخش سریدن              4-4

  زاویه           4-4-1

و میانگین زاویه در طول  بیشتر شوددرجه  60زاویه بخش سریدن نسبت به سطح افق در هر نقطه نباید از 

زاویه یا شیب بخش سریدن باید در خط مرکزي اندازه گیري . بیشتر شوددرجه  40بخش سریدن نباید از 

  .شود

درجه است، بجز براي قسمت انتقالی بین بخش شروع به  15شیب سرسره ها بیش از  اگر تغییرات در زاویه

  :زاویه باید با شعاع هاي زیر باشدتغییر در بخش سریدن ، 

  میلیمتر، و  450براي اولین تغییر در ارتفاع دو متري، حداقل  -الف
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  .میلیمتر 1000براي بقیه طول سرسره حداقل  -ب 

  .می شود که کودک بطور غیر ارادي به هوا پرتاب نشود این موضوع باعث -یادآوري

  

  پهنا                 4-4-2

- اندازه گیري می شود، سرسره) بستر تختبراي سرسره هاي با (ب-5و شکل  3هنگامیکه پهنا مطابق شکل 

میلیمتر است پهناي بخش  1500بدون تونل که در آنها طول بخش سریدن بیش از باز و مستقیم  هاي

  :یدن باید مطابق زیر باشدسر

  میلیمتر، یا 700کمتر از  -الف

        .میلیمتر 950بیش از  -ب 

  .میلیمتر داشته باشد 700باید پهناي کمتر از ه هر مسیر از سرسره هاي چند مسیر

مطابق ) را ببینید 4به عنوان مثال شکل (هنگامیکه پهناي بخش سریدن سرسره هاي مارپیچی یا منحنی 

  .میلیمتر باشد 700دازه گیري می شود این پهنا باید کمتر از ان 3شکل 

  ابعاد بر حسب میلیمتر

  

  :راهنماي شکل

  ط کشخ=  1 

W = پهناي بخش سریدن  

  اندازه گیري پهناي بخش سریدن -3شکل 
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  مارپیچی سرسره –الف                                                     سرسره هاي منحنی  -ب            

  مثالهایی از سرسره هاي مارپیچی و منحنی – 4شکل 

  سرسره  1مقطعکناره ها و             4-4-3

 1جـدول   مطـابق ) ب را ببینید-5الف و -5شکل ) ( p(با ارتفاع محکم حفاظ جانبیبخش سریدن باید داراي 

   .اندازه گیري باید عمود بر بخش سریدن انجام شود. باشد

ب -5شکل . (درجه از خط عمود خارج شود 30ي سرسره صاف است، کناره ها نباید بیش از چنانچه کناره ها

  ) را ببینید

هنگامیکه بازوي ) پ را ببینید - 5شکل (بخش سریدن باید بگونه اي طراحی شود که شابلون آزمون مقطع 

 ،گرفته، بازوي کوتاهقرار ) محل اتصال سطح سریدن به کناره(بزرگ عمود بر سطح سریدن در باالترین نقطه 

  )    ث را ببینید-5ت و -5شکل . (افقی باقی بماند

  هاي جانبیحفاظارتفاع -1جدول 

  مترابعاد برحسب میلی

  ) p(جانبی حفاظارتفاع   )h(ارتفاع سقوط آزاد

1200� 100� 

 �150 < 1200و  �2500

2500> 500 � 

استاندارد ملی ایران شماره  24- 3بند (به آسانی قابل دسترس

  )را ببینید 1388سال  6436- 1

2000>  

500 �  

                                                
1 - profile 
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ویه منفرجه حنی شده یا زانیا نسبت به سطح سریدن مباید عمود بر سطح سریدن بوده  هاي جانبیحفاظ

  . داشته باشد

میلیمتر گرد شده باشد یا مجهز به وسایلی باشد که از آسیب به  3باید با شعاع حداقل   جانبیهاي حفاظلبه 

  .استفاده کننده پیشگیري نماید

میلیمتر باشد و باید با شعاع  100، جداکننده مسیر باید داراي حداقل ارتفاع ههاي چند مسیردر مورد سرسره

شده  فراهمجداکننده هاي مسیر باید حداقل براي کل طول بخش سریدن . میلیمتر گرد شده باشد 3 حداقل

  .  باشد

  مترابعاد بر حسب میلی

  

   بخش سریدنکناره هاي نماي منحنی شده  الف اندازه گیري ارتفاع- 5شکل 

    

  کناره هاي تختو زاویه ارتفاع پهنا،  اندازه گیريب - 5شکل 

  

  نماي منحنی شده بخش سریدنون براي  سنجش پ شابل- 5شکل 
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  شرایط قبولی ) ت- 5شکل 

  

   مردوديشرایط ) ث- 5شکل 

  :راهنماي شکل

p      حفاظ جانبیارتفاع  

w    پهنا  

  نماي جانبیاندازه گیري  -5شکل 

  بخش خروج                  4-5

یکه بخش خروج کوتاه است و هنگام 1، بخش خروج نوع تمام سرسره ها باید داراي بخش خروج باشند

هنگامیکه بخش خروج بلند است و منطقه برخورد کوتاه   2منطقه برخورد بلند است یا بخش خروج نوع 

  . است

  .انتقال بخش سریدن به بخش خروج نباید با تغییر شیب ناگهانی انجام شود

)  2راي بخش خروج نوع ب( درجه  5یا )  1براي بخش خروج نوع (درجه  10 حداکثربخش خروج باید شیب 

  .باشد 2اید مطابق جدول ببخش خروج حداقل طول ) را ببینید 2شکل . (باشد

  .باشد 2باید مطابق جدول ) را ببینید 7و  6شکلهاي (انتهاي بخش خروج )  H(ارتفاع 

طراحی شود توصیه می شود سرسره بگونه اي . اگر کودک در بخش سریدن متوقف شود ممکن است خطرناک باشد -یادآوري

  .که از متوقف شدن غیر عمدي کودک قبل از رسیدن به بخش خروج پیشگیري نماید
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  بخش خروجو ارتفاع طول  – 2جدول 

  ابعاد بر حسب میلیمتر

 طول بخش سریدن

B  

 طول بخش خروجحداقل 

C   

  ارتفاع انتهاي بخش خروج

H 

  1نوع   

α =� 10 حداکثر  

   2نوع 

α =� 5 حداکثر  

  

1500 ≤  300  200≤  

1500>  

7500 ≤   

500>  

با انتهاي سرسره مطابق با 

   7و  6شکل 

  

برابر طول  3/0بزرگتر از 

  بخش سریدن

  

  

350 ≤  

7500 >  1500>  

با انتهاي سرسره مطابق با 

  7و  6شکل 

  

میلیمتر دوال شود یا در زاویه  50ا شعاع حداقل باید به داخل زمین ب 1انتهاي سرسره ها با بخش خروج نوع 

  )را ببینید 7و  6شکل . (وارونه شود درجه 100حداقل 

  

  مترابعاد بر حسب میلی

  

  :راهنماي شکل

H  ارتفاع انتهاي بخش خروج  

  مثالی از ادامه انتهاي سرسره داخل سطح زمین -6شکل 

  

  



 

13 

  

  

  ابعاد بر حسب میلیمتر

  

  :راهنماي شکل

H   انتهاي بخش خروجارتفاع  

  مثالی از ادامه انتهاي سرسره باالي سطح زمین - 7شکل 

  سطح سرسره              4-6

اي باشد که هیچ قسمت از لباس کودک قابل دسترس دور آنها باید بگونه هايزهها و ساطراحی سطح سرسره

  ) نیدبیا بر 1388سال  6436-1از استاندارد ملی ایران شماره 3-بندت. (نتواند گیر کند

ی آن باید بگونه اي ساخته شود که بتوان هر گونه تغییر احتمالی که باعث آسیب هاي جانبو حفاظسطح سرسره  - 1یادآوري

  .دیدگی پس از قرار گرفتن در معرض شرایط جوي و تنشهاي ناشی از استفاده می شود را در آن برطرف نمود

  

-اید بگونه اي باشد که در آن فواصل مفصل ها حذف شود تا از ایجاد لبهچنانچه سطح سریدن یکپارچه نیست ب -  2یادآوري

  .  بهتر است به منظور پیشگیري از ایجاد لبه هاي تیز سطح سریدن بصورت یکپارچه  تولید شود. هاي تیز پیشگیري نماید

  

          آزادمنطقه          4-7

  )را ببینید 8شکل . (بخش سریدن پایان می یابدمنطقه آزاد از ابتداي بخش شروع آغاز شده و در انتهاي 

، سرپوش ها و مانند آن می توانند در فضاي آزاد قرار میله افقی محافظمشخصه هاي اصلی سرسره مانند 

هر مشخصه دیگري باید مطابق با الزامات  ،درصورت کاربرد .درصورتی که موارد ایمنی آن رعایت شودگیرند 

  .باشد مانند الزامات مربوط به گیرکردن 6436- 1ملی ایران شماره مربوطه مندرج در استاندارد 

  .در فضاي آزاد قرار گیرد تممکن اس مارپیچیستون نگهدارنده مرکزي سرسره هاي 

از  3-2-8-2-4بند .( میلیمتر باشد 1000ارتفاع منطقه آزاد باید حداقل  ،باز مارپیچیبراي سرسره هاي 

  )را ببینید 1388: سال 6436-1استاندارد ملی ایران شماره 

  .فضاهاي آزاد ممکن است با یکدیگر همپوشانی کنند هدر مورد سرسره هاي چند مسیر
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  الف سرسره بدون تونل -8شکل 

  
  سرسره تونلیب -8شکل 

  :راهنماي شکل

  فضاي اشغال شده توسط وسیله -1

  فضاي آزاد -2

  مثالی از فضاي آزاد سرسره - 8شکل 

  منطقه برخورد         4-8

به فاصله حداقل یک باید منطقه برخورد  6436-1ج در استاندارد ملی ایران به شماره رمند الزاماتالوه بر ع

براي بخش خروج نوع (متر  2 حداقل فاصله درمنطقه برخورد باید . تهیه شودمتر در کناره هاي بخش خروج 

  )را ببینید9شکل . (دشو آمادهدر جلو انتهایی بخش خروج ) 2براي بخش خروج نوع(و یک متر ) 1

  

  .محاسبه می شود 5-4در بند  2اندازه بخش خروج مطابق جدول  -یادآوري

  .میلیمتر باشد 1000سطح اطراف بخش خروج باید داراي ارتفاع سقوط بحرانی حداقل 
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  مترابعاد بر حسب میلی

  
  

  الف سرسره غیر متصل-9شکل        ب سرسره متصل                                - 9شکل                      

  :راهنماي شکل

A  بخش شروع  

B  بخش سریدن  

C  بخش خروج  

  منطقه برخورد  1

  )را ببینید 1388سال  6436- 1از استاندارد ملی ایران شماره  3-5- 8- 2-4بند (بدون هیچ الزام آزمونسطح منطقه برخورد   2

  بازي زهسا  3

a  را ببینید 1388سال :  6436- 1استاندارد ملی ایران شماره  17 شکل( وابسته به ارتفاع سقوط آزاد(  

b   وابسته به نوع بخش خروج  

  منطقه برخورد سرسره  -9شکل 
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  سرسره هاي تونلی و سرسره هاي ترکیب شده با تونل             4-9

  فاصله             1- 4-9

میلیمتر و حداقل  750اي حداقل ارتفاع ورودي بخشهاي پوشیده شده با تونل در سرسره هاي تونلی باید دار

  .میلیمتر باشد هنگامیکه اندازه گیري ها بطور عمود بر سطح سریدن انجام شده است 750پهناي ورودي 

  محل قرار گیري تونل          2- 4-9

  .و نباید در بخش خروج ادامه یابد تونل باید حداقل از انتهاي بخش شروع آغاز شود

   .بخش سریدن را پوشش دهدتونل باید کل 

  

  گزارش آزمون              5

    6436-3گزارش آزمون مبنی بر مطابقت با استاندارد ملی ایران شماره  -الف 

- 1در موارد مقتضی مطابق با استانداردهاي ملی ایران به شماره  سرسرهدر ارتباط با اینکه  یهتایید -ب 

  .آزمون شده است  6436-3و  6436

  1389سال  6436-3ه و تاریخ این استاندارد یعنی شمار - پ 

  

  نشانه گذاري             6

  .نشانه گذاري شود 1388سال  6436-1از استاندارد ملی ایران شماره  7باید مطابق بند  سرسره

  .کامال نمایان باشد سرسرهقرار گیرد که پس از نصب  سرسرهنشانه گذاري باید در مکانی روي 
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