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خدانامبه
ایرانصنعتیتحقیقاتواستانداردمؤسسۀباآشنایی

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

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

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

ایـران  )رسمی(ملیاستانداردعنوانبهتصویبصورتدروطرحرشتهآنبامرتبطملیکمیتۀدرپیشنهادهاونظرهادریافت
.شودمیمنتشروچاپ
کننـد  مـی تهیـه شدهتعیینضوابطرعایتبانیزذیصالحومندعالقههايسازمانومؤسساتکهاستانداردهایینویسپیش
بـدین ترتیـب،   .شـود مـی منتـشر وچـاپ ایـران ملـی اسـتاندارد عنـوان بهتصویب،درصورتوبررسیوطرحملییتۀدرکم

ملـی  کمیتـۀ دروتـدوین 5شـمارة ایـران ملـی استاندارددرشدهنوشتهمفاداساسبرکهشودمیتلقیملیاستانداردهایی
.باشدرسیدهتصویببهدهدمیتشکیلاستانداردمؤسسهکهمربوطاستاندارد
المللـی  بـین کمیـسیون 1(ISO)اسـتاندارد  المللـی بـین سـازمان اصلیاعضايازایرانصنعتیتحقیقاتواستانداردمؤسسۀ

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

مـصرف ازحمایـت بـراي نون،قـا درشـده بینـی پـیش موازینرعایتباتواندمیایرانصنعتیتحقیقاتواستانداردمؤسسۀ
ومحیطـی زیـست مالحظـات ومحـصوالت کیفیـت ازاطمینـان حـصول عمـومی، وفـردي ایمنیوسالمتکنندگان، حفظ

ـ وارداتـی، اقـالم یـا / ورکشوداخلتولیديمحصوالتبرايراایرانملیاستانداردهايازاجراي بعضیاقتصادي، تـصویب اب
اجـراي کـشور، محـصوالت برايالمللیبینبازارهايحفظمنظوربهتواندمیمؤسسه. نمایدياستاندارد، اجبارعالیشوراي

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

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

ایرانصنعتیتحقیقاتواستانداردموسسۀ*
1- International organization for Standardization
2 - International Electro technical Commission
3-  International Organization for Legal Metrology (Organization International de Metrology Legal)
4 - Contact point
5 - Codex Alimentarius Commission
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پیش گفتار
الزامات ایمنی و روش هاي آزمون براي : قسمت چهارم -تجهیزات زمین بازي و سطوح آن"استاندارد 

وپیـشنهادهاي رسـیده  براسـاس اسـتاندارد ایـن .شـد تدوین1382سالدربارنخستین"کابل هاي نقاله
مورداولین باربرايهاي مربوطکمیسیونتأییدایران وصنعتیتحقیقاتواستانداردمؤسسۀوسطتبررسی
ایمنـی وسـایل سـرگرمی و کمـک     اسـتاندارد ملیکمیتۀیهاجالسچهاردهمیندروگرفتقرارنظرتجدید

اصـالح قـانون 3مادةیکبنداستنادبهاستانداردایناینک. شدتصویب10/12/88مورخ آموزشی کودکان
اسـتاندارد عنـوان به1371ماه،بهمنمصوبایران،صنعتیتحقیقاتواستانداردمؤسسهمقرراتوقوانین

.شودمیمنتشرایرانملی
خدمات،وعلوم، صنایعزمینهدرجهانیوملیپیشرفتهايوتحوالتباهماهنگیوهمگامیحفظبراي

ایـن تکمیلواصالحبرايکهپیشنهاديهروشدخواهدنظرتجدیدملزومواقعدرایرانملیاستانداردهاي
بنـابراین، .گرفـت خواهـد قرارتوجهموردمربوطفنیکمیسیوندرنظرتجدیدهنگامشود،ارائهاستانداردها

.کرداستفادهملیاستانداردهاينظرتجدیدآخرینازهموارهباید
.ستا1382سال : 6863-4شمارةیراناملیاستانداردجایگزیناستاندارداین

:استزیرشرحبهگرفتهقراراستفادهمورداستاندارداینتهیۀبرايکهمنبع و ماخذي
EN 1176-4 : 2008, Playground equipment and surfacing - Part 4: Additional specific safety
requirements and test methods for cableways
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الزامات ایمنی و :قسمت چهارم -تجهیزات زمین بازي و سطوح آن و سطوح آن 
کابل هاي نقالهروش هاي آزمون براي 

هدف و دامنه کاربرد1
دائمـی بـراي    به صورت می باشد که     کابل هاي نقاله  ایمنی براي    الزاماتهدف از تدوین این استاندارد تعیین       

. دناي بازي نصب می شواستفاده کودکان در زمین ه
توسط نیروي جاذبه حرکت می آن یا در طول آن روي بر که کودکان کابل هاي نقالهاین استاندارد براي 

. به کار می رود،کنند

الزامیمراجع2
.استشدهدادهارجاعهاآنبهایرانملیاستاندارداینمتندرکهاستمقرراتیحاويزیرالزامیمدارك

.میشودمحسوبایرانملیاستاندارداینازجزئیمقرراتآنیبترتبدین
آنبعدينظرهايتجدیدوهااصالحیهباشد،شدهدادهارجاعانتشارتاریخذکربامدرکیبهکهصورتیدر

دادهارجـاع هـا آنبهانتشارتاریخذکربدونکهمدارکیمورددر. نیستایرانملیاستانداردایننظرمورد
. استنظرموردآنهابعديهاياصالحیهونظرتجدیدآخرینهموارهاست،شده

:استالزامیاستاندارداینبرايزیرمراجعازاستفاده

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

-تجهیزات زمین بازي و سطوح آن1388سال : 6436-2استاندارد ملی ایران شماره 2-2
براي تاب هاروش هاي آزمونایمنی و الزامات: دومقسمت 

-تجهیزات زمین بازي و سطوح آن1388سال : 6436-6استاندارد ملی ایران شماره 2-3
براي تجهیزات نوسانیآزمون ي الزامات ایمنی و روش ها: ششمقسمت 

اصطالحات و تعاریف3
سـال  : 6436-1استاندارد ملی ایران شـماره  درشدهتعیینتعاریفواصطالحاتعالوه براستاندارد،ایندر
: دنرومیکاربهنیززیرتعاریفواصطالحات،88

3 -1
کابل نقاله

توسط نیروي آن یا در طول آن روي بر تجهیزات زمین هاي بازي است که در آن کودك می تواند ازجزئی
).مراجعه شود1شکل به . (حرکت کندجاذبه

3 -2
آویختهنوع کابل نقاله
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.مجهز شده استختن است که به یک مجموعه تعلیق شامل یک گیره براي آویاییکابل نقاله
3 -3

دارنشیمن نوعکابل نقاله
.مجهز شده استمحل نشیمنگاهشامل یک تعلیقاست که به یک مجموعه ایی کابل نقاله

3 -4
نقطه شروع

را به حرکت در می تجهیزات دست گرفته یا می نشیند و استفاده کننده گیره اي را داخلمحلی که در آن 
.آورد

3 -5
حرکتمحدوده

.کت کندحرانهآزادمی توانداستفاده کنندهاي که منطقه
3 -6

پایانیهنقط
.حرکت به آن برسدمحدودهطی کردنمی تواند با استفاده کنندهدورترین محل از نقطه شروع که 

3 -7
حرکت دهنده

مراجعه 1به شکل(.تحت تاثیر جاذبه، کاربر را در طول کابل اصلی حرکت می دهدقسمت متحرکی که،
.)شود

3 -8
تعلیقعضو

.یا گیره می باشدنشیمنگاهکت دهنده و قسمتی از سازه بین حر
3 -9

تعلیقمجموعه 
، گیره ها و یا صندلی ها می معلقحرکت دهنده از قبیل اجزاي بهمجموعه اي از اجزاي آویخته نزدیک

.باشند
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نوع نشیمن دارکابل نقالهتعیین اجزاي- الف

آویختهنوعکابل نقالهتعیین اجزاي-ب
:راهنما 

دهننمتوقف ک7شروع                نقطه /پایانیه نقط1
حرکت دهنده8حرکت                         محدوده2
نقاط ثابت کردن کابل9شروع/پایانینقطه3
شکم دهی10نشیمن گاه   4
کابل11دستگیره5
تعلیقضوع6

تعیین اجزاي کابل نقاله- 1شکل 

الزامات ایمنی4
کلیات4-1

به جـز در  ،باشندمطابقت داشته1388سال : 6436-1شماره به  باید با استاندارد ملی ایران       کابل هاي نقاله  
.مواردي که توسط این استاندارد تعیین شده باشد

چهارچوب و نقاط ثابت کردن کابل 4-2
د که بتوانـد بارهـاي دینـامیکی و اسـتاتیکی    نگونه اي طراحی شوه کابل باید بکردناط ثابت   چهارچوب و نق  

راکه توسط کابل منتقل می شود     1388سال  : 6436-1استاندارد ملی ایران شماره     محاسبه شده ، مطابق با      
.دنتحمل نمای
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.باید وجود داشته باشدبل کامفید عمر طول شکم دهی صحیح در تمام براي اطمینان ازیک وسیله تنظیم 
کابل برمحاسبه نیروهاي وارد4-3

استاندارد ملی پیوست الفکابل اصلی باید به صورتی طراحی شود که بتواند نیروهاي وارد بر آن را مطابق با
.  تحمل نماید،1388سال : 6436-1ایران شماره 

متوقف کننده ها 4-4
تدریجی سرعت حرکت دهنده را به صورتپیوست الف، متوقف کننده در پایانه باید مطابق هنگام آزمون 

نباید ، 4شکل، به صورت نشان داده درتعلیقعضوتا اینکه از حرکت باز ایستد و کاهش دهد و متوقف نماید
. تاب بخورد45°بیش از

.سرعت شروع مجاز را در بر می گیرداین آزمون -یادآوري

ه حرکت دهند4-5
تمهیداتی دارايحرکت دهنده باید . شود که نتواند خارج از محلش بلغزدتعبیهبه صورتی حرکت دهنده باید 

)با قرار دادن حفاظ بر روي آن"مثال.(گیري کندپیش )چرخ قرقره(به ریل و کابلتا از دسترسی اتفاقیباشد
.وجود داشته باشدباید فقط یک حرکت دهنده روي هر کابل 

به کابل رسیدن باعث صدمه در حین استفادهطراحی شود کهبه صورتیباید تعلیقعضوو دهندهحرکت 
. نشود

تعلیقمجموعه4-6
.صلب نباید استفاده شودتعلیقعضاينشیمن دار انوعبراي کابل هاي ریسمانی

بروز خطر خفگی ه گونه اي طراحی شود که ازباید ب،ی شودانعطاف پذیر استفاده متعلیقعضواز اگر
.ممانعت شود

طراحی شود که از بروز خطر ي به گونه اباید استشده براي حرکت دهنده فراهم وسیله کششی یکاگر 
.شودخفگی ممانعت 

موازي کابل هاي نقاله4-7
.باشدmm2000ها باید حداقلموازي قرار گرفته اند فاصله بین کابلبه صورتکه کابل هاي نقالهدر 

دستگیره ها 4-8
استفاده که حاصل شوددستگیره باید به صورتی ساخته شود که اطمینان آویختهنوع کابل هاي نقالهدر 

نباید از اگر دستگیره به صورت یک حلقه بسته است . تواند به آسانی آن را در هر زمان رها کندمی کننده
این سفت شود و در نتیجه مانع از تفاده کنندهمواد انعطاف پذیري ساخته شود که بتواند دور بازو یا دست اس
7-2-4حلقه هاي بسته باید با الزامات بند . شود که استفاده کننده بتواند به سرعت دستگیره را رها کند

.دنباشمطابقت داشتهبه دام افتادندر مورد 1388سال : 6436-1استاندارد ملی ایران شماره 
. باشدپذیرامکانباال رفتن از دستگیره نباید 
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استاندارد ملی ی دستگیره باید با پیوست ث یانتهاقسمت هاي ، از نوع حلقه نیستاگر دستگیره صلب است و 
.دنباشمطابقت داشته1388سال : 6436-6شماره به ایران 

.تکیه گاه هاي دست می باشدنقاط برجسته انتهاییآسیب به چشم از به منظور کاهش ریسک امر این -یادآوري
6-4-2-4آویزان می شود باید با بند از آنکه استفاده کننده با دست هاآویختهنوعکابل هاي نقالهدر 

.باشندمطابقت داشته1388سال : 6436-1شماره به استاندارد ملی ایران 
نشیمنگاه ها4-9

را کابل نقالهزمان در هرسرعت وبه طراحی شوند که استفاده کننده بتواند به صورتینشیمنگاه ها باید 
.از نشیمنگاه هاي به شکل حلقه هاي بسته یا حلق هاي دایره اي نباید استفاده شود. ترك کند

شتاب مقدارحداکثر، 1388سال : 6436-2استاندارد ملی ایران شماره مطابق با پیوست پ هنگام آزمون 
. باشدN/cm290ازبیشسطح نبایدبرتنش فشاريمتوسط باشد و g50بیش از نباید 

سرعت 4-10
.باشدm/s7بیش از سرعت حرکت دهنده نباید حداکثر،پیوست ببا بق اطمهنگام آزمون 

ارتفاع سقوط آزاد   4-11
.، باید به صورت بار گذاري نشده اندازه گیري شودکابل هاي نقاله، براي همه انواع ارتفاع سقوط آزاد
.باشدmm2000باید، حداکثرH2،در حالت نشستهارتفاع سقوط آزاد

اندازه گیري mm1500منهاي تا سطح زیرین باید از موقعیت دستگیره ارتفاع سقوط آزاد در حالت آویزان 
ارتفاع سقوط .) مراجعه شود2به شکل (.نتواند به کابل دسترسی یابداستفاده کنندهبه صورتی که می شود

.)مراجعه شود2به شکل (.باشدmm1500کثر حداباید ، H2،آویزاندر حالت آزاد
.گاه  به دما بستگی دارندنشیمنودستگیره، و زمین و کابل ، زمین وزمینبین شکم دهی کابل و در نتیجه فاصله -یادآوري

. به کار می روندc˚15شده در دماي مرجع تعیینحداقل و حداکثر ابعاد 

.استابعاد بر حسب میلیمتر 

:نما راه
C1 نشیمن دارنوع برايکابل ارتفاعH1فاصله از زمین
C2آویختهنوع برايارتفاع کابلH2ارتفاع سقوط آزاد

تعیین ارتفاع کابل، فاصله از زمین و ارتفاع سقوط آزاد- 2شکل 
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فاصله از زمین 4-12
1به جدول .(یا پایین ترین نقطه روي دستگیره و سطح زمین می باشدنشیمنگاهینزیرسطحفاصله بین 
.) مراجعه شود

فاصله از زمین-1جدول 
kg130در حالت بارگذارياندازه گیري شده، mm400حداقل)مراجعه شود2به شکل(براي نوع نشیمن دار

مراجعه 3به شکل(، به جز انواع صلب آویختهبراي نوع 
.)دشو

در حالتاندازه گیري شدهدر نقطه شروع، mm1500حداقل
بارگذاريبدون

در اندازه گیري شده، در موقعیت حرکتیmm2000حداقل
kg5/69حالت بارگذاري

اندازه در نقطه شروع و در موقعیت حرکتی، mm2000حداقلصلبیخته براي انواع آو
kg5/69در حالت بارگذاريگیري شده

فاصله از زمین براي افزایشو دستگیره به صورت صلب به یکدیگر ثابت شده اند تعلیقعضوکه حرکت دهنده، آویختهکابل هاي نقالهبراي -آوريیاد
.کاهش ریسک آسیب به سر ضروري می باشد

:راهنما 
نقطه شروع1
تموقعیت حرک2

H1فاصله از زمین

تعیین فاصله از زمین، آویختهکابل هاي نقاله-3شکل 

ارتفاع کابل4-13
زه اانـد  2، هنگامی که به صورت نشان داده شده در شکل           C1نشیمن دار ،  نوع  کابل هاي نقاله  ارتفاع کابل در    

اگر قطعات متحرك حرکت دهنده محافظـت شـده   این ارتفاع  . باشد mm2100حداقل گیري می شود، باید   
انگـشت را نداشـته     بـه دام افتـادن      ه قابل دسترسی نباشند و امکان       توسط استفاده کنند  باشند به صورتی که     

.کاهش یابدmm1800حداقل باشند، ارتفاع کابل مجاز است که به
زه اانـد 2، هنگامی که به صـورت نـشان داده شـده در شـکل               C2، آویختهنوع  کابل هاي نقاله  ارتفاع کابل در    

. باشدmm300حداقلگیري می شود، باید 
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فضاي سقوط و منطقه برخورد4-14
فضاي سقوط و منطقه برخورد باید عاري از موانعی باشند که می توانند باعث آسیب شوند و باید بـه صـورت                      

شمارهبهعالوه بر الزامات داده شده در استاندارد ملی ایران. باشند5و شکل 4نشان داده شده در شکل 
کابل نقالهدر هر طرف mm2000فاصله حداقل تاورد ، فضاي سقوط و منطقه برخ1388سال : 1-6436

) در توقـف انتهـایی  45˚حـداکثر  (خارج از انتهـاي موقعیـت تـاب خـوردن     mm2000و به فاصله حداقل 
از انتهـاي مـسیر     به صورت متقارن     ممکن است منطقه برخورد   پهناي  . باید فراهم شود   نشیمنگاهدستگیره یا   

مساحت سـطح جـذب ضـربه در        .) مراجعه شود  4به شکل   (.کاهش یابد mm2000کلی   تا یک اندازه  حرکت  
براي .باشندبرابرmm1000بحرانی براي ارتفاع سقوط حداقلبا مقادیرمطابق منطقه برخورد باید محدوده

.یابدافزایش تناسبمنطقه برخورد باید به جذبخصوصیات mm1000ارتفاع هاي سقوط بیش از 
.داده شده است6ز فضاي سقوط در شکل یک مثال ا-یادآوري

سـاخته   شامل چـوب و فلـز     شکننده   از مواد ،دسترسیي  )ها(راههدر جاییکه سکوهاي شروع به همراه شیب        
.فاقد سطح جذب ضربه باشندmm1000تا حداکثر ارتفاع سقوط آزاد می توانند شده است

.استابعاد بر حسب میلیمتر 

:راهنما 
انتهاي مسیر حرکت1
منطقه حرکت2
.)مراجعه شود14- 4به بند (یا دستگیره نشیمنگاهحداکثر موقعیت تاب خوردن 3
.)مراجعه شود14- 4به بند (منطقه برخورد 4

منطقه برخورد هنگامیکه حرکت دهنده در نقطه توقف می ایستد- 4شکل 
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.استابعاد بر حسب میلیمتر 

: راهنما 
تعلیقعضوط مرکزي خ1
.)مراجعه شود1388سال : 6436-1استاندارد ملی ایران شماره 3-2- 8-2-4به بند (فضاي سقوط 2
.)مراجعه شود14-4به بند (منطقه برخورد پهناي3

که در طول جهت کابل مشاهده شده استنطقه برخورد فضاي آزاد و م- 5شکل 

:راهنما 
فضاي آزاد1
طفضاي سقو2
انتهاي مسیر حرکت3

کابل نقالهلی از فضاي آزاد و فضاي سقوط یک مثا-6شکل 
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گزارش آزمون5
، 1388سـال   : 6436-1استاندارد ملـی ایـران شـماره         5با بند    عالوه بر موارد زیر مطابق     گزارش آزمون باید  

:باشد
؛1388سال : 6436-4گزارش آزمون مربوط به مطابقت با استاندارد ملی ایران شماره 1- 5
:     6436-4و       1388سال : 6436-1تایید مطابقت با الزامات استاندارد ملی ایران شماره 2- 5

؛1388سال 
.1388سال : 6436-1شماره و تاریخ این استاندارد ملی ایران یعنی شماره 3- 5

سازنده/کنندهتامیناطالعات تهیه شده توسط 6
زیـر را  اطالعـات ، 1388سال : 6436-1استاندارد ملی ایران یعنی شماره 6بر الزامات بند عالوهسازنده باید   

: تهیه کند کابل نقالههر براي
؛ابزارهاي مخصوص مورد نیاز براي تنظیم شکم دهی کابل1- 6
؛دستورالعمل هاي چگونگی نصب صحیح تجهیزات و بر روي ساختار پایه2- 6
؛شیب هامقادیر مورد نیاز3- 6
؛مقادیر حداقل و حداکثر شکم دهی کابل4- 6
مراجعه 11-4، به یادآوري بستگی داردبه دماکه(؛دستور العمل هاي جایگذاري و تنظیم کابل5- 6

)   .شود
؛)خمشعاع هاي تنظیم (صحیح کابلاتصالدستور العمل هاي 6- 6
؛، شامل شیب هاي بحرانیساختاريجزاي دستور العمل هاي نگهداري و مراقبت از ا7- 6
.بازرسی شودبایداختارسکل زمانی که فواصل6-8

نشانه گذاري 7
.نشانه گذاري شوند1388سال : 6436-1استاندارد ملی ایران شماره 7باید مطابق با بند کابل هاي نقاله

. محل قابل رویت باشدنصب درگام قرار داده شود که در هنکابل نقالهنشانه گذاري باید در محلی از 
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پیوست الف
)الزامی ( 

روش تعیین عملکرد  متوقف کننده ها
اصول1-الف

نقطه انتهائی، سرعت هاي متفاوت در انتهاي فاصله حرکتی یعنی توقف در کابل هاي نقالههنگام استفاده از 
، در 4در شکل به صورت نشان داده شده ،سرعت هاي باال باعث می شوند که استفاده کننده. تاثیر دارند

و تاب خوردن به سمت بیرون، جذب ضربهبراي آزمون کارائی . تاب بخورد،نقطه خاتمه به سمت بیرون
1388سال : 6436-1استاندارد ملی ایران شماره به پیوست الف ( kg130یا دستگیره با جرم نشیمنگاه

یا نشیمنگاه. انتهائی به حرکت در می آیندطه شروع به نقطه بارگذاري می شوند و از نق.)مراجعه شود
، پایش می یا خیرمتوقف می شودحرکتجذب ضربهدر حالت دستگیره براي اثبات اینکه حرکت دهنده 

.دشوشود و زاویه تاب خوردن ثبت می 
دستگاه آزمون 2- الف
kg130جرم 

انجام آزمونروش3- الف
تا تعلیقعضوحرکت دهنده را توسط کشیدن . بارگذاري کنید) 2-الف(جرما با گاه یا دستگیره رنشیمن

.به حرکت در آوریدحرکت و رها کردن خالف جهتدر 30˚
کاهش یافته و در نهایت متوقف می تدریج هبکه چشمی ارزیابی کنید که حرکت حرکت دهنده به صورت

.ت کنیدثبرا اندازه گیري و آن ردن زاویه تاب خووشود را به صورت چشمی ارزیابی نموده
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پیوست ب
)الزامی(

روش تعیین حداکثر سرعت حرکت دهنده
اصول1-ب

1388سال : 6436-1استاندارد ملی ایران شماره به پیوست الف ( kg130یا دستگیره با جرم نشیمنگاه
سرعت حرکت دهنده اندازه گیري . می آیندبارگذاري می شوند و در نقطه شروع به حرکت در .)مراجعه شود

.می شود
دستگاه آزمون 2-ب

kg130جرم 
انجام آزمونروش 3-ب

30˚تا تعلیقعضوحرکت دهنده را توسط کشیدن . بارگذاري کنید) 2-ب(نشیمن گاه یا دستگیره را با جرم 
.حرکت و رها کردن به حرکت در آوریدخالف جهتدر 

.کنیدر حسب متر بر ثانیه محاسبهرا بحرکت دهنده سرعت
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