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خدانامبه
یراناصنعتیتحقیقاتواستانداردمؤسسۀباآشنایی

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

.داردعهدهبهراایران) رسمی(ملی 
مؤسـسات  ومراکزنظرانصاحب*کارشناسان مؤسسهازمرکبفنیهايکمیسیوندرمختلفهايحوزهدرستاندارداتدوین
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 مـی ارسـال مربـوط فنـی هايکمیسیوناعضايونفعذيمراجعبهنظرخواهیبرايایرانملیاستانداردهاي

ایـران  )رسمی(ملیاستانداردعنوانبهتصویبصورتدروطرحرشتهآنبامرتبطملیکمیتۀدرپیشنهادهاونظرهادریافت
.شودمیمنتشروچاپ
کننـد  مـی تهیـه شدهتعیینضوابطرعایتبانیزذیصالحومندعالقههايسازمانومؤسساتکهاستانداردهایینویسپیش

بـدین ترتیـب،   .شـود مـی منتـشر وچـاپ ایـران ملـی اسـتاندارد عنـوان بهتصویب،درصورتوبررسیوطرحملیدرکمیتۀ
ملـی  کمیتـۀ دروتـدوین 5شـمارة ایـران ملـی استاندارددرشدهنوشتهمفاداساسبرکهشودمیتلقیملیاستانداردهایی

.باشدیدهرستصویببهدهدمیتشکیلاستانداردمؤسسهکهمربوطاستاندارد
المللـی  بـین کمیـسیون 1(ISO)اسـتاندارد  المللـی بـین سـازمان اصلیاعضايازایرانصنعتیتحقیقاتواستانداردمؤسسۀ

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

مـصرف ازحمایـت يبـرا قـانون، 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.نمایداستاندارد، اجباريعالیشوراي

ازکننـدگان اسـتفاده بـه بخـشیدن اطمینـان بـراي همچنـین . نمایداجباريراآنبنديو درجهصادراتیکاالهاياستاندارد
وکیفیـت مدیریتهايسیستمرگواهیصدووممیزيبازرسی،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
ایـن وظـایف دیگرازایرانملیاستانداردهايسطحارتقايبرايتحقیقات کاربرديانجاموگرانبهافلزاتعیارتعیینسنجش،
.استمؤسسه

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
و بهـره  راهنمـاي نـصب، بازرسـی، نگهـداري       :قسمت هفـتم     -تجهیزات زمین بازي و سطوح آن     "استاندارد

توسطبررسیوپیشنهادهاي رسیدهبراساساستاندارداین.شدتدوین1382سالدربارنخستین"برداري
تجدیـدنظر مـورد اولین بـار برايهاي مربوطکمیسیونتأییدایران وصنعتیتحقیقاتواستانداردمؤسسۀ

ل سرگرمی و کمک آموزشی کودکانایمنی وسایاستانداردملیکمیتۀیهاجالسچهاردهمیندروگرفتقرار
مقـررات وقـوانین اصـالح قانون3مادةیکبنداستنادبهاستانداردایناینک. شدتصویب10/12/88مورخ 

منتـشر ایـران ملـی استانداردعنوانبه1371ماه،بهمنمصوبایران،صنعتیتحقیقاتواستانداردمؤسسه
.شودمی

خدمات،وعلوم، صنایعزمینهدرجهانیوملیپیشرفتهايوحوالتتباهماهنگیوهمگامیحفظبراي
ایـن تکمیلواصالحبرايکهپیشنهاديهروشدخواهدنظرتجدیدلزوممواقعدرایرانملیاستانداردهاي

بنـابراین، .گرفـت خواهـد قرارتوجهموردمربوطفنیکمیسیوندرنظرتجدیدهنگامشود،ارائهاستانداردها
.کرداستفادهملیاستانداردهاينظرتجدیدآخرینازهموارهدبای

.ستا1382سال : 6863-7شمارةایرانملیاستانداردجایگزیناستاندارداین
:استزیرشرحبهگرفتهقراراستفادهمورداستاندارداینتهیۀبرايکهمنبع و ماخذي

EN 1176-7 : 2008, Guidance on installation, inspection, maintenance and operation
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راهنماي نصب، بازرسی، نگهداري و : قسمت هفتم -تجهیزات زمین بازي و سطوح آن
بهره برداري 

هدف و دامنه کاربرد1
تجهیزات زمـین   از  برداري   هی جهت نصب، بازرسی، نگهداري و بهر      یارائه راهنما هدف از تدوین این استاندارد      

. از قبیل ورودي ها، حصارها و سطوح می باشدبه انضمام اجزاي فرعیازي ب

الزامیمراجع2
.استشدهدادهارجاعهاآنبهایرانملیاستاندارداینمتندرکهاستمقرراتیحاويزیرالزامیمدارك

.میشودمحسوبایرانملیاستاندارداینازجزئیمقرراتآنترتیببدین
آنبعدينظرهايتجدیدوهااصالحیهباشد،شدهدادهارجاعانتشارتاریخذکربامدرکیبهکهصورتیدر

دادهارجـاع هـا آنبـه انتشارتاریخذکربدونکهمدارکیمورددر. نیستایرانملیاستاندارداینموردنظر
. استنظرموردآنهابعديهاياصالحیهونظرتجدیدآخرینهموارهاست،شده

:استالزامیاستاندارداینبرايزیرمراجعازتفادهاس

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

اصطالحات و تعاریف3
براي این اسـتاندارد نیـز   88سال : 6436-1ملی ایران شماره استاندارد درشدهتعیینتعاریفواصطالحات
.کاربرد دارد

کلیات4
به آنها ممانعت کودکاناز جملهعمومی دسترسی از باید در صورتی که تجهیزات ایمن نباشند، 4-1

.شود
:مثال هایی از وضعیت هایی که تجهیزات ایمن نیستند به صورت زیر می باشند -یادآوري

یمن تجهیزات کامل نباشد؛نصب ا-
سطح کاهش ضربه هنوز نصب نشده باشد؛-
.را تضمین نمایدایمنی ازسطح پیوسته اي در جاییکه نگهداري نمی تواند-

اپراتور که متصدي /توسط مالکیک کتابچه، برگه هاي بازرسی و سرویس یا ثبت هاي رایانه اي 4-2
.شودنگهداشته استگهداري و بازرسی تجهیزات ن
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نصب5
به عنوان مثال مقررات ملی یا نیزنصب شوند و و مطابق با مقرراتبه صورت ایمنباید تجهیزات 1- 5

.را برآورده سازندایمنیآیین نامه هاي و ساختمانمحلی
استاندارد ملی ایران 6به بند .(مطابق با دستور العمل هاي سازنده نصب شوندباید تجهیزات 2- 5

.)مراجعه شود88سال : 6436-1شماره 
توسط یک شخص تایید باید پس از تکمیل یک زمین بازي جدید، یک بازرسی پس از نصب 3- 5

انجام 6436ي مربوطه از سري استانداردهاي ملی )ها(ارزیابی مطابقت با قسمته منظورصالحیت شده ب
.شود

بازرسی و نگهداري6
تعداد دفعات آزمون در فواصل کهتور العمل هاي سازنده مطابق با دسبایدو اجزاي آن تجهیزات 1- 6

88سال : 6436-1استاندارد ملی ایران شماره 6به بند (زمانی کمتر از فواصل داده شده توسط سازنده
.نباشد، بازرسی و نگهداري شود.)مراجعه شود

.به صورت زیر بازرسی شوندباید و اجزاي آنتجهیزات 2- 6
وزمرهبازرسی چشمی ر- الف

آب و شرایط استفاده یا شرایطخرابکاري، در نتیجهبازرسی چشمی روزمره شناسائی خطرات آشکاري را که 
مثل خطرات ناشی از قطعات شکسته شده یا بطري هاي شکسته شده را ممکن می سازد ییهوا

از آنها ضروري ، بازرسی روزانه دارندیا خرابکارانه قرار زیادبراي تجهیزات زمین بازي که در معرض استفاده 
.است

بازرسی عملیاتی-ب
جهت هر گونه "بررسی کارکرد و پایداري تجهیزات خصوصاعملیاتی بازرسی با جزئیات بیشتر برايبازرسی 

.باشددستور العمل هاي سازندهمطابقهر یک تا سه ماه یا باید این بازرسی . فرسودگی است
.باید به طور خاص توجه شود"قابل تعویضو غیر دائمی"به عمر قطعات 

، سطح آماده شده زمین بازياز زمین، تجهیزات ، فاصله عملیاتی پاکیزگیمثالی از نقاط بازرسی چشمی و -1یادآوري 
استحکام متحرك و سایش زیاد ناشی از قسمت هاي ، دید نیستندی که در معرض ، لبه هاي تیز، قطعاترو بازفونداسیون هاي 

.ري می باشدساختا

بازرسی اصلی ساالنه-پ
ایمنی تجهیزات، فونداسیون ها و سطوح از قبیل مطابقت با اصلی ساالنه براي ایجاد سطح کلی بازرسی 
، شامل تغییرات ایجاد شده منتج از ارزیابی اندازه6436ي مربوطه از سري استانداردهاي ملی )ها(قسمت
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اثرات آب و هوا، ظهور پوسیدگی یا خوردگی و هر تغییر در سطح ،.)مراجعه شود1-2-8به بند (هاي ایمنی
.ایمنی تجهیزات منتج از تعمیرات انجام شده، اجزاي اضافه شده یا جایگزین شده، انجام می شود

.باید به طور خاص توجه شود"و غیر قابل تعویضدائمی"به عمر قطعات 
مکمل اقدامات.نتاژ کردن قطعات مشخص را ممکن است در برگیردبازرسی اصلی ساالنه حفاري کردن یا دمو-2یادآوري 

.سازه ضروري باشنداحتمالیی هايخرابسایرن شدممکن است براي آشکار

دستور العمل هاي سختگیرانه حداقل مطابق باتوسط شخص تایید صالحیت شده به صورت باید تجهیزات 
.سازنده بازرسی شوند

.تغییر خواهد کردهبسته به وظیفالحیت صسطح مورد نیاز -3یادآوري 

توصیه هاي ویژه3- 6
مواد تقویت شده3-1- 6

تشکیل می گردند هنگامی که فایبر (GRP)1قسمت هایی که از پالستیک هاي تقویت شده فایبر گالس
موضوع به صورت این .جایگزین یا تعمیر شودبایدگالس به خاطر فرسایش یا آسیب قابل دیدن می شود 

.اص براي سرسره ها کاربرد داردخ
تجهیزات تک پایه3-2- 6

تامین می شود باید براي نگهداري آن توجه ویژه پایه پایداري آن روي یک کهتجهیزات زمین بازي براي
توسط پایش نشست و در صورت لزوم عدم استفاده از وسیله قبل از اینکه عمر عملکردي آن به "شود مثال

.پایان برسد

ه بازرسیبرنام7
بازرسی براي این اطمینان را بدهد که برنامهاپراتور بایدبه منظور پیش گیري از حوادث، مالک یا 7-1

محلی و دستور العمل هاي سازنده که می شرایط.هر یک از تجهیزات زمین بازي ایجاد و نگهداري می شود
برنامه . دنشودر نظر گرفتهبایدگذارد، تواند بر تعداد بازرسی هاي ضروري در فواصل زمانی مشخص تاثیر ب

را 2-6در بازرسی هاي مختلف بازرسی شوند و روش هاي بازرسی مطابق با بند الزم است کهاجزائی باید 
.نمایدفهرست 

مشاهدهدر طی بازرسی به مخاطره اندازدرا اگر نقص هاي بحرانی ممکن که می تواند ایمنی 7-2
باید استفاده از آن تجهیزات ، باشدممکن نکار اگر این .شوندتصحیحاخیر بدون تباید شوند، این عیوب 

.ممنوع شود و از حرکت باز ایستاده یا برداشته شود
براي انجام تعمیرات، کلیه "برداشتن قسمتی از تجهیزات از جایگاه اصلی خود الزم باشد مثالچنانچه 

برداشته شود یا حفاظت شود و محل ایمن سازي بایدبجا مانده در زمین يیا فونداسیون هاتکیه گاه ها
.شود

1- Glass Reinforced Plastic
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بهره برداري8

یعمومتوصیه هاي 8-1
یا مالک اپراتوردر تمام مراحل طراحی، نصب، نگهداري و بهره برداري از محل تجهیزات بازي، 1- 8-1

لعمل هاي نگهداري کاتالوگ، دستور العمل هاي نصب و دستور ا/اطالعات سازنده از قبیل اطالعات اولیهباید
در نظر و اطالعات متناسب دیگر 6436ي مربوطه از سري استانداردهاي ملی )ها(به همراه الزامات قسمت

.گرفته شوند
.یک سیستم متناسب براي مدیریت ایمنی زمین بازي ایجاد کندبایداپراتور2- 8-1

زمین بازي براي ارزیابی، نگهداري اپراتورایجاد شده توسط سازماندهی "مدیریت ایمنی"در این استاندارد منظور از-یادآوري
. است،شامل تجهیزات و سطوحلیایمنی زمین بازي به طور کلزوم بهبود و در صورت 

توصیه هاي ویژه8-2
ارزیابی اقدامات ایمنی8-2-1

کارایی تمام سال، به صورت سیستمیبار در به طور متناوب ،حداقل هر یک باید یک زمین بازي اپراتور
را ) شامل توصیه هاي داده شده در این استاندارد ملی و ضمائم منتشر شده(به کار رفتهنی ینااقدامات اطم

الزم شناخته شد آنها را تغییر کند و در صورتی که بر اساس تجربه یا شرایطی که تغییر یافته اند ارزیابی
.دهند

کارکنان8-2-2
دیریت ایمنی ، اجراي وظایفی نظیر بازرسی و تعمیر و نگهداري را به عهده کارکنان که به عنوان بخشی از م

با توجه به وظایف کاري تغییر می کند و تایید صالحیتسطح . باشند تایید صالحیت شدهدارند ، باید 
ات کارکنان باید داراي اطالعات کافی در باره وظایفشان و اطالع. آموزش در این زمینه می تواند الزم باشد 

.  ها و اختیاراتشان باشند مناسب در زمینه مسئولیت
کارهاي خاص مانند جوشکاري قسمتهاي ساختاري که می تواند در ایمنی تجهیزات تاثیر داشته باشد باید 

.انجام شود تایید صالحیت شدهفقط توسط کارکنان 
مستند سازي8-2-3

.ت ایمنی حفظ شوندبه صورت قسمتی از مدیریباید سوابق تمام فعالیت ها 
:شامل این موارد باشندباید دارك مربوط به زمین بازي م

تاییدیه بازرسی و آزمون، در صورت کاربرد؛- الف
؛دستور العمل هاي بازرسی و نگهداري-ب
، در صورت کاربرد؛بهره برداريدستور العمل هاي -پ
و      ؛زارش روزانه، تمام سوابق بازرسی و نگهداري، از قبیل گاپراتورسوابق -ت
.مناقصهو مدارك خاصطراحی -ث
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. هنگام نیاز براي نگهداري، بازرسی، تعمیر و در رخداد یک حادثه در دسترس باشندبایداین مدارك 
اقدامات ایمنی عمومی8-2-4

:باشدآگاهی هاي زیرشامل) نشانه تصویري(نشانه ايباید زمین بازي بر روي
؛عمومیاورژانسن شماره تلف- الف

؛نگهداريشماره تلفن جهت تماس با کارکنان-ب
؛نام زمین بازي-پ
و      ؛نشانی زمین بازي-ت
.محلی، در صورت کاربردسایر اطالعات-ث

راه هاي ورود و خروج و فرار اضطراري به زمین بازي و یا از زمین بازي که بـراي اسـتفاده عمـوم و سـرویس        
.طراحی گردیده است باید در دسترس بوده و در تمام مدت فاقد هر گونه مانع یا سد معبر باشدهاي اورژانس 

.به مقررات محلی توجه شود-یادآوري

روش 8-2-5
تصحیح بدون تاخیر بایدبه مخاطره می اندازندرخ می دهند و ایمنی را بهره بردارينقص هایی که در طی 

تجهیزات باید از حرکت باز "فاده از تجهیزات باید ممنوع شود مثالامر میسر نیست استاین اگر . شوند
.یستاده یا برداشته شوندا

.مکتوب شامل تدابیر الزم به هنگام وقوع حوادث، نظیر آتش سوزي باید وجود داشته باشدروش اجرایی 
پیش به آنها بایدوم شوند از دسترسی عممجازتا هنگامی که تجهیزات غیر ایمن تعمیر شوند و براي استفاده 

:روي فرمی شامل جزئیات زیر ثبت شونداطالعات مربوط به حوادث به منظور ارائه به مدیر باید. گیري شود
؛حادثهتاریخ و زمان- الف

؛و کفش پوشیده شدهو لباس حادثه دیدهسن و جنسیت -ب
؛حادثه دیدهتجهیزات -پ
؛هحاضر در محل در زمان حادثکودکانتعداد -ت
شرح حادثه؛-ث
؛از بدن که تحت تاثیر قرار گرفته است) هاي(به انضمام قسمتعضو آسیب شده - ج
؛اقدام صورت گرفته- چ
؛اظهارات شاهد- ح
؛در تجهیزات ایجاد شده است"تغییر یا اصالح که متعاقبا- خ
شرایط آب و هوایی؛ و- د
.اطالعات مناسب دیگردیگر هر گونه - ذ
. مرجع نگه داشته شوندبه عنواناستفاده شوند و براي بهبود ایمنی زمین بازي اطالعات باید ین ا
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نگهداري روزمره8-2-6
، اجراء تهیهاطمینان حاصل کند که یک برنامه نگهداري روزمرهبایداپراتور، مالک یا به منظور کاهش حوادث

سازنده که می تواند بـر تعـداد بازرسـی در یـک فاصـله          محلی و دستور العمل هاي       شرایط. و نگهداشته شود  
باید شامل فهرست اجزاي مـورد نظـر جهـت نگهـداري     برنامه . در نظر گرفتبایدزمانی معین تاثیر بگذارد را     

.و همچنین دستورالعمل هاي کاري رسیدگی به شکایات و شکستگی ها را ارائه بدهند. باشد
متشکل از اقداماتی براي نگهداري سطح ایمنی، عملکـرد        باید  بازي   نگهداري روزمره تجهیزات و سطوح زمین     

شـامل  بایـد چنین اقداماتی . باشند6436ي مربوطه از سري استانداردهاي ملی )ها(با قسمتو مطابقت شان  
:موارد زیر باشند

؛سفت کردن بست ها- الف
؛سطوحآماده سازي مجددنقاشی مجدد و -ب
؛ضربهاهشکنگهداري هر یک از سطوح -پ
؛روانکاري یاتاقان ها-ت
؛براي مشخص کردن حد سطوح پر شده از مواد نرمگذاري تجهیزاتهنشان-ث
؛تمیز کاري- ج
؛زباله ها یا آلودگی هاشکسته و هاي شیشه جمع آوري- چ
و؛مجدد سطوح پر شده از مواد نرم تا حد صحیح پر کردن - ح
.ادفضاي آزمنطقهنگهداري از - خ
اصالحیتعمیرات باز سازي یا8-2-7

شامل اقداماتی براي اصالح عیب ها یا ایجاد مجدد سطوح ضروري ایمنـی          تعمیرات باز سازي یا اصالحی باید     
:شامل موارد زیر باشندبایدچنین اقداماتی . باشدتجهیزات زمین بازي و سطوح آن

؛جایگزینی بست ها- الف
اريجوشکاري یا تعمیرات جوشک-ب
و؛جایگزینی قسمتهاي ساییده یا معیوب-پ
.سازه اي معیوبجایگزینی اجزاي -ت
کارکنانایمنی 8-2-8
به مخـاطره مـی انـدازد بایـد     بهره برداري، که ایمنی کارکنان نگهداري یا عموم را         حینتعمیرات در   انجام  از  

.اجتناب شود

.ودسایر مقررات ایمنی نیز می تواند اعمال ش-یادآوري

تغییرات تجهیزات8-2-9
فقط  دتجهیزات را تحت تاثیر قرار دهد بای      ضروري  از تجهیزات که می تواند ایمنی        یبخش یاتغییرات قسمت   

.بعد از مشورت با سازنده یا یک شخص تایید صالحیت شده انجام شود
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