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 خدا نامبه

 ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة با آشنايي

 و اسـتاندارد  مؤسسـة  مقـررات  و قـوانين  اصـالح  قـانون  3مـادة  يـك  بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و ستانداردا 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) رسمي( 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 كميسيون 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 سسةمؤ

 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

 صـرف م از حمايـت  بـراي  قـانون،  در شـده  بينـي  پـيش  موازين رعايت 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 واندت 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 طااع 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 
قسمت دوم - ين بازي و سطوح آنتجهيزات زم «

  » الزامات ايمني و روشهاي آزمون- انواع تاب
  

  يا نمايندگي/ سمت و  : رئيس
  گنجايي، اميرعباس

  )دكتراي مكانيك(
 - مدرس دانشگاه آزاد تهران

  واحد جنوب
    :دبير

  نيري ، مريم 
 )مديريت سيستم و بهره وريليسانس فوق (

  
  

موسسه استاندارد و تحقيقات 
  ي ايرانصنعت

  

    )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
  )ليسانس مهندسي مكانيك(
  

  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 

  گردونه ها
  
  

 شركت شادي آفرينان خاور ميانه
  

  پارك شهيد چمران كرج 
  
  

 ان پاركها و فضاي سبز كرجسازم
  
  

سازمان پاركها  - شهرداري تهران
  و فضاي سبز تهران
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  پيش گفتار
 " الزامـات ايمنـي و روشـهاي آزمـون    -قسـمت دومنـواع تـاب   -تجهيزات زمين بازي و سـطوح آن  "استاندارد

يشنهادهاي رسيده و بررسي توسط موسسـه  پاين استاندارد بر اساس . تدوين شد 1382نخستين بار در سال 
و  يد كميسيونهاي مربوط براي اولين بار مورد تجديد نظر قرار گرفـت استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و تاي

 .تصـويب شـد   13/11/88مورخ  ايمني وسايل سرگرمي و كمك آموزشي كميته ملي استاندارد سيزدهمين در
ايـران   قانون اصالح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقـات صـنعتي    3به استناد بند يك ماده  اينك

  .شودبه عنوان استاندارد ملي ايران منتشر مي 1371ماه مصوب بهمن 
براي حفظ همگامي و هماهنگي با تحوالت و پيشرفتهاي ملي و جهاني در زمينه صنايع ، علوم و خدمات ، 

تكميل اين  ودر مواقع لزوم تجديد نظر خواهد شد و هر پيشنهادي كه براي اصالح  استانداردهاي ملي ايران
. ه شود ، در هنگام تجديد نظر در كمسيون فني مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت استانداردها ارائ

  .ها استفاده كردبراي مراجعه به استانداردهاي ايران بايد همواره از آخرين تجديد نظر آن ،بنابراين
زمين  با عناوين تجهيزات1376سال :  4075و   1382 سال :  6436-2 هاي ايران شمارهاستانداردهاي ملي 

ضوابط فني و روشهاي -)انواع تاب(مقررات ايمني و روشهاي آزمون و وسايل بازي كودكان -انواع تاب - بازي
  .آزمون باطل و اين استاندارد جايگزين آنها مي شود

  :است زير شرح به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد اين تهية براي كه منبع و ماخذي
DIN EN 1176-2: 2008 Playground equipment and surfacing- Part2: Additional 
specific Safety requirements and test methods for swings. 
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  قسمت دوم - تجهيزات پاركها و  سطوح آن
   مقررات ايمني و روشهاي آزمون - انواع تاب 

  هدف و دامنه كاربرد  1
ت ايمني براي انواع تاب مي باشد كه بطور دائمي براي استفاده هدف از تدوين اين استاندارد تعيين مقررا

مقررات مندرج در اين استاندارد تكميل كننده مقررات ايمني است كه . كودكان در پاركها نصب شده است 
چنانچه  .تعيين شده است  6436- 1براي كليه تجهيزات مستقر در پاركها در استاندارد ملي ايران به شماره 

از تجهيزات مورد نظر تاب خوردن نباشد الزامات مربوطه در قسمتهاي ديگر استاندارد ملي ايران  بازي اصلي
  .ممكن است در موارد مقتضي استفاده شود 6436شماره 

  . اين استاندارد براي انواع تابهاي برقي كه در پاركهاي موسوم به شهربازي نصب مي گردد كاربرد ندارد
  . طراحي و قرارگيري نشيمنگاه تابها در پيوست الف آمده استتوصيه هايي براي : يادآوري

  
  مراجع الزامي                  2

بدين ترتيـب  . شده است داده كه در متن اين استاندارد به آنها ارجاع  مدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است
يـا تجديـد نظـر ،    / يخ چاپ و در مورد مراجع داراي تار.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  
. استاندارد ، امكان كاربرد آخرين اصالحيه ها و تجديد نظرهاي مدارك الزامي زير را مورد بررسي قرار دهنـد  

يا تجديد نظر آن مدارك الزامي ارجـاع داده  /نظر  آخرين چاپ ويا تجديد /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 –تجهيزات پاركها و  سطوح آن  6436-1 استاندارد ملي ايران شماره    2-1

  هاي آزمونعمومي و روش
  
  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 استاندارد كاربرد دارد 1388سال  6436-1 در استاندارد ملي ايران  شماره

ن استاندارد به تجهيزاتي كه در حال حاضر در زمين بازي استفاده مي شود و به منظور محدود نكردن دامنه كاربرد اي - يادآوري
  .باز گذاشتن دست توليدكننده جهت طراحي تجهيزات جديد  فقط اشكال ابتدايي تجهيزات و حركات تعريف شده است

  
  تاب 3-1

  .دارد وسيله متحركي كه در آن وزن استفاده كننده در پايين يك محور يا اتصال مفصلي چرخان قرار 



2 

  

3-2            

  ) نوع يك (تاب با يك محور چرخش 
تابي است كه در آن نشيمنگاه بطور انعطاف پذير از يك محور افقي معلق شده و مي تواند در جهت عمود بر 

را  1شكل . (تاب بخورد ،محور به سمت جلو و عقب در يك كمان زاويه قائمه نسبت به خط عمود بر محور
 )ببينيد

  
  تاب با يك محور چرخشمثالي از   -1شكل 

3-3               

  )  2نوع ( تاب با چند محور چرخش 
تابي است كه در آن نشيمنگاه از يك يا چند تير افقي آويزان شده و مي تواند در زاويه قائمه نسبت به خط 

  )ببينيدرا  2شكل (. حركت كند ،عمود بر يكي از محورها يا در جهت امتداد خط عمود بر محور ديگر
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  تاب با چند محور چرخشمثالي از  – 2شكل 

3-4               
  ) 3نوع ( تاب يك نقطه اي 

تابي است كه در آن نشيمنگاه يا سكو با كابلهاي آويز در يك نقطه ثابت شده و مي تواند در تمام جهات 
  )را ببينيد 3شكل . (حركت كند

  
  تاب يك نقطه ايمثالي از  – 3شكل 
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3-5            

  )4نوع (تاب تركيبي   

ها، مثال شش عدد، بطور مستقل از تيرهاي افقي آويزان شده و حول تابي است كه در آن گروهي از نشيمنگاه
  )را ببينيد 4شكل . (ترتيب داده شده اند) نقطه مركزي(يك محور مركزي

  
  :راهنماي شكل

  محور مركزي - 1

  )4نوع (   مثالي از تابهاي تركيبي -4شكل 
  

3-6                

)(ارتفاع تاب  1h  

 )را ببينيد 5شكل (. فاصله بين وسط نقطه آويز و سطح بازي، ارتفاع تاب مي باشد

3- 7              

 l)( طول وسيله آويز تاب

را  5شكل ( .ز تاب مي باشدآويز و سطح باالي نشيمنگاه يا سكو طول وسيله آويعضو فاصله بين وسط نقطه 
 )ببينيد
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3-8               

)( فاصله از زمين 4h 

 5شكل . (فاصله اي است بين پايين ترين قسمت نشيمنگاه يا سكو و سطح بازي هنگامي كه تاب ساكن است
 )را ببينيد

  
 

  ابعاد ارتفاع – 5كل ش
  
  
3-9             

)(ارتفاع نشيمنگاه  3h   

  )را ببينيد  5شكل ( فاصله بين سطح باالي نشيمنگاه يا سكو و سطح زمين بازي 

3-10            

)(فاصله نشيمنگاه  5h 

  ) را ببينيد 6شكل (فاصله بين پايين ترين لبه نشيمنگاه و هر مانع مجاور به مسير تاب  

  راهنماي شكل
  محور چرخش -1
1h  ارتفاع تاب  
2h فاع عضو آويز تابارت)( 31 hh    
3h ارتفاع نشيمنگاه  
4h فاصله از زمين  
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  :راهنماي شكل

5h فاصله نشيمنگاه  
  براي نشان دادن فاصله نشيمنگاه 3مثالي از تاب نوع  -6شكل 

3-11               
  نشيمنگاه مسطح 

  . نشيمنگاهي است بدون پشتي يا هر گونه نگهدارنده هاي كناري

3-12              

  نشيمنگاه گهواره اي
دكان كوچك يا استفاده كنندگان با توانايي كمتر نشيمنگاهي است كه با بدنه بزرگتر تهيه شده و براي كو

اين نوع تاب به عنوان مثال به گونه اي طراحي شده كه استفاده كننده نتواند به . مورد استفاده قرار مي گيرد
  .داخل قسمتهاي ساختاري اطراف نشيمنگاه سر بخورد

  

  مقررات ايمني                   4
  كليات             4-1

باشد بجز مواردي كه توسط اين استاندارد  6436- 1يد كامال مطابق با استاندارد ملي ايران به شماره تابها با
  .نبايد در زمينهاي بازي عمومي نصب شود) كجاوه اي(هاي خانوادگيتاب .تغيير كرده است

        فاصله از زمين             4-2
  )را ببينيد 5شكل .(ميليمتر باشد 350بايد  است حداقل فاصله از زميندرحالت سكون هنگاميكه تاب 

 400بايد حداقل از زمين در حالت سكون فاصله  3و 2و  1ي از نوع تاير در نوعهاي براي نشيمنگاهها
فاصله از زمين ) را ببينيد 11شكل (با تايرهاي عمودي به عنوان نشيمنگاه   براي تاب تركيبي .ميليمتر باشد

  .متر كاهش يابدميلي 100مي تواند به حداقل 
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 ربا تاير عمودي ممكن است فاصله از زمين كمتري داشته باشند زيرا ساختار آنها انعطاف پذير است اگتركيبي تابهاي  - يادآوري
  .ضربه ساخته شده است جاذبضمن اينكه تاير از مواد . تاير تغيير شكل داده و ضربه را جذب مي كند وارد شود ضربه اي

  )  3نوع ( صله نشيمنگاه براي تاب يك نقطه اي فا              4-3

مگر در جهت ) را ببينيد 6شكل (ميليمتر باشد 400در اين نوع تاب كمترين فاصله نشيمنگاه بايد حداقل 
  .تيركي كه عضو آويز به آن ثابت شده است

ين صورت ماده محافظ ممكن است در ادرطول استفاده كناره نشيمنگاه تاب مي تواند با چهارچوب تاب برخورد كند  - يادآوري
  در اين نقاط جهت محافظت تيرك به چهارچوب نصب شود  

  
  
  حداقل فاصله آزاد و پايداري از سمت طرفين نشيمنگاههاي تاب  با بيش از يك نقطه آويز             4-4
  حداقل فاصله بين نشيمنگاههاي تاب           4-4-1

باشد بطوريكه  Cاه تاب و ساختار مجاور در حالت سكون بايد حداقل فاصله افقي بين كناره نشيمنگ
200%20 2  hc   الف را ببينيد  -7شكل( ميليمتر(  

20%300باشد بطوريكه   Sحداقل فاصله افقي بين نشيمنگاههاي دو تاب مجاور بايد  2  hs ميليمتر )
  )الف را ببينيد -7شكل 

درجـه   90اصله بين سطح نشيمنگاه و محور مركزي هنگاميكه نشـيمنگاه در زاويـه   حداقل ف 4براي تاب نوع 
  )پ را ببينيد-7شكل . (ميليمتر باشد 400قرار دارد بايد 

   
  الف  فضاي حداقل بين نشيمنگاه دو تاب مجاور و تاب با ساختار مجاور  - 7شكل 

  :راهنماي شكل

C فاصله بين تاب و ساختار مجاور  

S فاصله بين نشيمنگاه هاي مجاور  
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  ب پايداري از سمت طرفين نشيمنگاه تاب- 7شكل 

  
  

  

  :ي شكلراهنما
  محور مركزي -1

  4پ حداقل فاصله تاب نوع - 7شكل 

  :راهنماي شكل

F فاصله بين اعضاء تعليق  

G فاصله بين نقاط نگهدارنده نشيمنگاه تاب  
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  پايداري از سمت طرفين نشيمنگاه تاب                 4-4-2

5%2باشد بطوريكه   Fنقاط آويز بايد بين فاصله  hGF   ) ب را ببينيد - 7شكل (  
  :ير محاسبه شودبايد مطابق فرمول ز Fبراي تاب تركيبي فاصله بين اعضاء تعليق  

2%30 hGF   
  وسايل آويز            4-5

استاندارد ملي ايران  13- 2- 4و  12- 2-4بندهاي . ( بايد محكم و در عين حال انعطاف پذير باشدوسايل آويز 
  )را بخوانيد  6436- 1به شماره 

اده شده به سمت نشيمنگاه تاب از قسمتهاي باز مثلثي كه توسط زنجير يا ساير اعضاء آويز شاخه اي، شكل د
  .مستثني است 6436- 1استاندارد ملي شماره  2- 7- 2- 4الزامات بند 

   ي تابهاجذب ضربه نشيمنگاه           4-6
   هاي تايري عموديتاب و نشيمنگاهنشيمنگاههاي       4-6-1

سطح  تنش فشاري سطمتو. بزرگتر باشد g 50هنگام آزمون طبق پيوست ب مقدار حداكثر شتاب نبايد از
  .نيوتن بر سانتيمتر مربع باشد 90نبايد بيشتر از 

  نشيمنگاههاي گهواره اي        4-6-2
اگر . داشته باشد  مطابقت 1-6- 4بخش نشستن نشيمنگاههاي گهواره اي بايد با مقررات مندرج در بند 

چنانچه ) را ببينيد 8شكل (درجه نسبت به سطح افق قرار گيرد  30هنگاميكه مجموعه نشيمنگاه در زاويه 
از آنسوي خط عمودي كه از بيروني ترين لبه نشيمنگاه )  X(بيروني ترين لبه رويي مجموعه نشيمنگاه 

يمنگاه نيز بايد مطابق مقررات مندرج در بند آنگاه بيروني ترين لبه مجموعه نش خارج شودكشيده مي شود، 
  . باشد 6-1- 4

  
  :راهنماي شكل
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X    بيروني ترين لبه رويي  
  . نشان مي دهد درجه 30كه نشيمنگاه و رويه را در زاويه نشيمنگاه گهواره اي  - 8شكل 

  
    هاي تاب و سكوها براي چند استفاده كنندهنشيمنگاه       4-6-3

 g 120سانتيمتر است هنگام آزمون طبق پيوست ب مقدار حداكثر شتاب نبايد از 90از  اگر قطر سكو بزرگتر
اگر قطر سكو  .نيوتن بر سانتي متر مربع بيشتر باشد 90و متوسط تنش فشاري سطح نبايد از  بيشتر باشد
-ق با بند بآزمون را مطاب. مطابقت نمايد 1- 6-4 سانتيمتر است بايد با مقررات مندرج در بند 90كوچكتر از 

  .انجام دهيد 1- 3
ا آسانتر نشيمنگاه بزرگتر ر باشد زيرا كودكان gنشيمنگاه هاي بزرگ ممكن است داراي مقدار پيك بيش از  منحني - يادآوري

  . بيشتر است ،در نتيجه خطر و استفاده كودكان در بازي از اين نشيمنگاه هاي بزرگتشخيص مي دهند 

  ي تاب           بارگذاري ديناميك          4-7
هنگام آزمون طبق پيوست پ در اجزاء سيستم آويز نبايد هيچگونه شكاف يا ترك، تغيير شكل دائمي يا 

در اجزاء تغيير ابعادي كه بتواند با چشم غير مسلح قابل . تخريب ايجاد شود و هيچ اتصالي نبايد شل شود
   .رويت باشد نبايد ايجاد شود

  ري       ساختا استحكام         4-8
 سال 6436- 1ساختاري مطابق پيوست ب از استاندارد ملي ايران شماره  استحكامهنگاميكه     1- 8- 4

محاسبه مي شود نيروي عكس العمل ساختار بايد بزرگتر از نيروي محاسبه شده در نتنيجه استفاده  1388
  .باشد

هيچ نشاني از  1388سال  6436- 1 رههنگام آزمون طبق پيوست پ از استاندارد ملي ايران شما     2- 8- 4
  . نبايد با ديد طبيعي يا ديد مسلح شده مشاهده شود دائمترك، شكستگي يا تغيير شكل 

       چهارچوب            4-9
چنانچه در يك چهارچوب بيش از دو . در هر چهارچوب نبايد بيشتر از دو نشيمنگاه تاب وجود داشته باشد

سمتهاي ساختاري به چند قسمت تقسيم شوند بطوريكه در هر قسمت بيش از تاب وجود دارد بايد توسط ق
  .دو تاب وجود نداشته باشد

  .اين مقررات باعث مي شود كه كودكان در بين تابها كمتر عبور و مرور نمايند: يادآوري
ه هاي چهاچوبهاي تاب يا ميله بااليي آنها فقط زماني مي تواند به تجهيزات ديگر متصل باشد كه انداز

متر فضاي دوران،  5/1مشخص براي جدا كردن آن از بقيه فعاليت ها رعايت شده باشد مثل اضافه كردن 
  .حصارها، محوطه ها 

در يك بخش از چهارچوب تاب نبايد نشيمنگاه گهواره اي كه براي كودكان كوچكتر است با نشيمنگاههاي 
  .    صاف كه براي كودكان بزرگتر است با يكديگر تركيب شوند
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  اد و سطح ضربهارتفاع سقوط آز           4-10
  ارتفاع سقوط آزاد          1- 10- 4

درجه باال برده شده  60تاب فاصله بين نشيمنگاه تاب و زمين هنگاميكه تاب در كمان  Dارتفاع سقوط آزاد 
  )ببينيدرا  9شكل . (است اندازه گيري مي شود يا بجاي آن مي توان از فرمول زير استفاده كرد

3
2

2

)(
)( h

h
D  ماكزيمم ارتفاع سقوط آزاد  

 ابعاد بر حسب متر

  
)( 2h ×867/0 =A 

 m 75/1  =Bبراي سطوح جذب ضربه توليد شده از مواد مصنوعي  

 m 25/2  =Cبراي سطوح جدب ضربه شامل مواد نرم طبيعي 

 D= حداكثر ارتفاع سقوط آزاد 

                                                     L=A+C         يا        L=A+B      
W پهناي فضاي سقوط 
Z فاصله بين دو محور تاب 

2hارتفاع عضو آويز تاب        
3hارتفاع نشيمنگاه     

 1= سطح پوشيده شده از مواد جذب ضربه در زير هر تاب 

  ارتفاع سقوط آزاد و الزامات مربوط به آماده سازي سطح در زير يك تاب – 9شكل 
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  ابعاد فضاي سقوط و سطح جذب ضربه        2- 4-10
باال برده شده است،  Dفضاي سقوط بايد با سطح جذب ضربه براي تابي كه در ارتفاع معادل با    1- 2- 10- 4

  )را ببينيد 9شكل .(باشد
  مي باشد بطوريكه  Lت سطح جذب ضربه برابر با براي تمام تابها وسع 

L=A+C         يا        L=A+B      
  . در زير نويس شكل تعريف و تعيين شده است Cو  A  ،Bمقادير مربوط به 

متر  1رB 75عالوه بر آن براي سطح جذب ضربه اي كه با سطوح اطراف آن هم سطح است در جايي كه 
  .  جهت تاب خوردن بايد عاري از مانع وجود داشته باشد است فضايي به طول نيم متر در

  . دانجام شوتاب از استفاده قابل پيش بيني براساس وسعت سطح جذب ضربه بايد  - 1يادآوري

. نبايد با يكديگر همپوشاني داشته باشندي مجاور با چهارچوب هاي متفاوت فضاي سقوط مربوط به تابها
رچوبهاي يكسان در مجاورت يكديگر قرار دارند فضاي سقوط و فضاي آزاد هنگاميكه دو نشيمنگاه تاب با چها

هنگاميكه تاب نزديك . باشند 1- 4- 4مي توانند همپوشاني داشته باشند مشروط بر اينكه كامال مطابق با بند 
به ساير تجهيزات بازي قرار گرفته است فضاي سقوط تاب و فضاي سقوط ساير وسايل بازي نبايد با يكديگر 

  .مپوشاني كننده
  .نشان داده شده است 10فضاي آزاد، فضاي سقوط و سطح جذب ضربه تاب در شكل  - 2يادآوري 

  
  :راهنماي شكل

  فضاي اشغال شده توسط وسيله 1
 فضاي سقوط 2

  زادآفضاي  3
  فضاي آزاد، فضاي سقوط و سطح جذب ضربه تاب  –10شكل 
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متر بوده و از يك يا بيشتر از يك محور چرخش ميلي 500چنانچه پهناي نشيمنگاه تاب كمتر از   2- 2- 10- 4
  . متر باشد 1ر75سطح جذب ضربه بايد داراي پهناي حداقل )  4و  2و  1نوع ( آويزان شده باشد 

ميليمتر است پهناي سطح جذب ضربه بايد به اندازه اختالف پهناي  500اگر پهناي نشيمنگاه بيش از 
  . ميليمتر افزايش يابد 500نشيمنگاه از 

وسعت سطح جذب ضربه بايد دايره اي با شعاع مشخص )  3نوع ( براي تابهاي يك نقطه اي   3- 2- 10- 4
  .باشد 1-2- 10-4شده در بند 

  )2نوع (براي تابهاي داراي چند محور چرخش) اضافه بر مقررات قبلي ( مقررات خاص       4-11

نبايد واقعي ويه بين پشتي و نشيمنگاه هنگاميكه تاب در حال حركت است زااگر نشيمنگاه تاب پشتي دارد 
  .تغيير كند 

فاصله بين نشيمنگاه تا محل تالقي سطح نشيمنگاه با سطح پشتي هنگاميكه در يك جهت اندازه گيري مي 
  .ميليمتر باشد 75ميليمتر و بيشتر از  60شود، نبايد كمتر از 

  .ميليمتر باشد 30شود نبايد بزرگتر از  هرگونه فاصله باز در نشيمنگاه كه در تمام جهات اندازه گيري مي
  ) 3نوع ( براي تابهاي يك نقطه اي ) اضافه بر مقررات قبلي ( مقررات خاص        4-12

 پيچنقطه اي كه تاب در آن ثابت شده است بايد بگونه اي باشد كه هنگاميكه تاب در گردش است طنابها 
  .نخورد
  .از يك اتصال مفصلي گردان تامين شود اين مقررات مي تواند با استفاده - يادآوري

اگر اتصال مفصلي اي استفاده شده كه بطور خاص براي آن هدف طراحي و مهندسي نشده است بايد وسيله 
ثانويه براي نگهداشتن نشيمنگاه تاب جهت ممانعت از فرو ريختگي وجود داشته باشد تا چنانچه مفصل اوليه 

  .ارنده باز شده است بتواند از فرو ريختن نشيمنگاه تاب ممانعت نمايدبين طنابها و زنجيرها و ساختار نگهد
  )4نوع (مقررات خاص براي تابهاي تركيبي        4-13

تشويق به پريدن از آنها به سمت محور  ها بايد بگونه اي ساخته شود كه كودك هنگام تاب خوردننشيمنگاه
شكل . (تفاده از تاير عمودي يا ميله نگهدارنده تامين شودمركزي نشود اين امر مي تواند به عنوان مثال با اس

  . باشد 6-4ها بايد مطابق با الزامات بند نشيمنگاه)  را ببينيد 11
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  ابعاد بر حسب ميليمتر

  

   
  :راهنماي شكل

  تاير يا چيزي مشابه آن - 1
 ميله نگهدارنده - 2

  مرگز نشيمنگاه - 3
  

 يتركيب مثالي از نشيمنگاه براي تابهاي -11شكل 

  
  گزارش آزمون              5

به اضافه موارد زير  1388 سال 6436- 1از استاندارد ملي ايران شماره  5گزارش آزمون بايد مطابق با بند 
  .باشد
    6436-2 د ملي ايران شمارهگزارش آزمون مبني بر مطابقت با استاندار) الف 
 6436- 1       ملي ايران به شمارههاي با استاندارد تاييد در ارتباط با اينكه تاب در موارد مقتضي مطابق) ب 
  .آزمون شده است  6436- 2و 
  1388سال  6436-2 شماره و تاريخ اين استاندارد يعني)  پ
  
  نشانه گذاري             6

  .نشانه گذاري شود 1388سال  6436-1از استاندارد ملي ايران شماره  7تاب بايد مطابق بند 
  .مكاني روي تاب قرار گيرد كه پس از نصب تاب كامال نمايان باشد نشانه گذاري بايد در

  



15 

  

  پيوست الف 
  )اطالعاتي ( 

  توصيه هايي براي طراحي و نصب تابها
چنانچه   1388 سال 6436-1استاندارد ملي ايران شماره  1- 2- 8-2-4عالوه بر توصيه هاي مندرج در بند 

وطه بايد داراي يك يا بيشتر از يك ورودي در گوشه اي براي محوطه تاب از حصار استفاده شده است هر مح
از محوطه كه نزديكتر به مركز زمين بازي است، باشد تا از منتظر ماندن و حركت كودكان در كناره يا پشت 

وروديها بايد طوري طراحي شود كه سرعت ورود كودكان بوسيله آن . تابها تا حد ممكن پيشگيري شود 
  .    محدود شود

  .متري از لبه كناري نشيمنگاه تاب قرار گيرد 1ر5مي شود حصارها حداقل در فاصله توصيه 
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  پيوست ب 
  )الزامي(

  نشيمنگاه تاب به جذب ضرروش تعيين 
  
  تئوري كار     1-ب

نال سيگ. درجه باال برده شده و طوري رها مي شود تا به وزنه آزمون برخورد كند 60نشيمنگاه تاب در زاويه 
سطح تنش فشاري خروجي در طول هر ضربه توسط شتاب سنج براي تعيين مقدار بيشترين شتاب و 

  .پردازش مي شود
  دستگاهها     2-ب
  دستگاههاي آزمون  1-2-ب

، )4-2-ب(، وسيله اندازه گيري ضربه ) 3-2-ب(، شتاب سنج ) 2- 2- ب(دستگاه آزمون از وزنه آزمون 
  )را ببينيد 1-شكل ب. (تتشكيل شده اس) 5-2-ب(زنجيرها 

  وزنه آزمون  2-2-ب
ميكرومتر  25كيلوگرم با زبري سطح كمتر از  05/0 5/4ميليمتر و وزن  5160توپ آلومينيومي به قطر 

  .باشد بطوريكه قسمت ضربه بين سطح ضربه زننده و شتاب سنج همگن و عاري از هرگونه فضاي خالي
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  تجهيزات اندازه گيري - 1

  شمايي از آزمون 1-شكل ب
  

  شتاب سنج  3-2-ب
طوري سوار مي شود كه محور حساس آن با جهت حركت ) 2-2-ب(شتاب سنج روي مركز جرم وزنه آزمون 

اين شتاب سنج قادر است شتاب را در سه جهت اندازه . درجه همتراز شود 2وزنه آزمون با زاويه حداكثر 
  .نمايدگيري 

  وسيله اندازه گيري ضربه   4-2-ب
  زنجيرها

طول اين دو زنجير كه با . ميليمتر از يكديگر آويزان شده اند 600فاصله به   1متر ميلي 6دو زنجير از گروه 
يكديگر مساوي است بايد طوري انتخاب شودكه انتهاي آنها تا ارتفاع ياتاقانهاي نشيمنگاه تاب بوده و در محل 

  . به يكديگر برسند) 2-2- ب(وزنه آزمون اتصال به 
  
  روش انجام آزمون     3-ب
  تخت تابنشيمنگاه   1-3-ب

آويزان كنيد كه زير لبه جلويي نشيمنگاه با فاصله   بگونه اي ميليمتري  6نشيمنگاه را از زنجيرهاي گروه 
  .زير ياتاقانهاي آويز قرار گيرد mm 10  m 4/2عمودي 

  نشيمنگاه گهواره اي   2-3-ب
آويزان كنيد كه زير لبه جلويي نشيمنگاه با فاصله  بگونه اي  ميليمتري 6را از زنجيرهاي گروه نشيمنگاه 

  .زير ياتاقانهاي آويز قرار گيرد mm 10  m 8/1عمودي 
  نحوه قرار گيري دستگاه آزمون   3-3-ب

اي قرار دهيد كه لبه جلويي نشيمنگاه دقيقا به لبه جلويي وزنه در راستاي مركز دستگاه آزمون را بگونه 
  . ثقلش بچسبد

  باال بردن نشيمنگاه براي آزمون  4-3-ب
  درجه باال ببريد  60نشيمنگاه را در طول كمان حركتش تا زاويه 

                                                 
1 – 6 milimeter gauge 



18 

  

ي در اعضاء آويز ايجاد هنگاميكه نشيمنگاه از طنابها ، زنجيرها و مانند آن آويزان شده است خميدگيهاي
انحناء مسير طي شده توسط نشيمنگاه پايدار موقعيت نشيمنگاه را بگونه اي تنظيم كنيد كه . خواهد شد 

  .باشد
چنانچه امكان دارد شتاب ايجاد شده از محدوده قابليت . در مورد آسيب ديدگي وسيله آزمون بايد مراقب بود

اگر در . انجام شود) درجه  30،و  20،  10مانند (در زواياي كمتر  شتاب سنج تجاوز كند بايد آزمونهاي اوليه
يا ساختار رها كننده نشيمنگاه در /مورد مسير نشيمنگاه و يا پايداري نشيمنگاه شك وجود دارد وزنه آزمون و

  .اين آزمايشها بايد بگونه اي باشد كه برخوردي با وزنه آزمون ايجاد نشود
طبيعي انعطاف پذير هستند به يك بست يا نگهدارنده نياز دارند كه شكل  بعضي از نشيمنگاهها كه بطور

وزن نشيمنگاه بعد از آزمون % 10وزن بست يا نگهدانده نبايد از . نشيمنگاه را در طول آزمون حفظ كند
  .بيشتر شود

  نگهداشتن و رها كردن نشيمنگاه   5-3-ب
مكانيزمي كه رها سازي را بدون نيروهاي خارجي تامين نشيمنگاه را در وضعيت باال برده شده با استفاده از 

  .، نگهداريد) كه اين نيروها مي توانند مسير حركتي قسمت آويز را به هم بزنند(مي كنند 
نشيمنگاه را رها كنيد بطوريكه . مطمئن شويد كه نشيمنگاه و اعضاء آويز ثابت و بدون حركت هستند

سمت پايين باشد بدون هيچگونه نوسان يا چرخشهاي قابل به يكنواختي مجموعه داراي حركت منحني 
  .رويت نشيمنگاه كه مي تواند از برخورد نشيمنگاه به وزنه آزمون در نقطه برخورد جلوگيري نمايد

  جمع آوري اطالعات   6-3-ب
به محض اينكه سيستم رضايت بخشي از نظر عملكرد و كاليبراسيون فراهم شد اطالعات ده ضربه را جمع 

شتاب حداكثر را از هر ضربه و مساحت سطح برخورد بين نشيمنگاه و وزنه آزمون را اندازه . ري كنيد آو
  .گيري كنيد

  شتاب حداكثر  7-3-ب
  .زمانيكه شتاب ده ضربه خوانده شده است باالترين شتاب را به عنوان شتاب حداكثر يادداشت كنيد

  سطح تنش فشاري   8-3-ب
  .   شت كنيد بطوريكه عدد يادداشت شده مقدار ميانگين حاصل از ده ضربه باشدبه سطح را يادداتنش فشاري 

  متوسط  سطح تنش فشاري   9-3-ب
متوسط وارد شده به سطح از  يفشارتنش . سطحي كه با وزنه آزمون برخورد كرده است را اندازه گيري كنيد

. رخورد كرده است محاسبه مي شودتقسيم نيروي اعمال شده توسط نشيمنگاه بر سطحي كه با وزنه آزمون ب
  .اين مقدار را بر حسب نيوتن بر سانتيمتر مربع يادداشت كنيد
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  پيوست پ
  )الزامي(

   سيستم تعليق تابآزمون بار ديناميكي براي 
  

  تئوري كار   1-پ
ك كمان به تعداد دفعات با بار آزمون بارگذاري شده و در يسيستم تعليق شامل زنجيرها، ياتاقانها و اتصاالت، 

  .  سپس تاب از نقطه نظر آسيب ديدگي مورد امتحان قرار مي گيرد. تعريف شده تاب مي خورد
  روش انجام آزمون    2-پ

 1388 سال 6436-1 از استاندارد ملي ايران شماره 1- مجموعه نشيمنگاه را با بار آزمون مطابق جدول الف
  .در دو حالت زير بارگذاري كنيد

  تاب خوردن مجموعه نشيمنگاه ، يا ) الف
  . درجه 120دوره در يك كمان  510چرخش مجموعه نقاط آويز ، بطور متوالي براي ) ب 
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  .بارها را برداريد و تاب را از نقطه نظر مشاهده آسيب ديدگي يا ساييدگي بطور چشمي بازرسي نماييد
  . يمن به تاب متصل شده اند مطمئن شويد كه وزنه ها بطور ا: هشدار 

  
  
  
  
  
  
  
  
  


