
جمهوري اسالمی ایراناستاندارد ملی ایران
Islamic Republic of IranISIRI

6-6436مؤسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران6-6436

.Institute of Standards and Industrial Research of Iran1stتجدید نظر اول revision

–تجهیزات زمین بازي و سطوح آن
الزامات ایمنی و روش هاي :م ششمت قس

تجهیزات نوسانیبراي آزمون 

Playground equipment and surfacing -
Part 6: Additional specific safety

requirements and test methods for
rocking equipment

ICS:97.220.40;97.190



خدانامبه
ایرانصنعتیتحقیقاتوندارداستامؤسسۀباآشنایی

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

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

نـویس  پیش.شودمیحاصلدولتیغیرودولتیهايسازماننهادها،تخصصی،وعلمیمراکزکنندگان،واردوصادرکنندگان
از پـس وشـود مـی ارسـال مربـوط یفنـ هايکمیسیوناعضايونفعذيمراجعبهنظرخواهیبرايایرانملیاستانداردهاي

ایـران  )رسمی(ملیاستانداردعنوانبهتصویبصورتدروطرحرشتهآنبامرتبطملیکمیتۀدرپیشنهادهاونظرهادریافت
.شودمیمنتشروچاپ
کننـد  مـی یـه تهشدهتعیینضوابطرعایتبانیزذیصالحومندعالقههايسازمانومؤسساتکهاستانداردهایینویسپیش

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

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

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

مـصرف ازحمایـت بـراي 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. نمایدستاندارد، اجبارياعالیشوراي

ازکننـدگان اسـتفاده بـه بخـشیدن اطمینـان بـراي همچنـین . نمایداجباريراآنبنديو درجهصادراتیکاالهاياستاندارد
وکیفیـت مدیریتهايسیستمصدورگواهیوممیزيبازرسی،زش،آمومشاوره،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

ایرانصنعتیتحقیقاتواستانداردسسۀمو*
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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ایـن وظـایف دیگرازایرانملیاستانداردهايسطحارتقايبرايتحقیقات کاربرديانجاموگرانبهافلزاتعیارتعیینسنجش،
.استمؤسسه
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موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

)اسامی به ترتیب حروف الفبا: (اعضاء
سید جمالی، داریوش

)لیسانس مدیریت(
صنایع پزشکی و ورزشی تن آرا

شجاعی، رضا
)لیسانس مهندسی پزشکی(

شرکت سینا گستر پیشرفته

د، علیعلی پور دانشمن
)لیسانس تربیت بدنی(

فرانک فائقی
)فوق لیسانس فیزیک پزشکی(

سازمان تربیت بدنی

موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

قندي، اشکان
)لیسانس مهندسی مکانیک(

محمد رضائی، بهمن
)لیسانس فیزیولوژي(

شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران

سازمان تربیت بدنی

، مرتضینیک پور
)لیسانس مهندسی فضاي سبز(

کرجشهرداري سازمان پارك هاي 

نیک نژاد، فرزان
)لیسانس مهندسی پزشکی(

هوشنگی، علیرضا
)لیسانس مهندسی پزشکی(

شرکت کیفیت گستر سبز

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
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پیش گفتار
الزامـات ایمنـی و روش هـاي آزمـون بـراي            : م  شـش قسمت   -تجهیزات زمین بازي و سطوح آن     "استاندارد  

وپیـشنهادهاي رسـیده  براسـاس اسـتاندارد این. شدتدوین1382سالدربارنخستین"تجهیزات نوسانی
مورداولین باربرايهاي مربوطکمیسیونتأییدایران وصنعتیتحقیقاتواستانداردمؤسسۀتوسطبررسی
ایمنـی وسـایل سـرگرمی و کمـک     اسـتاندارد ملیکمیتۀیهاجالسچهاردهمیندروگرفتقرارنظرتجدید

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

.شودمیمنتشرایرانملی
خدمات،وعلوم، صنایعزمینهدرجهانیوملیپیشرفتهايوتحوالتباهماهنگیوهمگامیحفظبراي

یـن اتکمیلواصالحبرايکهپیشنهاديهروشدخواهدنظرتجدیدلزوممواقعدرایرانملیاستانداردهاي
بنـابراین، .گرفـت خواهدقرارتوجهموردمربوطفنیکمیسیوندرنظرتجدیدهنگامشود،ارائهاستانداردها

.کرداستفادهملیاستانداردهاينظرتجدیدآخرینازهموارهباید
.ستا1382سال : 6863-6شمارةایرانملیاستانداردجایگزیناستاندارداین

:استزیرشرحبهگرفتهقراراستفادهمورداستاندارداینۀتهیبرايکهمنبع و ماخذي
EN 1176-6 : 2008, Playground equipment and surfacing - Part 4: Additional specific safety
requirements and test methods for rocking equipment
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الزامات ایمنی و روش هاي آزمون :م ششقسمت -تجهیزات زمین بازي و سطوح آن
تجهیزات نوسانیبراي 

هدف و دامنه کاربرد1
در بنـد  می باشد کـه  االکلنگ ها و تجهیزات نوسانیایمنی براي الزاماتهدف از تدوین این استاندارد تعیین   

. دائمی براي استفاده کودکان در زمین هاي بازي نصب می شودصورتتعیین شده و به3-1
ه بازي اصلی تجهیزات نوسانی نباشد الزامات مرتبط در این استاندارد به صورت مقتضی ممکن است چنانچ

الزامات مندرج در این استاندارد تکمیل کننده الزامات ایمنی است که براي کلیه .مورد استفاده قرار گیرد
.ن شده استتعیی6436-1بازي در استاندارد ملی ایران شماره تجهیزات مستقر در زمین بازي 

.کودك در مقابل خطرات احتمالی در حین استفاده تدوین شده استمحافظت به منظوراین استاندارد 

.تجهیزات نوسانی در پیوست الف داده شده است/االکلنکدیگر شکل هاي برايراهنماي ارزیابی ایمنی -یادآوري

الزامیمراجع2
.استشدهدادهارجاعهاآنبهایرانملیاستانداردایننمتدرکهاستمقرراتیحاويزیرالزامیمدارك

.میشودمحسوبایرانملیاستاندارداینازجزئیمقرراتآنترتیببدین
آنبعدينظرهايتجدیدوهااصالحیهباشد،شدهدادهارجاعانتشارتاریخذکربامدرکیبهکهصورتیدر

دادهارجـاع هـا آنبهانتشارتاریخذکربدونکهمدارکیمورددر. نیستایرانملیاستانداردایننظرمورد
. استنظرموردآنهابعديهاياصالحیهونظرتجدیدآخرینهموارهاست،شده

:استالزامیاستاندارداینبرايزیرمراجعازاستفاده

قسمت –مین بازي و سطوح آنتجهیزات ز1388سال : 6436-1استاندارد ملی ایران شماره 2-1
ایمنی عمومی و روش هاي آزمونالزامات: اول 

اصطالحات و تعاریف3
سـال  : 6436-1استاندارد ملی ایـران شـماره   درشدهتعیینتعاریفواصطالحاتعالوه براستانداردایندر
: دنرومیکاربهزیرتعاریفواصطالحات،88

3 -1
.)تجهیزات اطالق می شودکه از این پس در این استاندارد (کلنگ تجهیزات نوسانی؛ اال

توسط یک جزء صلبی "واداشته شده و عموماکه می تواند توسط استفاده کننده به حرکت هستندتجهیزاتی 
.گیردمی ، قرار که حول یک تکیه گاه مرکزي نوسان می کند

.داشته باشدمحل ایستادنه یا تجهیزات نوسانی می تواند یک یا چند نشیمنگا-1یادآوري 
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ب اجزاي اصلی االکلنگ ها را نشان -1شکل . الف اجزاي اصلی براي تجهیزات نوسانی را نشان می دهد- 1شکل -2یادآوري 
.می دهد

.)مراجعه شود7تا 2به شکل هاي .(بستگی داردشکل تجهیزاتنوسانی به نوع و /حرکت االکلنگی-3یادآوري 

سانیتجهیزات نو- الف

االکلنگ-ب
:راهنما 

محل ایستادن/نشیمنگاه4دستگیره1

پشتیبانعضو5بدنه                                            2

گاهتکیه 6پاي جا3

االکلنگ/ی تجهیزات نوسانیاجزاي اصل- 1شکل 
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3 -2
)1نوع (االکلنگ محوري

.)مراجعه شود2به شکل (.فقط حرکت عمودي می تواند رخ بدهددر آنهاتجهیزاتی هستند که

)1نوع (مثالی از یک االکلنگ محوري- 2شکل 

3 -3
)ب-2الف و -2نوع (تجهیزات تک نقطه اي نوسانی/االکلنگ تک نقطه اي

.)مراجعه شود3به شکل .(تک نقطه اي دارندعضو پشتیبان که یک تجهیزاتی هستند

.سیم پیچ ها، فنرها، بلوك هاي پیچشی و فشاري هستند: تک نقطه اي نوعی شامل نمونه اي از عضو پشتیبان-یادآوري

ب با حرکت چند جهتی- 2نوع - بپیش تعیین شدهاز الف با جهت اصلی حرکت - 2نوع - الف

)ب-2الف و - 2نوع (تک نقطه ايتجهیزات نوسانی/مثالی از االکلنگ تک نقطه اي-3شکل 
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3 -4
)ب- 3الف و -3نوع (چند نقطه ايتجهیزات نوسانی/االکلنگ چند نقطه اي

.)مراجعه شود4به شکل (.دارندعضو پشتیبانتجهیزاتی هستند که چندین 

.بستگی داردعضو پشتیبانحرکت به جابجائی و نوع -یادآوري

ب با حرکت چند جهتی- 3نوع -پیش تعیین شده                     باز الف با حرکت -3نوع - الف
)ب-3الف و - 3انواع (مثال هائی از االکلنگ چند نقطه اي- 4شکل 

3 -5
االکلنگ نوسانی

توسط چندین محور است و به صورت افقی "عمدتااند که حرکت در آنهاثابت شدهکه به گونه اي تجهیزاتی 
.)مراجعه شود5به شکل (.جلو حرکت می کنند-فقط در یک جهت عقبشده وموازي هدایت 

)4نوع (مثالی از االکلنگ نوسانی- 5شکل 
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3 -6
5نوع (گاناستفاده کنندمحل قرار گیريباالي االکلنگ جاروبی با تکیه گاه(

منجـر  ، که ممکن اسـت  )چند جهتی(تجهیزاتی هستند که در آنها هر دو حرکت عمودي و افقی رخ می دهد     
.)مراجعه شود6به شکل .(شودیحرکت جاروببه یک 

:راهنما 
مرکزيستونحرکت دایره اي حول 1
حرکت نوسانی2

)5نوع (تفاده کنندگانمحل قرار گیري اسمثالی از االکلنگ جاروبی با تکیه گاه باالي -6شکل 

3 -7
)6نوع (سرياالکلنگ تک محوري در باال

هستند به صورتی که محل قرار گیري استفاده کننده به سر يمحور نوسانی در باالیک تجهیزاتی که داراي 
7به شکل(.را ایجاد کنندتا حرکت تاب خوردن محدود شده اضافی صورت انعطاف پذیر در زیر آن معلق است

.)شودمراجعه
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:راهنما 
حرکت تاب خوردن محدود شده1
حرکت نوسانی2

)6نوع (مثالی از االکلنگ تک محوري در باال سري-7شکل 

3 -8
بدنه تجهیزات

.تجهیزات متصل می شودپشتیباني )ها(عضوقسمت متحرك اصلی که به 
3 -9

عضو پشتیبان
.دگاه متصل می کنتکیه که بدنه تجهیزات را به عضوي

3 -10
گاهتکیه

.سطح ایجاد می شود/آن پایداري و ثابت شدن به زمینتوسط وسیله اي که 
3 -11

میرائی
می کند و که سرعت را در تجهیزاتی که می توانند حرکت کنند را متعادل پشتیبان ي)ها(عضوترکیبیاثر

.اثرات شوك در وضعیت بیرونی تجهیزات را کاهش می دهد
3 -12

حرکتمحدوده
در طی استفاده از نقطه مرکزي در وضعیت تعادل محل ایستادن/نشیمنگاهیا عمودي /حداکثر انحراف افقی و

.است
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الزامات ایمنی4
کلیات4-1

تجهیزات نوسانی باید با استاندارد ملـی       /االکلنگاست،به جز در مواردي که توسط این استاندارد تعیین شده           
.باشندمطابقت داشته 6436-1شماره بهایران

ارتفاع سقوط آزاد4-2
ی که ارتفاع سقوط آزاد در باالترین موقعیت حرکت انـدازه گیـري مـی              ، هنگام محل ایستادن /مرکز نشیمنگاه 

.باشد1باید داراي حداکثر ارتفاع سقوط مطابق جدول شود 
محل ایستادن/شیب نشیمنگاه4-3

.باشد1باید مطابق با جدول آزمون مطابق با پیوست ب ، هنگام محل ایستادن/حداکثر شیب نشیمنگاه
2، له شدن1گاز گرفتگی4-4

باید مطابق  عضوهاي پشتیبان فاصله ها در تمام مفصل هاي قابل دسترس و          ،  پپیوست  مطابق  هنگام آزمون   
.باشند1388سال : 6436-1استاندارد ملی ایران شماره 7-2-4و 6-2-4هايبندبا 

.الزامات به منظور پیشگیري از گاز گرفتگی و له شدن استاین-یادآوري

محدودیت حرکت4-5
تا رسیدن به انتهاي حرکت به گونه اي تعدیل شود که هیچگونه ایست ناگهانی یا بایدحرکت تجهیزات 

حرکتمیرا شدن "اتفاق نیفتد مثالناگهانی واژگونی

:د اثر میرایی می تواند به صورت زیر باش-1یادآوري

ثابت باشد؛ یامحدوده کامل حرکتثابت، در جاییکه اثر در سرتاسر - الف

.یا موقعیت قسمت هاي نوسانی تجهیزات بستگی دارد/متغییر، در جاییکه اثر به سرعت، جرم و-ب

فنرها یا استفاده ازاست که با بار شوك ناگهانی در حیناثر میرایی براي کاهش ریسک آسیب هاي ستون فقرات -2یادآوري 
.دیگر اجزاي میرا کننده است

پاهايجا4-6
نشستنمحلبراي هر بایدو سازه میرا نشودmm230فاصله از زمین کمتر از شرایطی کهدر پاها يجا

.شودجاي پا تهیه
.امکان چرخاندن آن وجود نداشته باشدپاها باید به صورت محکم ثابت شوند و بدون استفاده از ابزاري جا
.بیرون بیاید3سنجهاز سمت دیگر پا نباید ينگام آزمون مطابق با پیوست ث، هیچ قسمت از جاه

1- pinch
2- crush
3- gauge
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دستگیره4-7
.باید فراهم شودمحل ایستادن/نشیمنگاهباید براي هر موقعیت دستگیره

.اشدامکان چرخیدن آن وجود نداشته بباید به صورت محکم ثابت شوند و بدون استفاده از ابزاردستگیره ها
6-4-2-4بـا بنـد   داخل دست گرفتن    باید با الزامات    ) میله هاي دستی، دسته هاي دستگیره     (دستگیرهقطر  

.باشندمطابقت داشته 1388سال : 6436-1استاندارد ملی ایران شماره 
به بند  (قابل دسترس است الزامات داخل دست گرفتن         ترکوچکبراي استفاده کودکان    که  یتجهیزات در مورد 

باید از پایین ترین حد محدوده قابل       .) مراجعه شود  1388سال  : 6436-1استاندارد ملی ایران شماره      3-15
.توصیه می شودmm30حداکثر اندازه ،قبول انتخاب شود

. از سمت دیگر سنجه بیرون بیایدنباید دستگیرههنگام آزمون مطابق با پیوست ث، هیچ قسمت از 
ی تکیه گاه هاي دست تصویر با نگه داشتن یانتهاقسمت هاي زامات کاهش خطر صدمه به چشم از منظور از این ال-یادآوري

.استcm215مساحت سطح مقطعی حداقل 
مقاطعنماي جانبی 8- 4

مقاطعی که ممکن است کودکانی که در حال عبور هستند به آن برخورد کنند و یا استفاده کننده ممکن 
.)مراجعه شود8به شکل .(باشندmm20شعاع کمتر از داراي پیش آمدگی بااست با آن برخورد کند نباید

گرد mm20، باید با شعاع حداقل پیش آمدگی مقاطعتغییرات در شکل لبه قسمت هاي جلویی و عقبی، 
.)مراجعه شود8به شکل .(شود

.ابعاد بر حسب میلی متر است

جانبی گرد شدهمقطعمثالی از - 8شکل 

ام افتادنبه د4-9
به .(به گونه اي طراحی شوند که از به دام افتادن بین تجهیزات و سطح زمین ممانعت شودتجهیزات باید 

:شود ممانعت از به دام افتادن می تواند با موارد زیر میسر .) مراجعه شود1جدول 
؛ یاmm230با داشتن حداقل فاصله از زمین - الف
استفاده از اثرات میرایی؛ یا-ب
. یزاتهناشی از ساختار تجانحرافاثرات -پ
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انحرافاثرات به صورت افقی حرکت می کنند بسته به شکل هاي ساختاري و جرم تجهیزات"تجهیزاتی که عمدتا-یادآوري
.کنندمنحرفدارند و می توانند عبور کودکان از تجهیزات را 

باید mm12قطر بافشرده شود و میله 5% ز نباید بیش اعضو پشتیبان، آزمون مطابق با پیوست پهنگام 
.وارد شودموقعیت هاي انتهایی تمام در بتواند 

فضاي سقوط4-10
و در پیرامون آن تجهیزات بیرونی ترین قسمتکه از فضاي سقوط4و 3، 2، 1براي تجهیزات نوع هاي 

).مراجعه شود9به شکل (.باشدmm1000اندازه گیري می شوند باید حداقل

:راهنما 
فضاي اشغال شده توسط تجهیزات1
فضاي سقوط2
فضاي آزاد3
برخوردمنطقه4
xعرض فضاي سقوط

  yارتفاع فضاي سقوط

1مثال هایی از فضاي سقوط تجهیزات نوسانی نوع - 9شکل 

5-2-8-2-4و4-2-8-2-4باید مطابق با بندهاي الزامات فضاي برخورد و سقوط 6و 5براي تجهیزات نوع 
.باشند1388سال : 6436-1استاندارد ملی ایران شماره 
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الزامات ایمنی-1جدول 
حداکثر ارتفاع سقوط آزادنوع

.)مراجعه شود2- 4به بند (
mm

محل /حداکثر شیب نشیمنگاه ها
ایستادن

.)مراجعه شود3- 4به بند (
°

aفاصله از زمین

mm

230حداقل 1150020
اختیاري100030الف- 2
230حداقل 100030ب-2
اختیاري100030الف- 3

230حداقل 100030ب- 3
230حداقل 4100020
230حداقل -52000
230حداقل -62000

a حداقل فاصله از زمین در موارد زیر نیاز نیست:
د داشته باشد؛، وجوفنر به عنوان عضو پشتیبانهنگامی که اثر میرایی از قبیل -1
).انحرافاثر (در جهت افقی باشد"حرکت نهایی سازه عمدتاهنگامی که-2

خاص مربوط به انواع االکلنگالزامات 5
)1نوع (االکلنگ محوري1- 5

از نقطه محـور     mm2000که اندازه گیري در فاصله      به سمت طرفین هنگام آزمون طبق پیوست ت         انحراف  
.)مراجعه شود10به شکل .(باشدmm140بزرگتر از اندازه گیري شود نباید

.مناسب باید فراهم شودمیرایی
.ابعاد بر حسب میلی متر است

:راهنما 
نشیمنگاه1

1نوع االکلنگبه سمت طرفین انحراف -10شکل 
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)الف- 3نوع (تجهیزات نوسانی/االکلنگ چند نقطه اي2- 5
و استفاده کنندگان مورد نظـر در طراحـی بارگـذاري شـده    با تعداد   هنگامی که   الف  -3نوع  نوسانی  تجهیزات  

5°نبایـد بـیش از      تغییرات در طی چـرخش حـول محـور عمـودي آن             د  نمطابق با پیوست ت آزمون می شو      
.)مراجعه شود11به شکل .(باشد

:راهنما 
نشیمنگاهموقعیت 1
محور افقی االکلنگ2
محور طولی االکلنگ3
Fر طولی هنگام به کار بردن نیروي انحراف محو4

)از باالنما(الف-3تجهیزات چند نقطه اي نوع انحراف -11شکل 

)4نوع (ینوساناالکلنگ 3- 5
.بیشتر شودmm600نباید ازکلی حرکت محدوده

)6نوع (سرياالکلنگ تک محوري در باال4- 5
می شـود اندازه گیري   12ی که مطابق شکل     سر هنگام  يارتفاع سقوط آزاد یک االکلنگ تک محوري در باال        

.باشدبیشترmm2000نباید از
: 6436-1استاندارد ملـی ایـران شـماره     3-2-8-2-4بند   مطابق با باید  6فضاي آزاد براي یک االکلنگ نوع       

.تعیین شودبراي یک استفاده کننده نشسته 1388سال 



12

.ابعاد بر حسب میلی متر است

:راهنما 
α تیر در طی استفاده از تجهیزاتانحراف حداکثر
aارتفاع سقوط آزاد

)6نوع (سري سقوط آزاد االکلنگ تک محوري در باالارتفاع -12شکل 
نوسـانی دارد نبایـد    حرکت   ی که خوردن قسمت  تابزاویه  ،استفاده کننده نوسانی است   در هنگامی که حرکت اصلی      -یادآوري
.باشد20°بیشتر از 

ارش آزمونگز6
انضمام مواردبه 1388سال : 6436-1استاندارد ملی ایران شماره 5گزارش آزمون باید مطابق با الزامات بند 

: باشدزیر 
؛این استانداردبر مبنايگزارش آزمون 1- 6
و استاندارد ملی ایران 6436-1تاییدیه مطابقت با الزامات مربوطه استاندارد ملی ایران شماره 2- 6

؛6436-6شماره 
.1388سال : 6436-6شماره و تاریخ این استاندارد ملی ایران یعنی 3- 6

نشانه گذاري 7
نـشانه   1388سـال   : 6436-1استاندارد ملـی ایـران شـماره         7باید مطابق با بند      نوسانیتجهیزات   /االکلنگ

.گذاري شوند
محل قابل رویت   پس از نصب در     قرار داده شود که     تجهیزات نوسانی    /االکلنگنشانه گذاري باید در محلی از       

. باشد
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پیوست الف
)طالعاتیا( 

6تا 1نوسانی به غیر از انواع تجهیزات /راهنماي ارزیابی ایمنی االکلنگ
داراي عضو پشتیبان به منظور ایجاد حرکت طراحی و عرضه می شوند که ممکن است بعضی از تجهیزات 

.نی خاص آنها در این استاندارد تعیین نشده باشداندازه، شکل و الزامات ایم
در صورت وجود تناقضات مرزي با الزامات و روش هاي آزمون این استاندارد عمر وسیله باید با در نظر گرفتن 

.نظرات تخصصی مراکز آزمون معتبر در سطح ملی تعیین شود
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بپیوست 
)لزامیا( 

و فاصله از زمینمحل ایستادن/هتعیین شیب نشیمنگا
اصول1-ب

اندازه انحرافبه کار برده می شود، زاویه محل ایستادن/یک بار به تجهیزات در بدترین حالت روي نشیمنگاه
یا خیرتجهیزات به زمین برخورد می کنندترینانتهاییگیري می شود و تجهیزات براي دیدن آنکه آیا 

.بررسی می شود
زمون دستگاه آ2-ب
سال : 6436-1استاندارد ملی ایران شماره1-نیروي مطابق با جدول الفاي که می تواند وسیله 1- 2-ب

.را اعمال کند1388
4تا 0براي گروه سنی) N)1/2±167نیروي که بتواندب -2نوع تجهیزات ازبرايايوسیله2- 2-ب

.  اعمال کندسال8تا 0براي گروه سنی) N)5±279یا نیروي /سال و
انجام آزمونروش 3-ب
شده تعیینکننده، با بار را در موقعیت تعادلش، در هر موقعیت استفاده محل ایستادن/نشیمنگاه1- 3-ب
محل ایستادن/نشیمنگاه. بارگذاري کنید1388سال : 6436-1استاندارد ملی ایران شماره 1-جدول الفدر

محل /کج کنید و نشیمنگاهاست داده شده 1که در جدول ین شده بارگذاري شده را تا حداکثر زاویه تعی
حرکت به سمت زمین را ادامه نمی دهد یا اگر محل ایستادن/نشیمنگاهاگر . را رها کنیدایستادن

مربوط بهموقعیت تعادلش بر می گردد، تجهیزات با الزامات ه سمت برگذاري شده ابمحل ایستادن/نشیمنگاه
.مطابق خواهد بودمحل ایستادن/گاهنشیمنحداکثر زاویه 

.به کار ببریدرا 2-2-ب نیروي مطابق با بند ب-2نوع تجهیزات ازبراي2-3-ب
.را اندازه گیري و ثبت کنیدمحل ایستادن/نشیمنگاهزاویه 

.یا خیرتماس می یابد زمین با بررسی و ثبت کنید که آیا قسمت هاي انتهایی تجهیزات 
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پپیوست 
)زامیلا( 

نشدگاز گرفتگی و له نقاطعدم وجود تعیین 
اصول1-پ

. اندازه گیري می شوداعضاي پشتیبان با یک نیروي معین بارگذاري می شوند و فشردگی اعضاي پشتیبان
قسمت اطراف تجهیزات براي اعضاي پشتیبان تجهیزات به موقعیت هاي نهایی اش حرکت داده می شود و 

.، آزمون می شوندگیردقرار در آندر طی مسیر حرکت می تواندmm12به قطر ايهایجاد اینکه آیا میل
دستگاه آزمون 2-پ
به صورت عمودي در خط مرکزي هر سطح )N)5±695وسیله با توانایی به کار بردن نیروي1- 2-پ

.محل ایستادن/نشیمنگاه
0براي گروه سنی) N)1/2±167نیروي وسیله اي که بتواندب -2نوع تجهیزات ازوسیله براي2- 2-پ
.  اعمال کندسال8تا 0براي گروه سنی) N)5±279یا نیروي /سال و4تا 
mm12به قطر ايمیله3- 2-پ
انجام آزمونروش 3-پ
عضو بارگذاري کنید و فشرده شدن یا نشدن ) 1-2-پ)(N)5±695تجهیزات را با نیروي 1- 3-پ

را با 2-2-ب نیروي مطابق با بند پ-2براي تجهیزات از نوع . را ثبت کنید5% ز به مقدار بیش اپشتیبان
.ریدمی کند، به کار ببایجاداستفاده را در انتخاب گروه سنی که بدترین حالت قابل پیش بینی 

عضو ) 3-2-پ(با استفاده از میله.تجهیزات را به یکی از انتهایی ترین موقعیت هایش حرکت دهید2-3-پ
.، امتحان کنیدیا خیراز جهت اینکه آیا میله می تواند وارد شودو ناحیه اطراف را یبانپشت

.این آزمون را روي تمام موقعیت هاي انتهایی دیگر تکرار کنید
. موقعیت هاي انتهایی را ثبت کنیدرا در تمامامکان قرار گرفتن میله 



16

تپیوست 
)لزامیا( 

فینبه سمت طرپایداري تعیین 
اصول1-ت

.اندازه گیري می شودبا اعمال یک بار انحراف از محور طولی 
دستگاه آزمون 2-ت

.اعمال کندیافقبه صورت را ) N)5±695نیروي اي که می تواند وسیله 
انجام آزمونروش 3-ت

اعمال ادنمحل ایست/نشیمنگاهرا به صورت افقی در موقعیت عمود بر مرکز موقعیت )N)5±695نیروي 
.کنید

عضواالکلنگ با کهدر زمین قرار می گیرند، اطمینان حاصل کنیدکه اگر مکانیزم میرایی شامل اجزائی است 
.میرایی تماس برقرار می کند

.انحراف از موقعیت ساکن را اندازه گیري کنید
.ثبت کنیدنتایج را
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ثپیوست 
)لزامیا( 

پايیا جا/پیش آمدگی وتعیین 
دستگاه آزمون 1-ث

. است1-به صورت نشان داده شده در شکل ث1یک سنجه حلقه اي
.ابعاد بر حسب میلی متر است

سنجه حلقه اي- 1- شکل ث

نجام آزموناروش 2-ث
قرار روي انتهاي پیش آمدگی دستگیره یا جاي پا به صورت مقتضیرا .) مراجعه شود1-به شکل ث(سنجه

تعیین کنید . پا به کار ببریدي یا جادستگیرهرت متناسب، سنجه را فقط در طول خط مرکزي دهید، به صو
.یا خیربیرون می آید.) مراجعه شود2-به شکل ث(سنجهدستگیره یا جاي پا از آنسوي که آیا 

:راهنما 
مردود1
قبول2
پیش آمدهقسمت 3

سنجه- 2- شکل ث

1- ring gauge
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