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 خدا نامبه

 ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة با آشنايي
و  اسـتاندارد  مؤسسـة  مقـررات  و قـوانين  اصـالح  قـانون  3ةمـاد  يـك  بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد 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 *ان مؤسسهكارشناس از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در استاندارد تدوين
توليـدي،   به شرايط 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 نصادركنندگا
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

بـدين ترتيـب،    .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 مؤسسة

كـدكس   كميسـيون  4رابط تنها به عنوان و است (OIML)3 قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان و (IEC)2الكتروتكنيك 
 هـاي  ازمنـدي ني 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

 مصـرف  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 كنندگان، حفظ

ـ  وارداتـي،  اقـالم  يـا  / و ر كشو داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي استانداردهاي از اجراي بعضي اقتصادي،  تصـويب  اب
 اجـراي  كشـور،  تمحصـوال  براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي مؤسسه . نمايد استاندارد، اجباري عالي شوراي

 از كننـدگان  اسـتفاده  بـه  بخشـيدن  اطمينـان  بـراي  همچنـين  . نمايد اجباري را آن بنديو درجه صادراتي كاالهاي استاندارد
 و كيفيـت  مديريت هاي سيستم صدورگواهي و مميزي بازرسي، آموزش، مشاوره، در زمينة فعال مؤسسات و زمانها سا خدمات
 و ها سازمان گونه اين استاندارد مؤسسة ، سنجش وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  و مراكز ها آزمايشگاه محيطي،زيست مديريت
 تأييـد  گواهينامـة  الزم، شـرايط  احـراز  صـورت  در و كنـد  مـي  ارزيابي ايران تأييد صالحيت نظام ضوابط اساس بر را مؤسسات
 وسـايل  )واسـنجي (كاليبراسـيون   يكاهـا،  المللي نبي دستگاه ترويج .كند نظارت مي آنها عملكرد بر و اعطا ها آن به صالحيت
 ايـن  وظـايف  ديگر از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي تحقيقات كاربردي انجام و گرانبها فلزات عيار تعيين سنجش،
 .است مؤسسه

                                           
 ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد موسسة *

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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  كميسيون فني تدوين استاندارد
  » ي آزمونالزامات عمومي ايمني و روش ها  :قسمت اول - تجهيزات استخر شنا« 

 
 

  يا نمايندگي/ سمت و  : رئيس
  نصيري، مسعود

  )ليسانس مهندسي مكانيك(
  

  سازمان نظام مهندسي 

    :دبير
  باقوت، بهنام

  )فوق ليسانس متالورژي(
  

  مشاور موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

  زماني نژاد، امير
  )فوق ليسانس متالورژي( 
  

  تي ايران موسسه استاندارد و تحقيقات صنع

    : اعضاء
  افقه، سيد جمال الدين

  )فوق ليسانس مديريت( 
  

  سازمان ورزش و تندرستي شهرداري تهران

  اجاق، حشمت اله
  )ليسانس(
  

  فدراسيون شنا

  بيناي مطلق، پروين
  )فوق ليسانس مهندسي بهسازي(
  

مركز سالمت محيط و كار  وزارت بهداشت، درمان و 
  آموزش پزشكي

  رضابيگدلي، محمد
  )سرهنگ بازنشسته( 
  

  مجموعه ورزشي پاسداران

  هرامبپازوكي، 
  )فوق ليسانس تربيت بدني( 
  

  فدراسيون شنا

  تدين، آرش
  )فوق ليسانس خاك و پي(

  سازمان نظام مهندسي 



د 

  جهانگيري، غالمرضا
  )ليسانس  تربيت بدني(
  

  هيئت شناي استان تهران

  خمجاني، حبيب
  )ليسانس  تربيت بدني(
  

  يون نجات غريقفدراس

  خاتمي، مهدي
  )ليسانس مكانيك( 
  

  استخر آليس

  خورسندي،علي
  )فوق ليسانس مكانيك(
  

  انجمن مهندسان مكانيك

  روحي، نادر
  )ليسانس علوم اجتمايي(
  

  مجموعه ورزشي سبز

  سادات موسوي حجازي، مينو
  )بهداشت ليسانس( 
  

  موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران 

  مرضاشقاقي، غال
  )فوق ليسانس محيط زيست(
  

مركز سالمت محيط و كار  وزارت بهداشت، درمان و 
  آموزش پزشكي

  شنتيا، عليرضا
  )ليسانس مكانيك(
  

  مجموعه ورزشي آزادي

  طهماسبي، محمد علي
  )ليسانس الكترونيك( 
  

  استخر زرافشان

  ظهور رحمتي، الله
  )فوق ليسانس مديريت سيستم هاي اطالعاتي(
  

  ستاندارد و تحقيقات صنعتي ايران موسسه ا

  عدل، سوگند
  )ليسانس معماري(
  

  شركت توسعه و نگه داري اماكن ورزشي



ه 

  فرزانه، عبدالرضا
  )ليسانس تربيت بدني(
  

  مجموعه ورزشي انقالب

  كامجو، بهزاد
  )ليسانس تربيت بدني( 
  

  سازمان ورزش و تندرستي شهرداري تهران

  كرم نژاد، حسين
  )بدني ليسانس  تربيت(
   

  فدراسيون شنا

  مرادي شهپر، فرهاد
  )پزشك( 
  

  فدراسيون شنا

  مسعودي، اميد
  )فوق ليسانس عمران( 
  

  سازمان مشاور فني و مهندسي شهر تهران

  ملكي، منصور
  )ليسانس تربيت بدني(
  

  مجموعه ورزشي پاسداران

  ولدخواني، منصور
  )ليسانس  تربيت بدني(
  

  استخر قصر موج

  
  



و 

  پيش گفتار
  

 كـه  " الزامات عمومي ايمني و روش هاي آزمـون  :قسمت اول -تجهيزات استخر شنا " استاندارد   
 ملـي  كميتة اجالس نيدويست و پانزدهم در شده تدوين و مربوط تهيه هاي دركميسيون آن نويس پيش

 مادة يك بند استناد به اينك ، است گرفته قرار تصويب مورد 29/11/87 مورخ مهندسي پزشكياستاندارد 
 بـه  ، 1371 مـاه  بهمـن  مصوب ايران، صنعتي تحقيقات و استاندارد مقررات مؤسسة و قوانين اصالح قانون 3

   .شودمنتشر مي ايران ملي استاندارد عنوان
خـدمات،   و علـوم  صنايع، زمينة در جهاني و ملي هاي پيشرفت و تحوالت با هماهنگي و همگامي حفظ براي

ايـن   تكميل و اصالح براي كه پيشنهادي هر و شد خواهد نظر تجديد لزوم مواقع در ايران ملي استانداردهاي
بنـابراين،   . گرفـت  خواهد قرار توجه مورد مربوط فني كميسيون در نظر تجديد هنگام شود، ارائه استانداردها

   .كرد استفاده ملي استانداردهاي تجديدنظر آخرين از همواره بايد
  :است زير شرح به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد اين تهية براي كه منبع و ماخذي   
 

1-BS 13451-1:2001, Swimming Pools Equipment-Part 1: General Safety Requirements and 
Test Methods. 
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  الزامات عمومي ايمني و روش هاي آزمون :قسمت اول -تجهيزات استخر شنا
  

  ردهدف و دامنه كارب            1
هدف از تدوين اين استاندارد مشخص نمودن الزامات عمومي ايمني و روشهاي آزمون براي تجهيزات مورد     

  .استفاده در استخر هاي شناي عمومي مي باشد
در مواردي كه استاندارد هاي ويژه اي وجود دارد، اين استاندارد عمومي نبايد به تنهايي مورد استفاده قـرار     

تمهيدات  ي كه استاندارد محصول وجود نداشته باشد براي كاربرد اين استاندارد به تنهايي بايددر موارد. گيرد
  .ويژه اي بكار گرفت

  
  مراجع الزامي          2

. است شده داده ارجاع ها آن به ايران ملي استاندارد اين متن در كه است مقرراتي حاوي زير الزامي مدارك   
  . شود مي محسوب ايران ملي استاندارد اين از جزئي مقررات آن بدين ترتيب

آن  بعـدي  تجديدنظرهاي و ها اصالحيه باشد، شده داده ارجاع انتشار تاريخ ذكر با مدركي به كه صورتي در    
 داده ارجـاع  هـا  آن بـه  انتشـار  تاريخ ذكر بدون كه مداركي مورد در. نيست ايران ملي استاندارد اين موردنظر

 .است نظر مورد آنها بعدي هاي اصالحيه و تجديدنظر آخرين همواره شده است،
  :است الزامي استاندارد اين براي زير مراجع از استفاده

2-1 EN 1176-1:1998, Playground equipment- part1: General safety requirements and test 
methods. 
2-2 EN 45001, General criteria for the operation of testing laboratories. 
2-3 ENV 1991-1, Euro code 1: basis of design and action on structures- part 1: Basis of 
design. 
2-4  ISO 5904: 1981, Gymnastic equipment- landing mats and surfaces for floor exercises- 
Determination of resistance to slipping. 

  اصطالحات و تعاريف             3
  :در اين استاندارد اصطالحات وتعاريف زير بكار مي رود   
3-1   
       1استخر شنا 

آبتنـي  : به مجموعه اي از ابنيه، لوازم، تجهيزات و امكانات اطالق مي شود كه با هدفدر يك ديدگاه كالن     
  .اد شده استكردن، شنا كردن، شيرجه زدن، آموزش شنا و ديگر مقاصد تفريحي ايج

3-2        
  تجهيزات استخر شنا

اين . هيزات مجاز، ثابت و يا غير ثابت كه براي استفاده عمومي و در دسترس استفاده كنندگان قرار داردتج    
، يـا  )مانند ورودي ها و خروجـي هـاي آب  (تواند قسمتي از تكنولوژي ساخت استخر شنا باشد،  تجهيزات مي

                                           
1- Swimming Pool  
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ماننـد سـكو هـاي    (يا براي رقابت و آموزش اسـتفاده شـود   )مانند نردبان ها( دگانبراي كمك به استفاده كنن
  ).شيرجه

3-3  
   1نقطه آسيب

يا در مقابل سطوح ثابت حركت كنند و لذا امكان آسيب  فضايي كه قطعات تجهيزات بتوانند در مقابل هم و   
   .اشخاص ويا قسمتي از بدن وجود داشته باشد

3-4  
  2هدست گير 
 ).مراجعه شود 1به شكل  .آن فراهم باشدپيرامون كامل  يا حول ،دست با ه گاه كه امكان گرفتن نوعي از تگي 

  
  دست گيره -1شكل 

3-5  
   3دست گير

 2به شكل (  را فراهم مي كند حول قسمتي از يك تكيه گاه دست با نوعي از تگيه گاه كه امكان گرفتن   
     ).مراجعه شود

 
دست گير – 2شكل  

 
                                           

1- Crushing point  
2 - grip  
3 - grasp 
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3-6     
1گيرشت انگ   

 3به شكل ( يا حداقل توسط نوك انگشت قالب مي شود تكيه گاهي كه بوسيله دست گرفته مي شود و   
).مراجعه شود  

  
)ابعاد بر حسب ميلي متر(  انگشت گير – 3شكل  

 
3-7  
 2تله 
 .مي كند ظاهر مي شود گيرمحلي كه بدن و يا  قسمتي از بدن يا لباس در آن ي كه بواسطه وجود خطر    

  
  .رها كند و تله موجب جراحت او مي شود را  استفاده كننده نمي تواند خودش فرد در اين شرايط -يادآوري 

  
3-8  

  حداقل فضا
  .اتتجهيزحداقل فضاي مورد نياز براي نصب ايمن     
3-9  

 حداقل محيط
 .دگيرقرار مي  اتتجهيزهر يك از حداقل محيط الزم براي هر فرد كه در تماس با    
3-10  
 4آمدگي شپي/ 3گيرپا 
   .پيش آمدگي ايجاد كرده باشد ،حداقل محيط ناحيه يا قسمتي از شيئي كه  در شيئ و   
3-11  

  5ريل دست
 .در نظر گرفته مي شود افراد استفاده كنندهريلي كه بمنظور كمك به تعادل    
 

                                           
1 - Finger hold 
2 - Entrapment 
3 - Obstacle 
4 - Protrusion 
5 - Handrail 
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3-12  
 مانع

 .ديوارو  املصفحه ك ، 1مانند ريل محافظ افراد استفاده كنندهي از سقوط گيروسيله اي براي جلو   
  
 الزامات ايمني   4
  صحت سازه اي 4-1

  :دگيربايد توسط يكي از روشهاي زير مورد ارزيابي قرار  مي شود شامل پايداري تجهيزكه  سازه اي صحت   
  .دگيرمطابق پيوست هاي الف و ب انجام مي  كه محاسبه،) الف
  د؛ وياگيرمطابق پيوست پ انجام مي  كه آزمون فيزيكي،) ب
  از الف و بتركيبي ) پ

، حدود بيان شده نبايد به بارهاي تركيبي داده شده انجام مي شود هنگاميكه محاسبه مطابق با پيوست ب    
  .برسد 2-در ب

ير يتغ. هنگاميكه مطابق پيوست پ آزمون مي شود، هيچ نوع ترك و يا خرابي نبايد در تجهيز مشاهده شود   
  .شكل بايد در محدوده االستيك باشد

   در مقابـل بايـد از صـحت     حـداقل  ولـي  ،نيسـتند برخي حاالت، اين محاسبات ويژه يا آزمون ها مناسب در    
  .سازه اي برخوردار باشد

پيوست هر سازه بايد در مقابل اعمال نيرو هاي دائمي و متغير به تجهيز و قسمتي از تجهيز مطابق آنچه در   
  .و دوام بياورد داشته باشد مقاومت پ آمده

  
  . تصادم با خودرو يا زمين لرزه  ،آتشي ايجاد شده توسط بارهامانند  ،مجاز نيستند )حادثه اي( 2ي تصادفيبارها -1ورييادآ

 .مـي باشـند   2-محاسـبه شـده بنـد پ    ي اعمالي  همراه با خستگي بسيار كمتر از بارهاي تركيبي متناسـب بارها -2يادآوري
   .ستگي ندارندبنابراين تجهيزات استخر شنا نيازي به تصديق خ

  
ء از تجهيـز از اجـزا  اگـر قسـمتي    .سازه بايد بدترين شرايط اعمال بار را تحمل كنند مختلف يك قسمتهاي   

  . در محل قرارشان محكم و ايمن باشندساخته شده باشد، بايد هر يك از اجزاء  مختلفي
   حداقل فضا         4-2

ضاي مورد نياز براي نصـب و بهـره بـرداري و اسـتفاده از     يا تامين كننده تجهيز بايدحداقل ف توليد كننده و   
  .تجهيز را مشخص نمايد

  حفاظت از سقوط           4-3
 ريل هاي دست و موانع    4-3-1

  .را بر آورده سازند 1-4دست و موانع بايد كامالً شرايط داده شده در بند  ريل هاي   

                                           
1 - Guardrail 
2 - Accidental 
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 هدست گير    4-3-2
د نبايد در هيچ امتـدادي از مركـز آن داراي ابعـادي    ه طراحي مي شودست گير بعنوانجزئي كه مقطع هر    

 .ميلي متر باشد 50و بيشتر از  16كمتر 
 دست گير    4-3-3
 .ميليمتر كمتر باشد 60وان دست گير طراحي مي شود بايد از ضخامت هر جزئي كه بعن    

 انگشت گير   4-3-4
  .ميلي متر باشد 20و عرض  15حداقل فضاي الزم براي گير دادن انگشت بايد داراي ارتفاع     

 سطوح          4-4
  سطوح تمام شده      4-4-1

سطوح زبر نبايد به . تمام جوش ها بايد صاف شده باشند .نبايد داراي شكاف باشد سطوح تمام شده تجهيز   
  .هيچ  وجه خطر ايجاد جراحت داشته باشد

  مواد سطوح 4-4-2
  .د براي آن منظور مناسب باشندكيفيت مواد در تماس با آب نبايد تاثير پذير بوده و باي   

  پيش آمدگي ها 4-5
را بوجـود مـي آورد بـويژه در جاهائيكـه حركـت آب       الباس هـ يا گير كردن  خطر ضربه و ،پيش آمدگي ها   

  .شود )شناگر( موجب حركت ناخواسته استفاده كننده
وريكـه در  توسط ناحيه كنـارش پوشـش داده نشـده باشـد بط     كه h≤10mmبا ارتفاع   يپيش آمدگي ها   

  .گرد شود) مراجعه شود) ب-4(به شكل ( R= hنشان داده شده، بايد با شعاع ) الف- 4(شكل 
ميلـي   10كه توسط ناحيه كنارش پوشش داده نشده باشد براي   h>10 mmپيش آمدگي هاي با ارتفاع    

 45با حـداكثر زاويـه    متر اول، بايد پيش آمدگي مطابق پاراگراف فوق گرد شود و باقيمانده پيش آمدگي بايد
  ).مراجعه شود) پ-4(به شكل (درجه شيبدار شود 

  لبه ها و گوشه ها 4-6
در جاهائيكـه امكـان   . ميلي متر گرد شوند 3واقع در حداقل محيط بايد با شعاع حداقل يلبه ها و گوشه ها   

  .بايد محافظت شوند اپذير نباشد آنه
  قطعات متحرك 4-7

در فواصـلي  . تجهيز نقاط ايجاد بريدگي و له شدگي وجود داشته باشـد  نبايد بين محلهاي ثابت و متحرك    
 25ميلي متـر،   8صفر تا : ، سه گروه ابعادي پذيرفته شده اندتغيير مي كند  از تجهيز كه ابعاد هنگام استفاده

  .ميليمتر يا بيشتر 250ميليمتر، 50تا 
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  :راهنمانقطه  

  .لزامات تله را نشان ميدهداد افضاي آز 1
  پوشيده شده توسط نواحي اطراف پيش آمدگيمثالي از )   لفا

  
  ≥mm10 پيش آمدگيمثالي از ) ب

  
  <mm10 پيش آمدگيمثالي از )  پ

  پيش آمدگي ها -4شكل 
  
  حفاظت در برابر تله 4-8
  كليات 1- 4-8
  .داشته باشدنش يا پوش و نبه بسته شد ينياز بايد به گونه اي طراحي شده باشد كه دهنه باز هر  
  تله سر و گردن 2- 4-8

با اولين عبور سـر   تله افتادن سر و گردن رابه تجهيزات بايد طوري طراحي شوند كه هيچ دهنه بازي خطر    
  .ايجاد نكند يا پا و
  

  :طق خطرناك عبارتند ازاي از منيمثال ها -يادآوري
  دهنه هاي باز كامالً احاطه شده) الف           
  شكل Vيا  نه هاي تا حدودي احاطه شده وده) ب           
  دهنه هاي متحرك ويا قيچي) پ           
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بنـد  در هنگام آزمايش مطـابق  كوچك را مي دهند بايد  1ابزار بازرسيعبور اجازه  كه يدهنه هاي كامالً باز   
  .بزرگتر را از ميان خود عبور دهند ابزار بازرسي 1-2-ت

  :كل بايد طوري ساخته شوند كهشVبعضاً دهنه هاي احاطه شده و 
  قابل دسترس نباشد؛ يا 2-2-ت بند دهنه هنگام آزمايش مطابق) الف
  :استقابل دسترس  2-2-تبند اگر هنگام آزمايش مطابق ) ب
  :؛ يا)قبول= الف، مراجعه شود 4 -به شكل ت( دهنه تماس گيرند ته در طي آزمايش با قالب سر -
مراجعـه شـود،    4-به شـكل ت ( ميلي متر از زمين تماس گيرد 600كمتر از  قالب با اطراف دهنه در ارتفاع -
  )مردود= ب
 تله انگشت ها 3- 4-8

بـه  . تله افتادن انگشت را ايجـاد نكنـد   به شوند كه هيچ دهنه بازي خطر تجهيزات بايد به گونه اي طراحي   
  :موارد زير بايد توجه ويژه نمود

  ميان تجهيز فواصل    )الف
  يك سر بسته؛ و -يا مجراهاي يك سر باز وتونل ها )      ب
    فواصل متحرك)       پ
در هنگـام   افراد استفاده كننده، دهنه هاي در دسترس آزمون انجام مي شود 2-3-پبند هنگاميكه مطابق    

  :اعمال نيرو به آن بايد مطابق يكي از الزمات زير باشد
عبور كنـد   نبايد از حداقل سطح مقطع دهنه) دمراجعه شو 5 -به شكل ت( ميلي متر 8ميله انگشتي  )1

  يا.ميله در هيچ نقطه اي گير نكند 2-3-دهنه بايد طوري باشد كه هنگام حركت مطابق ت و چارچوب
مراجعـه   5 -به شكل ت( ميلي متر 25، ميله انگشتي ميلي متر از دهنه عبور كرد 8اگر ميله انگشتي  )2

امكان برداشـته   .كه دهنه اجازه ورود انگشت ديگري به تله ندهد نيز بايد از آن عبور كند به شرطي) شود
.نبايد وجود داشته باشددر پوش ها بدون استفاده از ابزار شدن 

  مكش 4-9
ر نقطـه مكـش در تمـام    بجز در مواردي كـه سـرعت تقريبـي آب د    يد پرهيز نمود،از مكش از استخر شنا با 

  :يكي از موارد زير بايد لحاظ شود حداقل عالوهب .بر ثانيه باشد متر 5/0 مساويحاالت كمتر يا 
  هم فاصله داشته باشند؛ متر با 2بيش از  مكش مسيرموازي با هر تعداد نقاط استخراج متصل  )الف
  سنجيده شده؛ روزنه هايي با مكش) ب
  تانك خوراك دهنده ثقلي) پ
  متر مربع1يك شبكه با حداقل مساحت  )ت
پمـپ   قطع سريع برايقابل دسترس ي ريك سويچ اضطرا ف كاسه استخرمحوطه اطرا در شودپيشنهاد مي   

  .نصب گردد مكش

                                           
1 - Probe 
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 مكش بـين پمـپ و خروجـي مكـش نصـب گـردد       مسيراشكارگر خالء متصل به  گردد يك همچنين پيشنهاد مي -يادآوري 

در هنگـام عبـور از   كـه پمـپ را    )مالحظه شـود  1388سال  11202 -3استاندارد ملي ايران به شماره   مشخصات مندرج در (
  .مقادير مشخص شده خاموش كند

  
  مقاومت به سر خوردگي     4-10

ميتوانـد   وجائيكه استفاده كننده ميتواند با پاي برهنـه روي آن بايسـتد ويـا قـدم بزنـد       تجهيزات، سطوح    
  .باشد 1بايد كامالً مطابق جدول  ،مطابق پيوست ث آزمون شود

  
  ه براي سطوح معينحداقل زواياي بدست آمد -1جدول

  درجه بندي گروه  سطوح تجهيزات
  12◦  ميلي متر عمق آب 1350ميلي متر تا  800 نصب شده در سطح افقي ناحيه استخر از -
  ميلي متر عمق آب 1350نصب شده در سطح افقي ناحيه استخر از صفرميلي متر تا  -
  ميلي متر عمق آب 1350 ناحيه استخر از صفر ميلي متر تا 8◦نصب شده در سطح شيب دار  -
  كه گاهي خيس مي باشد نصب شده در ناحيه اطراف استخر -

◦18  

  ميلي متر عمق آب 1350از صفر ميلي متر تا  ،ناحيه استخر 8◦نصب شده در سطح شيب دار بيش از  -
    ثابت و متحركنردبان  پله هاي پله ها، سكوهاي شيرجه، -

◦24  

  
  

و نميتوانـد مطـابق    روي آن بايسـتد ويـا راه بـرود    با پاي برهنـه  ميتواند سطوح تجهيزاتي كه استفاده كننده
را 75/0حداقل ضـريب اصـطكاك    ISO 5904 : 1981پيوست ث آزمون شود بايد در آزمون مطابق استاندارد 

  .بدست دهد
 لوازم        4-11 

ته شـود و بايـد همـان الزامـات     اي يكپارچه از تجهيز در نظر گرفه يا متحرك، بايد مانند قطع لوازم ثابت و   
  .ايمني را بر آورده سازد

هنگاميكه برداشته مي شوند بايد محافظـت شـده   ) سكوهاي شيرجه مانند( لوازم تجهيزات متحرك اقالم و   
  .طريق مناسب پوشيده شونده ويا ب
اسب بودن آنها به محافظت از تجهيزات جديد ،تاييد مندر مواقع استفاده مجدد از اتصاالت نصب شده براي    

   .مي باشد) 1و يا مسئول فني استخر نصاب تجهيزات جديد ،توليد كننده  تامين كننده،(عهده پيمانكار
  حفاظ ها        4-12

مانند صفحات پوششـي بـراي   ( در جائيكه حفاظ ها براي جلوگيري از خطرات مورد استفاده قرار مي گيرند   
نبايـد بـدون اسـتفاده از ابـزار و يـا مكـانيزم       ) اي خروجي هاي مكش، شبكه هلوازمي كه در سرويس نيستند

  .امكان برداشته شدن آنها وجود داشته باشدمخصوص 
                                           

 .مالحظه نماييد 1388سال  11203ماره تعريف مسئول استخر را در استاندارد ملي ايران به ش -  1
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  تغييرات و اصالح تجهيزات   4-13
توليد كننده، تامين كننـده، نصـاب،   ( اصالح تجهيزات موجود، شخصي كه تجهيز را اصالح ميكند در موقع    

  .مسئول انطباق كامل تجهيز اصالح شده با استاندارد مي باشد) رو يا مسئول فني استخ بهره بردار
  
  روشهاي آزمون   5
  كليات   1- 5

انـدازه   ماننـد  يبايـد توسـط روشـهاي مناسـب     4ديگري مشخص نشده باشد، الزمات بند روش  كه در صورتي
  .تصديق شود گيري، آزمونهاي چشمي ويا آزمونهاي  عملي

براي آزمون تجهيزات بايد مطابق دستورالعمل توليد  .ه بايد آزمون شودنمون 3براي اقالم خط توليد حداقل    
  .شودانجام  مونتاژ عمل  و مشابه شرايط كار آن عمل شده كنند

  گزارش آزمون            5-2
  .و بايد شامل شماره و تاريخ اين استاندارد باشد تهيه گردد EN 45001گزارش آزمون بايد مطابق استاندارد   
  
  و اطالعاتآموزش  6
  كليات          6-1

راهنمـاي آموزشـي   .رعايت گردد) توليد كننده ،تامين كننده، نصب كننده(الزامات زير بايد توسط پيمانكار    
بايـد   راهنمـاي آموزشـي   .به زبان اداري و رايج كشوري كه تجهيز درآن نصب ميگردد تهيه گـردد  بايد تجهيز

  :مطابق با موارد زير باشد
  خوانا چاپ گردد و داراي شكلي ساده باشد؛بطور ) الف
  در تمام جاهاي ممكن بكار رود؛ دباي تصاوير) ب
بازرسـي و   .باشـد  فرآينـدهاي اضـطراري   شامل در صورت لزوم شامل حداقل جزئيات نصب، بهره برداري) پ

  ؛)يكندسطح صالحيت بسته به عنوان كار تفاوت م( نگهداري تجهيزات بايد توسط افراد مجاز انجام شود
  ،)مراجعه شود 7به بند (تعين موقعيت نشانه گذاري) ت
  نصب 6-2

 .انجام شـود  ماهرنصب بايد توسط افراد مجاز و  .ليست قطعات تجهيز سفارش شده بايد همراه تجهيز باشد   
 و مـاهر استقرار و جادهي تجهيز بايد همراه با الزامات نصب توسط فـرد مجـاز    ،مونتاژ صحيح يآموزش ها برا

  :اين اطالعات بايد حداقل حاوي موارد زير باشد .م شودانجا
  ؛مشخصات تجهيز و قطعات) الف
  ؛استقرارمراحل ) ب
  همراه قطعات بوسيله راهنماي آموزشي مناسب؛ تطبيق مطالب در جاهاي مورد نياز، به عنوان مثال عالئم) پ
  .اندازه گيري كه بايد بكار گرفته شود و هر پيش بيني يا تطابق مونتاژ استفاده از ابزار ويژه مورد نياز) ت
  مقادير ابعادي كه برآورده مي شود با؛) ث
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  .اگر تامين نشده باشد ،براي تهيه فنداسيون و لوازممورد نياز جزئيات فني )ج
  بهره برداري فني 6-3
  :بهره برداري بايد تهيه شود و حداقل شامل موارد زير باشد دستوالعمل 

  ياز قبل از اولين استفاده از تجهيز؛هر اندازه گيري مورد ن) الف
  هر اندازه گيري مورد نياز طي دوره كار؛) ب
  ؛دستورالعمل هاي بهره برداري جزء به جزء) پ
  .ار اينكه تجهيز كامل نشده خطرناك استهاظ) ث
  بازرسي و نگهداري  6-4

بـا   بازرسـي دوره اي  نمـود كـه   دقـت ن آن بايد يبراي تعي. آموزش ها براي بازرسي دوره اي بايد تهيه شود   
  .توجه به نوع تجهيز و مواد و ديگر پارامتر ها متفاوت خواهد بود

    :آموزش هاي نگهداري بايد موارد زير را مشخص نمايد
، نگهـداري، بررسـي درسـتي بهـره بـرداري و تعميـرات       بازرسـي  بـراي  نقشه ها و نمودار هاي مورد نياز) الف

  اختصاصي تجهيز؛
كشـش مجـدد    سفت كردن تسـمه هـا،   :به عنوان مثال .و روشهاي سرويس ط سرويسدر صورت لزوم، نقا)ب

  طنابها؛
  انطباق كامل قطعات يدكي با مشخصات سازنده؛) پ
  هويت و شناسنامه قطعات يدكي) ث
  

  .نگهداري شودبه صورت مدون توسط پرسنل انجام و نتايج بازرسي بايد يك بازرسي روزانه  :يادآوري
  
  نشانه گذاري 7
  :شدايك از اقالم تجهيزات استخر بايد بطور دائمي نشانه گذاري شود و شامل حداقل اطالعات زير بهر   
  شماره اين استاندارد) الف
  حروف شناسايي سازنده، تامين كننده ويا وارد كننده؛ عالمت تجاري يا ،نام) ب
  كشور مبداء) پ
  .نشانه گذاري بايد بعد از نصب به سهولت قابل مشاهده باشد   
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  الفپيوست 
  )الزامي(

  ي اعمالي به تجهيزاتبارها
  

  بارهاي دائمي             1-الف
  كليات           1-1-الف
  :بارهاي دائمي عبارتند از   
  وزن سازه مونتاژ شده) الف
  بارهاي اعمال شده) ب
  وزن خالص           2-1-الف
  .لص سازه و مونتاژ شده بايد محاسبه شودوزن خا    
  ي اعماليبارها          3-1-الف
  .ي اعمالي بايد در نظر گرفته شودبارهاحداكثر و حداقل  .ي مجاز محسوب مي شوندبارهاي اعمالي بارها   
  

  :و به دو حال تقسيم مي شود بار اعمالي به زمان بستگي دارد ، 2و رهايي 1بعلت خزش :يادآوري
  بار اعمالي اوليه؛ و ) الف
  بار اعمالي نهايي) ب
  

  ي متغيربارها             2 -الف
  كليات          1-2-الف

  :بارهاي اعمالي شامل
  ؛افراد استفاده كنندهبارهاي ) الف
  ؛بارهاي برف) ب
  ؛ي بادبارها) پ
  ي دما، وبارها) ت
  .ي ويژهبارها) ث
  افراد استفاده كنندهي بارها         2-2-الف

  :از تجهيزات استخر شنا بر اساس روش زير محاسبه مي شود اد استفاده كنندهافربار اعمالي توسط   
  :وزن كلي)الف

Gn= n × m + 1.64 × nσ )1-الف(                                                                       

                                           
1 - Creep 
2 -Relaxation 
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  :كه در آن
Gn    وزن كل تعدادn كيلوگرم؛بر حسب  فرد استفاده كننده  

n     داده شده؛ 3-روي تجهيز يا قسمت متعلق به آن، مانند آنچه در الف تعداد استفاده كنندگان  
m    وزن يك استفاده كننده در گروه سني معين؛ متوسط  
σ   از گروه سني مربوطه انحراف استاندارد .  
  :گروه هاي سني باز ميباشند مقادير زير ميتواند بكار رود براي استخرهاي شنايي كه براي همه :1 يادآوري  

m = 53.8 Kg 
σ  = 9.6 Kg 

  :پارامتر حركتي)ب
Cdyn= 1+1/n )2-الف(                                                                                                     

  :كه درآن
Cdyn  كـه شـامل رفتـار     )مانند دويدن( است افراد استفاده كننده ر نمايانگر بار اعمالي حاصل از حركتپارامت
  .مي باشد اي بار ضربهتحت  مواد 

n   مانند آنچه در الف داده شده.  
  :افراد استفاده كنندهمجموع بار عمودي  )پ

Ftot; v = g × Gn × Cdyn                                                                                    )3- الف(  
  :كه در آن

Ftot; v   وزن كل تعدادn بر حسب نيوتن به صورت عمودي استفاده كننده روي تجهيز فرد.  
  افراد استفاده كنندهكل بار عمودي - 1- جدول الف

  تعداد
  استفاده كننده 

n   

  وزن تعداد 
n فرد استفاده كننده  

 Gn  
  مبر حسب كيلوگر

پارامتر 
  ديناميكي

Cdyn  

د استفاده افراوزن كل 
  به صورت عمودي ؛كننده

Ftot; v    
  بر حسب نيوتن

وزن عمودي به ازاء 
  هر استفاده كننده

F1; v    
  بر حسب نيوتن

1  5/69  00/2  1391  1391  
2  130  50/1  1948  974  
3  189  33/1  2516  839  
5  304  20/1  3648  730  
10  588  10/1  6468  647  
15  868  07/1  9259  617  
20  1146  05/1  12033  602  
25  1424  04/1  14810  592  
30  1700  03/1  17567  586  
40  2252  025/1  23083  577  
50  2801  02/1  28570  571  
60  3350  017/1  34058  568  
∞    00/1    538  

  .كننده معادل وزن متوسط مي باشددر حالت بينهايت وزن عمودي به ازاء هر استفاده  - يادآوري
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g    شتاب جاذبه زمين )m/s2 81/9.(  

Gn   مانند آنچه در الف داده شده است.  
Cdyn   مانند آنچه در ب داده شده است.  

  
  افراد استفاده كنندهكل بار افقي ) ت

اسـت   استفاده كنندهافراد ده درصد كل بار عمودي ) پ (2-2-الف (بر طبق افراد استفاده كنندهكل بار افقي 
  .و با بار عمودي در همان سطح عمل مي كند

Ftot; h = 0.1Ftot; v                                                                                         )4-الف(  
                                                                                                                                                         

  .اين بار حركت استفاده كننده ها و اشتباهات سازه را مي پذيرد -2يادآوري 
  
  افراد استفاده كنندهاي توزيع باره )ث
  :نامبرده زير توزيع مي شود بطور يكنواخت روي اجزاء افراد استفاده كنندهي بارها   
  )5-الف(                                                   بر حسب نيوتن F = Ftot :بارهاي نقطه اي)  1

F     0.1روي سطحm × 0.1m وارد مي شود؛  
 
  )6-الف(                                            بر حسب نيوتن بر متر q = Ftot/L: بارهاي خطي) 2

  :كه در آن
L ؛است 3-3-مطابق با الف  
  
  )7-الف(                                      برحسب نيوتن بر متر مربع؛  p = Ftot/A: بارهاي سطح )3

   :كه در آن
A است؛ 4-3-مطابق با الف  
  
  )8-الف(                                        برحسب نيوتن بر متر؛ يا q = Ftot/L: هاي حجميبار )4

P = Ftot/A 9-لف(                                                           متر مربع برحسب نيوتن بر  (  
       

  .مي شوند ب بارهاي خطي و يا سطحي بيانبارهاي حجمي بسته به نوع اجزاء متشكله سازه برحس -3يادآوري 
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  برفناشي از بارش بارهاي          3-2-الف
بـراي تـاثير روي    ساله تصويب شده اند 10كه براي يك دوره  از كد اروپايي بايد ناشي از بارش برف بارهاي  

  .)مراجعه شود ENV 1991-2-31به ( سازه گرفته شوند
  بادز وزش ناشي ابارهاي           4-2-الف
ساله تصويب شده اند بـراي تـاثير روي    10كه براي يك دوره  از كد اروپايي بايدناشي از وزش باد  بارهاي    

  ).مراجعه شود  ENV 1991-2-41به (سازه گرفته شوند
  ناشي از اثرات دما هايربا           5-2-الف
ساله تصويب شده اند بـراي تـاثير روي    10دوره  كه براي يك از كد اروپايي بايد ناشي از اثرات دمابارهاي    

  ).مراجعه شود ENV 1991-2-21به (سازه گرفته شوند
  بارهاي ويژه          6-2-الف

  .گردد ديگر اين استاندارد ذكر مي در صورت نياز در قسمت هاي -يادآوري
  

  گان از تجهيز تعداد استفاده كننده            3-الف
  تكليا          1-3-الف

 تعداد استفاده كننده گان بايـد بـه عـدد   .تعداد استفاده كننده گان احتمالي از اجزاء سازه بايد محاسبه شود  
  .صحيح بعدي گرد شود

  تعداد استفاده كننده روي يك نقطه     2-3-الف
نقطـه   روي يك) n(، تعداد استفاده كنندهاگر به صورت متفاوت ديگري در اين استاندارد تعريف نشده باشد   

  :به قرار زير است
n = 1 

  
 m 0.1ايستادن و يا راه رفتن، يا سطوح تخت با پهناي بزرگتـر از   يهريك از نقاط تجهيزات استخر شنا برا  

  .درجه است، بايد قادر به حمل بار حاصل از يك استفاده كننده باشد 30آن از سطح افقي كمتر از كه زاويه 
  
  .اعمال مي شود افراد استفاده كنندهي تكيه گاه پاي راي پله هاهمچنين بشرايط اين -يادآوري    
  

  اجزاء خطيروي  افراد استفاده كنندهتعداد        3-3-الف
  :روش زير محاسبه مي شوده روي يك خط ب) n(تعداد استفاده كننده    
  :درجه 60 و شامل اجزاء خطي با شيب تا) الف

n = Lpr/0.6                                                                                                            )10-الف (  
  
  :درجه 60از  راجزاء خطي با شيب بزرگت) ب

                                           
  .شوددر صورت تدوين قوانين مشابه در كشور توسط مراجع ذيصالح ، بايد به آن قوانين مراجعه  -1
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n = L/1.20                                                                                                      )11-الف(   
   :در آنكه 

L      طول اجزاء بر حسب متر ؛  
Lpr    است طول طراحي شده اجزاء در يك صفحه افقي بر حسب متر.  
  

  روي يك سطح افراد استفاده كنندهتعداد           4-3-الف
  :روش زير محاسبه مي شوده روي يك صفحه ب) n(افراد استفاده كنندهتعداد    

  :جهدر 60 و شامل صفحات با شيب تا) الف 
n = Apr/0.6                                                                                                     )12-الف(  

  
  :درجه 60از  رصفحات با شيب بزرگت) ب

n = ََA/0.72                                                                                                     )13-الف(   
   :كه در آن

A      مساحت بر حسب مترمربع ؛  
Apr    است مربع طراحي شده اجزاء در يك صفحه افقي بر حسب متر مساحت.  

  .اجزاء خطي لحاظ گردند به عنوان بايدصفحات با پهناي كمتر . متر باشد 6/0بزرگتر از  دپهناي صفحه باي
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  پيوست ب
  )ميالزا(

  روش محاسبه درستي سازه
  
  كليات            1-ب
  بيان حدود        1-1-ب

محاسبه  2-هر سازه و اجزاء سازه اي مانند اتصاالت، فنداسيون ها، تكيه گاهها بايد در بارهاي تركيبي ب     
كد اروپـايي  روش ترجيحي محاسبه بايد بر مبناي  اساس كلي و تعاريف براي بيان حدود مانند آنچه در .شود
  .قرار گيرد )مراجعه شود ENV 1991-11به (سازه

كه سطح ايمنـي كمتـري    به غير از اين روش، روش ها و قوانين فني مصوب  مفيد ديگري براي ساخت سازه
  .نداشته باشد مي تواند تهيه گردد

  .ه مي شودترجيح دادتجهيز غير طويل تر را برآورده مي سازد حدود بيان شده كه الزامات  -يادآوري
  .، بيان حد مي تواند بصورت زير نوشته شودنبه شكل نمادي

  
γ FS ≤ R/γ M                                                          )1- ب    (                                        

  :كه در آن
  Fγ است؛ بارهابراي  پارامتر جزئي ايمني  
M γپارامتر جزئي ايمني براي مواد است؛  

S     اثر بار است؛  
 R   مقاومت سازه است.  
  

و در روش هاي بكار رفته براي محاسـبه   واقعيي بارهادر ) عدم قطعيت(  2به منظور مجاز كردن نامعلومي    
  .ضرب مي شود) F γ(بارهاارامتر جزئي ايمني در پ بارها ،بارها

واقعي مواد و مدل هاي بكار رفته در محاسـبه نيروهـا در سـازه،     خواصبه منظور مجاز كردن نامعلومي در    
  .تقسيم مي شود)  M γ( استحكام سازه به پارامتر جزئي ايمني براي مواد

در اينجا نمي تواند نمايشگر حدود بيـان شـده باشـد زيـرا سـاختار       حاالت، نماد هاي معرفي شدهدر اغلب    
  .بايد تركيب شود بارهاواقعي اغلب خطي نيست، به عنوان مثال در مواردي كه 

  شده بيانحدود نهايي               2-1-ب
  :حدود نهايي بيان شده عبارتند ازحظات مورد نياز مال   
  يا قسمتي از آن در صورتيكه به عنوان يك جسم صلب در نظر گرفته شود؛ عادل سازه وعدم ت) الف

                                           
  .شوددر صورت تدوين قوانين مشابه در كشور توسط مراجع ذيصالح ، بايد به آن قوانين مراجعه  -1

2 - Uncertainty 
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  .يا هر جزء آن كه بوسيله بار اضافي ايجاد مي شود يا عدم تعادل در سازه و خرابي، شكست و) ب
 به خطر اندازد را دم رارتواند ايمني م يا شكل هاي ديگري از شكست سازه كه مي و حدود نهايي بيان شده  تالشي -يادآوري

  .در بر مي گيرد
  
  بيان حدود طول عمر             3-1-ب

اگر الزام هايي براي طول عمر دستگاه در نظر گرفته شده باشد، روش ترجيحـي بـراي محاسـبه براسـاس         
ي كه براي يمعيار ها .بيان شده مي باشد ENV 1991-11به اصول محاسبه طول عمر كه در كد اروپايي سازه 

  . تعريف شده براي تجهيزات استخر شنا بكار نمي رود طول عمر در كد اروپايي
  

  .طول عمر بيان شده بر اساس شرايط ويژه خدمت اضافي نبايد بيشتر شود -يادآوري
  
  براي آناليز ايستايي بارهاتركيب             2-ب
  :براي تصديق استفاده مي شود) بار آزمون(تركيب هاي بار زير  

γ G;X × G + γ Q;X × Qi                                                                                      )2-ب  (   
   :كه در آن

G          ؛1-بار دائمي داده شده مطابق  الف  
Qi          6-2-تا الف 2-2-في متغير داده شده مطابق البارهايكي از  

ي دائمي بكار گرفته شده در محاسباتبارهاپارامتر جزئي ايمني براي      γ G;X  
Q;X γ     ي متغير بكار گرفته شده در محاسباتبارهاپارامتر جزئي ايمني براي  

  
:ه شودبايد استفاد بارهاپارامتر هاي جزئي ايمني زير براي   

براي اثرات مورد نظر؛ 1/ 0   =      γ G;c   
براي اثرات ناخواسته؛  35/1    =      γ G;c  

 Q;c γ      =0 برا ي اثرات مورد نظر؛  
Q;c γ        =35/1 براي اثرات ناخواسته  .     

  
ي مرتبط در جهات  بارها .نمي باشد افراد استفاده كنندهي  بارهامانند باد و  مستقل ي متغيربارهانيازي به تركيب  -يادآوري

  .تركيب مي شوند افراد استفاده كنندهي عمودي و افقي بارهامختلف مانند 
  
  
  

                                           
  .شودصورت تدوين قوانين مشابه در كشور توسط مراجع ذيصالح ، بايد به آن قوانين مراجعه  در -1
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  پيوست پ
  )الزامي(

  آزمونهاي فيزيكي صحت سازه
  
  مردود / ار قبول معي                1-پ
  روش آزمون           1-1-پ
 نمونه بايد قادر به تحمـل بـار كلـي آزمـون بـراي     ، انجام شود اعمال بار آزمون بدون شوك در شرايطي كه   

  .دقيقه باشد 5 حداقل
  تطابق              2 -1-پ

  .نمونه بايد در برابر بار كلي آزمون مقاومت كند    
  مردودي       3-1-پ
  .و شل شدگي اتصاالت مشاهده شود نمونه مردود است اگر در نمونه ترك، خرابي ويا تغيير شكل پالستيك   
  بار آزمون براي تحهيزات         2-پ
  :تركيب هاي بار زير براي آزمون بايد استفاده شود    

γ G;t × G + γ Q;t × Qi                                                                                                          )1-پ(  
   :كه در آن

G           ؛1-بار دائمي داده شده مطابق  الف  
Qi            6-2-تا الف 2-2-ي متغير داده شده مطابق الفبارهايكي از  

؛ در تمام حاالت 0/1= در آزمون  ي دائمي بكار گرفته شدهبارهاپارامتر جزئي ايمني براي        γ G;t  
Q;X γ      3-2-يا پ 2-2-آزمون مظابق پي متغير بكار گرفته شده در بارهاپارامتر جزئي ايمني براي.  

ي مرتبط  بارها .نمي باشد فراد استفاده كنندهامانند باد و بارها ي  مستقل ي متغيربارهانيازي به تركيب      
  .تركيب شوندبايد  افراد استفاده كنندهي عمودي و افقي بارهادر جهات مختلف مانند 

ي بارهـا . ي متغير در روي تجهيزات استخر شنا در طي آزمون وجـود دارد بارهاي دائمي در مقايسه با بارها   
اين هيچ پارامتر ايمني براي بارهاي دائمي در آزمون ها مورد نيـاز  دائمي در اغلب اوقات كمتر هستند و بنابر 

  .نمي باشد
  روي مجموعه هاي يكسان ر ايمني براي آزمونتپارام           2-2-پ

پارامتر هاي ايمني زير بايد بـراي مجموعـه هـاي يكسـان      ،در هنگاميكه تمام از نمونه ها آزمون نمي شود    
  .بكار رود

Q;t   γ   صفر براي اثرات مورد نظر؛  
Q-t   γ   0/2 براي اثرات ناخواسته.  

  يك محصول منحصر بفردپارامتر ايمني براي آزمون روي        3-2-پ
  :پارامتر ايمني زير بايد در هنگام آزمون نمونه هاي منحصر بفرد بكار رود
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Q;t    γ     صفر براي اثرات مورد نظر؛  
Q-t  γ   35/1 براي اثرات ناخواسته.  

  اعمال بار              3-پ
  كليات          1-3-پ
بعـد   كـه  حتي براي تجهيزاتي ،بايد در هواي آزاد اعمال شود بسته به امكان كاربري در محيط خشك بارها   

  . ر آب در نظر گرفته شده استاز ساخت براي نصب در زي
  ي نقطه ايبارها        2-3-پ
  :هنگام اعمال بارها روي اجزاء سازه ابعاد نبايد بيشتر از مقادير زير شود   

  L≤0.1 m: اجزاء نوع خطي -
 . a≤0.1 m × 0.1 m: اجزاء نوع سطحي -

  :كه درآن
  L طول تكيه گاه بار آزمون برحسب متر است؛  

a   ر آزمون بر حسب متر استسطح تكيه گاه با.  
روي سـازه، بـار بايـد بطـورت طبيعـي       افراد استفاده كننده براي شبيه سازي انتقال بار ايجاد شده توسط     

  .متر نباشد اعمال گردد 1/0روي طولي كه بيشتر از 
  بارهاي خطي        3-3-پ
طـول  .متر از يكديگر اعمـال شـود   6/0بارهاي خطي ميتواند توسط نقاطي با فواصل مساوي و نه بيشتر از     

  .متر باشد 6/0ي نقطه اي ميتواند تا بارهاتكيه گاه زير 
  بارهاي ناحيه اي         4-3-پ
    واصـل مسـاوي و نـه بيشـتر از         فبارهاي ناحيه اي مي تواند در نقاطي از يـك شـبكه صـفحه اي شـكل بـا         

0.6 m × 0.6 m   0.6ي نقطه اي بايد كمتر از ارهابسطح تكيه گاه زير  .اعمال شود m × 0.6 m متر باشد.  
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  تپيوست 
  )الزامي(

  روشهاي آزمون تله
  
  
  كليات          1-ت

  :در صورتيكه طور ديگري مشخص نشده باشد، رواداريهاي اندازه گيري در اين پيوست بشرح زير است
  براي ابعاد؛ و mm1±  )الف
  .براي زوايا  ± 1◦  )ب
  
  تله سر و گردن          2-ت
  دهنه هاي كامالً باز       1-2-ت
  لوازم    1-1-2-ت

  .نشان داده شده اند 1-ل تكدر شانواع ابزار بازرسي 
  روش          2-1-2 -ت
كه متناسب با تجهيزات در نظـر گرفتـه شـده بـراي      1-شده در جدول ت ارايه  ابزار بازرسيبطور متناوب    

از ميان دهنه بايـد   ابزار بازرسيعبور هريك از . يد براي هر دهنه باز بكار رودبا ،گروه سني مربوطه مي باشند
  .ثبت و گزارش شود

  
  براي ارزيابي تله سر و گردن با دهنه هاي كامالً باز انواع ابزار بازرسي  -1-جدول ت

تجهيزات قابل دسترس براي كودكان   سال و باالتر 3تجهيزات قابل دسترس براي كودكان 
  سال 0- 14ي گروه سن

  ديگر حاالت  ابتدا پاها/دهنه هاي صلب
  C ابزار  بازرسي: كوچك ابزار  بازرسي  )شامل دهنه هاي باز صلب ابتدا سر(

 A ابزار  بازرسي: كوچك ابزار  بازرسي  D ابزار  بازرسي: بزرگ ابزار  بازرسي
 D ابزار  بازرسي: بزرگ ابزار  بازرسي

 B سيابزار  بازر: كوچك ابزار  بازرسي
  D ابزار  بازرسي: بزرگ ابزار  بازرسي

  
  
  
  
  
  



 21

                            
 B ابزار  بازرسي) ب                                           A ابزار  بازرسي) الف                           

 

  
  C ابزار  بازرسي) ت

  
  )سر بزرگ( D ابزار  بازرسي) ت

  :راهنماقطه ن               
  دسته    1                    

  )ابعاد بر حسب ميلي متر(براي مشخص نمودن تله سر وگردن انواع ابزار بازرسي -1-تشكل 
  )ابعاد بر حسب ميلي متر(  با دهنه كامالً باز 
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  شكل Vدهنه هاي تا حدودي بسته و            2-2-ت
  لوازم       1-2-2-ت

  .نشان داده شده است 2-ابزار آزمون در شكل ت

  
  :راهنمانقاط 

 Bقسمت      1

  Aقسمت     2
  ابزار آزمون براي ارزيابي تله سرو گردن با دهنه هاي -2-شكل ت

  )ابعاد بر حسب ميلي متر(  شكل Vتا حدودي بسته و  
  

  روش          2-2-2-ت
نشـان داده شـده    3-شـكل ت  بطوريكـه در  ابزار آزمون بين و عمود بر ديواره هـاي دهنـه   Bمحل قسمت   

در نتيجه آزمون بايد ثبت و گزارش شود كه ابزار در درون دهنه قرار گرفته است و يا اينكه قرار گرفتن .است
  .تمام ضخامت در آن ميسر نگرديد

ابـزار را بـه    Aاز قسـمت   ،)ميلـي متـر   45 (اگر ابزار آزمون تا عمق بيشتري از ضخامت ابزار داخل شود    
اطمينان حاصل شود كه صفحه ابـزار  .خط مركزي آن در روي خط مركزي دهنه باشد استفاده شودطريقي كه 

  .است و در يك خط اعمال مي شود موازي با دهنه  4-مطابق شكل ت آزمون
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  :راهنما       
a            قابل دسترس  
b          غير قابل دسترس  

  نابزار آزمو Bروش فرو بردن قسمت   - 3-شكل ت
  

. آزمون بايد در امتداد خط دهنه فرو شود تا حركتش در اثر تماس با ديواره هاي دهنه متوقـف شـود   ابزار    
  .نتايج ثبت و گزارش شود

  
  .داده شده است 2-8-4مردود در بند / معيار قبول -يادآوري
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  :راهنما        
a             قبول  
b            مردود  

  )ابعاد بر حسب ميلي متر(  ابزار آزمون Aبردن قسمت  روش فرو  4-شكل ت
  
  تله انگشت         3-ت
  لوازم     1-3-ت
  .آورده شده است 5انگشت در شكل  آزمون تله ميله هاي   

  
  )ابعاد بر حسب ميلي متر(  ميله هاي انگشت -5 -شكل ت
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  روش           2-3-ت
كوچكترين سطح مقطع دهنه بكار مي رود، اگر ميله داخل نشد ميلي متر براي  8انگشت با قطر  تله ميله     

  .بچرخانيد 6 -آنرا مطابق شكل ت
  .چنانچه ميله از دهنه عبور كند و يا هنگام چرخاندن قفل شود موارد در نتايج آزمون ثبت و گزارش شود    

  
  ميلي متر 8چرخاندن ميله انگشت با قطر  - 6-شكل ت

  
ميلـي متـر اسـتفاده     25، از ميله بـا قطـر   ميلي متر از دهنه عبور كرد 8ت با قطر انگش تله در صورتيكه ميله

ميلي متر از دهنه در نتايج آزمون ثبت و گزارش شود و مراحل بـراي تلـه    25عبور ميله انگشت با قطر  .شود
  .ت بعدي انجام شودشانگ
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  پيوست ث
  )الزامي(

  در برابر ليز خوردنآزمون مقاومت 
  
  آزمون ح كوتاه روششر         1-ث
زمون حركـت  آدر جهت باال و پايين سطح در نظر گرفته شده براي ) آزمون گر( شخص انجام دهنده آزمون   

شيب سطح آزمون از حالت افقي تا زاويـه اي كـه آزمـون     .تر مي باشد ،سطح با آب و مواد تر كننده. مي كند
  .گر روي آن احساس خطر كند افزايش مي يابد

  
  شخص آزمون كننده       2-ث
دقيقه قبل ازشـروع آزمـون    10شخص آزمون كننده بايد بالغ و پاهايش برهنه باشد و پاهايش بايد حداقل    

گونـه   چن ابـزار هـي  آبوسيله ابزار ويـژه اي از افتـادن محافظـت شـود بـه گونـه اي كـه         دشخص باي. تر شود
  .محدوديتي براي حركت شخص روي سطح ايجاد نكند

قبالً مطابق اين پيوست براي مشخص شدن تمام خواص  اشخاص آزمون گر با روش، آنها بايد ينايبراي آش   
  .را گذرانده باشندآموزش روي سطح  ،ليز خوردنضد 

  
  آزمون وسيله       3-ث
ه تـا  جـ قابليت تنظيم شيب از صفر در ميلي متر و 2000ميلي متر و طول  600ناي هصفحه اي تخت به پ   
و طـرف   متصـل شـود   بـه كـف   توسط لوال بعنوان وسيله آزمون استفاده شود، طرف كوتاه بايد درجه بايد 45

 كه شيب صفحه را نسبت بـه صـفحه افـق نشـان دهـد      درجه 1ديگر آن بايد به يك شيب سنج با تقسيمات 
  .براي ايمني آزمون گر بايد ريل هاي دست در دو طرف طول وسيله آزمون تعبيه شود .شود بسته

  
  مايع آزمون        4-ث
    آب مـورد اسـتفاده   . باشـد   g/l 1بـا غلظـت      خنثـي  مايع آزمون بايد يك محلول آبكي از عامل تر كننده   
  .تواند از سيستم آب شرب شهري تهيه شود مي
  
  نمونه آزمون       5 -ث
پوشش سـطح   براي .ميلي متر مي باشد 500ميلي متر و عرض  1000نمونه آزمون سطحي با حداقل طول   

1000 mm × 500 mm ديگر اجزاء قرار گيرند تا حد ممكن نزديك و كنار بايد اجزاء با شكل غير معمول.  
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بايد توسط پر كننده از همان نوعي كه براي اتصال كاشي ها بكارمي رود ) نواحي آزاد بين اجزاء(1نواحي خالي
اگـر نـواحي خـالي    . هنگام نصب مناسـب باشـد  سطح اين نواحي بايد همانند نواحي اجزاء اطراف در . پر شود

  .آزمون شود 90◦بصورت قابل توجه اي در يك جهت ايحاد شده باشد، نمونه بايد در همان جهت و با زاويه 
  
  روش آزمون      6-ث
و  در طول آزمون نمونه بايد بطور مداوم. نمونه آزمون بايددر مركز صفحه تخت وسيله آزمون چسبانده شود   

  . تر شود ،ليتر در دقيقه از مايع آزمون 5حداقل  منظم با
شخص آزمون كننده نصف طول پله را از طرف جلو و عقب در وضعيت ايستاده ونگاه به پايين سـطح نمونـه     

درجـه بـر دقيقـه از     1در همان زمان، شيب وسيله آزمون در حدود .آزمون در مسير طبقه پايين حركت كند
تغييـرات  ثبـت كـرد و    بايـد زاويه اي كه شخص آزمونگر احساس خطـر نمايـد    .حالت افقي افزايش داده شود

بار و هر بار با شروع از حالـت افقـي    12زاويه شيب بايد  .شيب وسيله آزمون براي مقدار بحراني را تكرار نمود
  .براي نمونه آزمون تعيين شود

  
  ارزيابي         7 -ث
مقـادير   .آزمـون نبايـد در نظـر گرفتـه شـود      12از بدست آمـده   به منظور ارزيابي نتايج حداقل و حداكثر    

زمـون در  آنتيجه باقي مانده تا نزديكترين درجه كامل گرد شده و بايد به عنوان نتيجه  10ميانگين رياضي از 
  .نظر گرفته شود

  
  طبقه بندي        8-ث
  .تمام قطعات تجهيز بايد در سه گروه معين طبقه بندي گردد    
  .است 17◦تا  12◦نتايج آزمون از مربوط به  اي كه رده :12◦
  .است 23◦تا  18◦نتايج آزمون از  مربوط به كهرده اي : 18◦
  .به باالست 24◦نتايج آزمون از  مربوط به كهرده اي : 24◦

  
  گزارش آزمون        9-ث
  :موارد زير باشد گزارش آزمون بايد شامل   
  مشخصات نمونه آزمون؛) الف
  يبزاويه ش) ب

                                           
1 - fugues  


