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  به نام خدا

 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

و  اسـتاندارد  مؤسسـة  مقـررات  و قـوانين  اصـالح  قـانون  3مـادة  يـك  بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة
اي اسـتاندارده  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 

بـه   29/6/90نام موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب يكصد و پنجاه و دومين جلسه شوراي عالي اداري مـورخ  
  . جهت  اجرا ابالغ شده است  24/7/90مورخ  35838/206سازمان ملي استاندارد ايران تغيير و طي نامه شماره 

مؤسسـات   و مراكز نظران صاحب ،كارشناسان سازمان  از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در ندارداستا 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 صادركنندگان
از  سپـ  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   مي تهيه شده تعيين ضوابط رعايت با نيز صالح ذي 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  ملي استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه شوند مي تلقي ملي استانداردهايي

  .باشد رسيده تصويب به دهدمي سازمان ملي استاندارد ايران تشكيل مربوط كه استاندارد
المللـي الكتروتكنيـك    بـين  كميسـيون ، 1(ISO)اسـتاندارد   المللـي  بـين  سازمان اصلي اعضاي از ايران سازمان ملي استاندارد

2(IEC) 3 قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان و(OIML) كـدكس غـذايي    كميسـيون  4رابـط  تنهـا  بـه عنـوان   و است 
5(CAC) خـاص  هـاي  نيازمنـدي  و كلي شرايط به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در .كند مي فعاليت كشور در 

   .شودمي گيريبهره المللي بين استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي، پيشرفت هاي آخرين از كشور ،
 كننـدگان، حفـظ   مصـرف  از يـت حما بـراي  قـانون،  در شده بيني پيش موازين رعايت با تواند سازمان ملي استاندارد ايران مي

 از اجراي بعضي اقتصادي، و محيطي زيست مالحظات و محصوالت كيفيت از اطمينان حصول عمومي، و فردي ايمني و سالمت

 اسـتاندارد، اجبـاري   عالي شوراي تصويب با وارداتي، اقالم يا/و كشور داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي استانداردهاي

و  صـادراتي  كاالهـاي  اسـتاندارد  اجـراي  كشـور،  محصـوالت  براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي سازمان . نمايد
 فعال مؤسسات و سازمان ها خدمات از كنندگان استفاده به بخشيدن اطمينان براي همچنين . نمايد اجباري را آن بنديدرجه

 آزمايشـگاه  محيطي،زيست مديريت و كيفيت مديريت هاي سيستم صدورگواهي و مميزي بازرسي، آموزش، مشاوره، در زمينة

 اسـاس  بـر  را مؤسسات و ها سازمان گونه اين سازمان ملي استاندارد ايران سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  و مراكز ها

 بر و اعطا ها آن به حيتصال تأييد گواهينامة الزم، شرايط احراز صورت در و كند مي ارزيابي ايران تأييد صالحيت نظام ضوابط

 فلـزات  عيـار  تعيـين  سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  يكاها، المللي بين دستگاه ترويج .كند نظارت مي آن ها عملكرد

  .است سازمان اين وظايف ديگر از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي تحقيقات كاربردي انجام و گرانبها

                                                 
1- International Organization for Standardization 
2 - International Electrotechnical Commission 
3-  International Organization of  Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)  
4 - Contact point 
5 - Codex Alimentarius Commission 
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  پيش گفتار

كه توسط  "هاي آزمون امات ايمني و روشالز- عمومي بدنسازي ثابت براي فضاهاي باز وسايل "استاندارد
كميته ملي استاندارد مهندسي پزشكي  سيصد و نود چهارمينودر كميسيونهاي مربوط تهيه و تدوين شده 

قانون اصالح قوانين و مقررات  3بند يك ماده  به استناد مورد تاييد قرار گرفته است، اينك 27/1/92مورخ 
به عنوان استاندارد ملي ايران منتشر  1371ايران مصوب بهمن ماه  مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي 

  .شودمي

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

. استانداردها ارائه شود ، در هنگام تجديد نظر در كمسيون فني مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت 
  .ها استفاده كرد براي مراجعه به استانداردهاي ايران بايد همواره از آخرين تجديد نظر آن ،بنابراين

  
  :است زير رحش به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد اين تهية براي كه منبع و ماخذي

  
DIN 79000: 2012 Permanently installed outdoor fitness equipment - Safety 
requirements and test methods 
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  مقدمه -0
-برنـد و مـي  اند كه از تحرك داشتن لذت مـي براي افرادي مناسبثابت براي فضاي عمومي بدنسازي  وسايل

از اينرو در تعيـين الزامـات در    . تمايل به حركت را ايجادكرد انبايستي در آنو يا  باشندخواهند فعاليت داشته
  .براي حفظ و بهبود آمادگي جسمي و روحي كاربرد دارد وسايلاين استاندارد فرض بر اين است كه اين 

توجـه بـه    برخورديم كه موضوعات مربوط به ايمني بايد براسـاس و بـا  سئله در تدوين اين استاندارد به اين م
، زيرا توانائي برخورد با موارد مخاطره آميز تا حد زيادي بـه مهـارت كـاربر بسـتگي     ي بررسي گرددسنتوانايي 

بدنسـازي   وسـايل از هـا هـم   گـروه  هاي سني ذكر شده سـاير گروهتوان مطمئن بود كه غير از تقريبا مي. دارد
بدنسازي براي افراد چهارده سال به بـاال   وسايلاز است كه استفاده شدهاما چنين تصميم گرفته. كننداستفاده

بـازي   وسـايل و  وسـايل مجاز باشد و الزامات فني ايمني بر اين اساس تعيين شود تا مرز مشخصي بـين ايـن   
ـ    . وجودداشته باشد  6436ملي ايران شماره  طبق سري استانداردهاي نظـر مفيـد و   هدر هرحـال هرجـا كـه ب

  .استسري استاندارها نيز لحاظ شدهرسيده، الزامات اين ممكن مي
ميـزان توانـائي و كشـش     ،بدنسازي وسايلدر الزامات مندرج در اين استاندارد فرض بر اين است كه هر كاربر 

، وسـايل در استفاده مطابق مقـررات ايـن   . كندمستقال استفاده وسايلتواند از اين شناسد و ميبدن خود را مي
تـوان تصـور كـرد كـه يـك يـا چنـدين        رج شده روي هر يك از دستگاه ها ميهاي ديعني با رعايت راهنمائي

در موارد نـادر   .شودفشار غير منطقي يا غير اصولي بر آنها وارد نميشوند و قسمت بدن به تحرك واداشته مي
ي بـرا  بايـد ها نهاي كوچك در حركات و در كار با دستگاهبا اين حال اشتباه. امكان خطر همچنان وجود دارد

ها ممكـن اسـت خراشـيدگي،    در صورت استفاده نادرست از دستگاه. باشدسالمتي كاربر تبعات سنگين داشته
  .، رخ دهدوسايلرگ شدن و يا در موارد نادر شكستگي استخوان، مثال در صورت پائين افتادن از بهرگ

شود تـا  مقدماتي ترتيب داده هايشود كه در فواصل زماني منظم دورهبا توجه به احتمال هاي فوق توصيه مي
  .و آثار احتمالي آنها بر جسم و روح را شرح دهند وسايلهريك از نحوه كار در آنها متخصصان بتوانند 

از اينـرو در ايـن   . خـوش بهبـود و پيشـرفت اسـت    همواره دست باز عموميبدنسازي در فضاهاي  وسايلنصب 
  .كندل صدق مييات كلي اين استاندارد براي كليه وساالزام. استذكر نشده وسايلاستاندارد نوع خاصي از 
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 -عموميبدنسازي ثابت براي فضاهاي باز  وسايل

 هاي آزمونالزامات ايمني و روش

 
 هدف و دامنه كاربرد         1

زمون وسايل بدنسازي است كـه در فضـاهاي   آهاي هدف از تدوين اين استاندارد تعيين الزامات ايمني و روش
   .دائمي نصب شده و دسترسي به آنها محدوديت خاصي ندارد باز بطور

ل بدنسازي مخصوص افراد باالتر از چهارده سال كاربرد داشته و براي تجهيزات زمين ياين استاندارد براي وسا
حتـي اگـر ايـن تجهيـزات      است كـاربرد نـدارد  تعيين شده 6436بازي كه الزامات آن در سري استاندارد ملي 

  .  استاندارد را نيز براورده نمايدالزامات اين 
  10423 ملـي ايـران شـماره   اسـتاندارد  سـري  همچنين اين استاندارد براي وسايل ورزشي كه الزامـات آن در  

  .شودالكتريكي را نيز شامل نمي نيروي محركهتعيين شده است كاربرد نداشته و وسايل ورزشي داراي 
  .ناميده مي شوند "وسايل بدنسازي"به اختصار  "عمومي ثابت براي فضاهاي باز وسايل بدنسازي"در اين استاندارد  -يادآوري

  
  مراجع الزامي           2

 .اسـت شـده  داده ارجاع ها آن به ايران ملي استاندارد اين متن در كه است مقرراتي حاوي زير الزامي مدارك
 .شودمي محسوب ايران ملي استاندارد اين از جزئي مقررات آن ترتيببدين

 آن بعـدي  تجديـدنظرهاي  و هـا اصـالحيه  باشـد، شدهداده ارجاع انتشار تاريخ ذكر با مدركي به كه صورتي در
 داده ارجـاع  هـا  آن بـه  انتشار تاريخ ذكر بدون كه مداركي مورد در. نيست ايران ملي استاندارد اين موردنظر

 . است نظر دمور آنها بعدي هاياصالحيه و تجديدنظر آخرين همواره است،شده

  :است الزامي استاندارد اين براي زير مراجع از استفاده
الزامـات ايمنـي و    -تجهيزات زمين بازي و سـطوح آن  1388سال  6436-1استاندارد ملي ايران شماره   2-1

  روشهاي آزمون 
ت الزامـا -قسـمت اول  –تجهيـزات تمرينـي ثابـت    ، 1388سـال   10423-1ملي ايران شماره استاندارد   2-2

  .هاي آزمونوشرو ايمني 
شـرايط   -اهـداف بـاالبري   كوتاه بـراي هاي حلقه زنجير 1387سال  10316استاندارد ملي ايران شماره   2-3

 عمومي پذيرش

 ويژگيها  -، تخته چندال 3492استاندارد ملي ايران شماره  2-4

  
2-5   DIN EN 335-2:2006-10 Durability of wood and wood-based products - Definition of use 
classes - Part 2: Application to solid wood 
  
2-6 DIN EN 350-2:1994-10 Durability of wood and wood based products - Natural durability 
of solid wood - Part 2: Guide to the natural durability and treatability of selected wood species 
of importance in Europe 
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2-7 DIN EN 351-1:2007-10 Durability of wood and wood-based products - Preservative-
treated solid wood - Part 1: Classification of preservative penetration and retention 
2-8 DIN EN 933-1 Tests for geometrical properties of aggregates - Part 1: Determination of 
particle size distribution - Sieving method 
 

  
  اصطالحات و تعاريف     3

  .دروميتعاريف زير بكار و  در اين استاندارد اصطالحات
3-1  

  عمومي ازدر فضاهاي بثابت بدنسازي  وسايل
 ديگرانتواند بدون نياز به نظارت و كمك كاربر مياست و آزادانه قابل استفادهكه ل در يك جا ثابت شده يوسا

  .كندبا هدف حفظ و يا بهبود توان جسمي و روحي خود از آن استفاده
3-2  

  قسمت مورد استفاده 
-مـي با آن كار زان شده قسمتي در وسيله بدنسازي است كه كاربر بطور ايستاده، نشسته، دراز كشيده و يا آوي

  .كند

3 -3    
  سطح حركت

 ي فضاي حركتي است سطح حركت سطح اصل

3 -4     
  فضاي حركت

  .ضروري است ،وسيله بدنسازي است كه براي استفاده ايمن از وسيله پيرامونفضاي 

3 -5  
     تمرينفضاي 
وسيله بدنسازي است كه كاربر وسيله براي انجام تمرينات بايـد در اختيـار داشـته    رو، درون و پيرامون فضاي 
  .باشد

3 -6    
 ميرايي

سرعت حركت دستگاه و تاثير ضـربه را در نقطـه   حامل در وسيله است كه يا قسمتهاي سمت تأثير تركيبي ق
  . دهدانتهايي دستگاه كاهش مي
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3 -7     
  اجباريحركات 

  .نمي تواند با نيرو و به خواست خودش آنها را متوقف كند ،حركاتي است كه كاربر پس از شروع حركت

3 -8   
    آزاد سقوطاع فارت
  .در زير آن قرار دارد اًبين قسمت مورد استفاده تا سطح افقي كه مستقيمعمودي فاصله زرگترين ب

3 -9  
     1در دست گرفتن 

  .)را ببينيد 1شكل (گرفتن نگهدارنده با دست بطوريكه قسمتي از محيط آن در دست گرفته شود 

  

  
  در دست گرفتن -  1شكل 

  

3 -10    
     2داخل دست گرفتن

 .)را ببينيد 2شكل ( كه محيط آن كامال در دست قرار بگيردريگرفتن نگهدارنده با دست بطو

 

                                                 
1 - grasp 
2 - grip 
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   داخل دست گرفتن - 2شكل 

3 -11   
  بدن نگهدارنده

  .كشدسطح قسمت مورد استفاده كه كاربر روي آن مي ايستد يا مي نشيند يا دراز مي

3 -12     
  )سطح مخصوص زير پا(پدال 

  .كندهمراه با كاربر حركت مييا  سطتوكه  باشدمي سطحي براي قراردادن يك يا هردو پا

3 -13     
  اجباريوضعيت 

سـختي و يـا بـدون    هدر وضعيت خاصي كه كاربر ب طوالنيوضعيت فيزيكي و نامناسب بدن در اثر قرارگرفتن 
  .و سبب بروز درد مي شود هكمك ديگران نمي تواند از آن رها شد

 
  
  الزامات ايمني        4
  كليات   4-1

  6436ن شـماره  املـي ايـر   استانداردسري ل بازي كودكان كه با يوسا محدودهبراي نصب در ل بدنسازي يوسا
ل بازي كودكان در محوطـه هـاي   يبا وساارتباط در صورتيكه آنها در . مطابقت دارند، در نظرگرفته نشده است

اقدامات احتيـاطي از   بازي و يا مكان هاي مشابه آن نصب شوند، بايد با فاصله كافي، نرده جداكننده و يا ساير
  .قسمت مربوط به بازي جدا شوند

                   مواد         4-2
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  كليات     1- 4-2
مواد اوليه بايد به نحوي انتخاب و ايمن شده باشند كه ايمني سازه هاي حاصله از آنها تـا قبـل از سـرويس و    

  .بيندن آسيببازرسي بعدي 
  .مورد استفاده قرار گيرد بررسي وبايد بصورت تخصصي مواد اوليه 

  
ط و الزامات مواد اوليه ذكر شده در اين استاندارد به اين معنا نيست كه ساير مواد اوليـه مشـابه بـراي سـاخت     ايشر -يادآوري

  .بدنسازي نامناسب اند وسايل
  

  .باشداستفاده آنها در موارد مقتضي بايد مطابق با استاندارد ملي مربوطه انتخاب مواد اوليه و 
  .ويژه به رنگ سطوح توجه داشتطور همواد سمي بايد بخطرات احتمالي براي اجتناب از 

 تـا حـد امكـان     ل بدنسازي بايد دقت كرد كه اين مواد را بتـوان يدر انتخاب مواد اوليه و يا مواد الزم براي وسا
  .داشت بهداشتي از بين برد و در اين كار به خطر سمي بودن براي محيط زيست هم توجهبصورت 

  
  اشتعال پذيري       2- 4-2

ـ اي كه سطوح اشـتعال پـذير دار  براي اجتناب از آتش سوزي و خطرات مشابه نبايد از مواد اوليه  اسـتفاده  د ن
  .كرد

  چوب و توليدات مربوط به آن         3- 4-2
شده و بايد بگونه اي طراحي شود كه هيچگونه آبي در داخل يا روي آنها جمع نچوب و توليدات چوبي 

  .در آنها به راحتي بيرون برودوارد شده هرگونه آب 
  :هاي زير مورد استفاده قرارگيرددر حالتي كه چوب با زمين برخورد دارد، بايد يكي از روش

طبيعي  دوامبندي  درجهاز  2و  1درجه بندي چوب با مقاومت طبيعي كافي مطابق با انواع استفاده از ) الف 
  .داده شده است EN 350-2:1994تاندارد از اس 2- 2- 4كه در بند 

  .انجام اقدامات ساختاري از قبيل پايه دار كردن) ب
از  1- مطابق با شكل الف) هاي اشباع شدهمانند چوب( 1دارنده چوبماده نگهبا هايي كه استفاده از چوب) پ 

آغشته شده  EN 335-2:2006از استاندارد شماره  4 درجه بنديو مطابق با  EN 351-1:2007استاندارد 
 .است

كنند و در توليدشده از چوب و توليدات مربوط به آن، بجز آنهايي كه از بند الف تبعيت مي يتمام اجزا
  .اثر داشته و در تماس دائمي با زمين هستند بايد مطابق بند پ تهيه شوند ياستحكام ساختار

  
تواند نوع قطعات چوبي و آماده سازي هاي شيميايي آنها كه مي چنانچه از اتصاالت فلزي استفاده شده است بايد به -يادآوري

  .خوردگي فلزات را به هنگام تماس با آنها سرعت بخشد توجه خاص شود
  

                                                 
1 - wood preservative 
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  .مناسب براي استفاده در فضاي باز باشدو بوده  3492استاندارد ملي ايران شماره تخته چند ال بايد مطابق با 
  
  
   اتفلز      4- 4-2

  .مقاوم باشندو خوردگي كاتديك  بايد در مقابل شرايط مختلف جويهاي فلزي قسمت
كنند بايد توسط مواد پوششي غير سمي ورقه توليد ميورقهيا فلزاتي كه اكسيدهاي سمي به صورت رسوب و 

  .حفاظت شده باشند
     
   واد پالستيكيم      5- 4-2

د و شكننده مي شود مشكل است توليد كننده كه ماده در آن ترزماني تعمير و نگهداري، تعيين  در حيناگر 
  .شودويض تعبايد تعيين كند كه در چه دوره زماني آن قسمت يا تجهيزات بايد 

روي آنهـا بررسـي    UVكه در معرض تغييرات جوي قرار مي گيرد بايد تأثير اشـعه   تحت بارقطعات در مورد 
  .شود

  
  مواد خطرناك         6- 4-2

-بايد از مواد خطرناك به نحوي استفاده شود كه براي سالمتي كاربر خطر داشتهل بدنسازي نيدر ساخت وسا

  . باشد
  

از مواد مورد بحث مي توان به آزبست، سرب، . بايد توجه شود  EEC/76/769به مقررات ارائه شده در راهنماي  -يادآوري
  .  اشاره كرد) PCB( ه شدهينفرمالدئيد، قطران زغال سنگ يا نفت، كاربولينيوم و پلي بي فنيل كلر

  
  ساختار و اجرا      4-3
  كليات  4-3-1

بدنسازي بايد به نحوي ساخته، نصب و يا مونتاژ شوند كه كاربر بتواند نوع استفاده از آنها را تشـخيص   وسايل
  .دهد

بدنسازي بايد توجه داشت كه حتي افراد داراي توانائي هـاي حركتـي محـدود بـا      وسايلدر طراحي و ساخت 
  .ه به امكانات خود بتوانند از آن استفاده كنندتوج

بدنسازي بايد به نحوي ساخته شوند كه اشتباه هاي جزئي در انجام تمرينات بـه صـدمه ديـدن كـاربر      وسايل
  .منجر نشود

  .باشدبدون نياز به آماده سازي قابل بهره برداري  بدنسازي بايد وسايل
 4و  3 براي مثال بـه تصـاوير   . قرار نگيرداجباري ر در وضعيت بايد به نحوي ساخته شوند كه كارب وسايلاين 

  .رجوع شود
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  در دراز و نشست اجباري نادرستوضعيت  ) ب    در دراز و نشست درستوضعيت ) الف
  دراز و نشستدر درست و نادرست ي از وضعيت يهامثال - 3شكل 

  

  
  در حركت پروانه اي  اجباري نادرستضعيت و) ب                   ايدر حركت پروانه درستوضعيت  )الف

  در حركت پروانه اي درست و نادرستي از وضعيت يهامثال  -4شكل 
  

) رجـوع شـود   6بـه شـكل   (و خميده بلندكردن ) رجوع شود 5به شكل (عملكردهايي كه باعث فشار به پشت 
  .سازي مجاز نيستبدن وسايلدر شود مي
  

  .ها اجتناب شودفشار بيش از حد به ستون مهره كه ازهدف اين الزامات اين است  -يادآوري
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   فشار به پشت -5شكل                        خميده بلند كردن               -6شكل                           

    ساختارياستحكام   4-3-2
  .باشند صلزميني كه روي آن قرار دارند، مت هبدنسازي بايد همواره ب وسايل
  .باشدترين شرايط استفاده هم پايدار و ثابتمقابل نامناسببدنسازي بايد در  وسايلكام ساختاري استح

  :هاي زير ارزيابي شودبدنسازي و نيز قرارگيري ايمن آن بايد براساس يكي از روش وسايلاستحكام ساختاري 
، 1388سـال   6436 -1ه  اسـتاندارد ملـي ايـران شـمار     براساس مقررات مربوطه در ايمحاسبهبصورت ) الف

ـ  1جـدول   ."ب"و  "الف"پيوست  سـال   6436 -1ملـي ايـران شـماره     اسـتاندارد    1-جـاي جـدول الـف   هب
  .كندصدق مي1388

  ."پ"، پيوست 1388سال  6436 -1با استفاده از آزمايش فشار وارده طبق استاندارد ملي ايران شماره  ) ب
  .با استفاده از تركيبي از بند الف و ب) ج

  محاسبه فشار وارده توسط كاربر -1جدول 
  تعداد كاربر

n  
 كاربرnوزن

Gn 

kg  

 ضريب ديناميكي
Cdyn  

كل فشار عمودي 
  وارده توسط كاربر

Ftot;v 

N  

فشار عمودي به ازاي هر 
  كاربر
F1;v 

N  
1  94  2  844 1  844 1  
2  180  5/1  649 2  325 1  
3  263  33/1  431 3  144 1  
4  346  25/1  243 4  061 1  
5  429  20/1  050 5  010 1  

كيلوگرم به ازاي + 83  به باال 6از 
  هر كاربر اضافه

  الف  الف  الف

   1388سال  6436-1ملي ايران شماره  استاندارد 2-2-بند الفمحاسبه طبق  -الف
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    پرداخت سطح تجهيزات   3- 4-3
- وجودداشتهاي تيز و برنده هقسمتريسمان، برآمدگي اتصال ميخ، سطحي وسايل بدنسازي نبايد  يدر رويه

  .باشد
  .تجهيزات چوبي بايد از چوب با قابليت تراشه شدن پايين تهيه شود

  .تراشه باشد فاقد داراي پوشش بوده و بايد) شيشهالياف مانند (سطح تجهيزات توليد شده از مواد ديگر 
  .داشته باشد آسيب رسانيسطوح ناصاف نبايد ريسك 

. كرويسرمهرهشود مانند مي پوشيدهيي قابل دسترس تجهيزات بايد بطور داهاهاي برجسته در قسمتپيچ
  .اند بايد فاقد ناصافي باشندمتر جلو آمدهميلي 8سرپيچ ها و مهره هايي كه كمتر از 

  .شوندخورده و پرداختهسنبادبطور يكنواخت ها بايد تمام جوشكاري
متر پيش ميلي 8دسترس تجهيزات كه بيش از اي قابلهآمده در قسمتهاي پيشها و قسمتها، لبهگوشه

پوشش داده  شته وآمده فاصله ندامتر از انتهاي قسمت پيشميلي 25آمده و توسط مناطق مجاور كه بيش از 
  .متر باشدميلي 3حداقل شعاع گرد كردن بايد . نشده است، بايد گرد شوند

اي ايجاد شده بوسيله برخورد غير منتظره با اجزاء، درنظر گرفته شده هاين الزامات فقط براي پيشگيري از آسيب -يادآوري
  است 

  
  

  مترابعاد بر حسب ميلي

  
  هاها و پيچي از نحوه پوشاندن مهره پيچيمثال ها) الف

  

  
  هاي بيرون زده مجازهاي از قسمتمثال) ب

  هاي بيرون زده مجازها و قسمتي از پوششيمثال ها -7شكل 
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  .دهدهاي بيرون زده غيرمجاز را نشان ميي از قسمتيهامثال 8شكل شماره 
  

  مترابعاد بر حسب ميلي

  
  .قسمت مارپيچي پيچ كه بيرون زده و پوشانده نشده است) الف

  
  .اندزده كه پوشانده نشدههاي تيز و بيرونداراي لبه) ثابت(هاي قسمت) ب

  ي از قسمت هاي بيرون زده  غيرمجازيهامثال -8شكل 
  
  )سطح مخصوص زير پا(پدال    4-3-4

ين يباشـد كـه مايعـات بتواننـد از آن بـه پـا      شدهبايد طوري ساختهپدال بايد داراي سطوح غير لغزنده بوده و 
  .جريان يابند

  .شودميليمتر در نظر گرفته 300و طولي حداقل  100به ازاي هر پا بايد پدالي با عرض حداقل 
ميليمتـر   10باشند كه حـداقل  ) جلو، چپ و راست(اي لبه حفاظ سه طرفه اي در عين حال بايد پدال ها دار

چرخـان بـه قطـر     ياين الزام شامل صـفحه . درصد طول پدال امتداد داشته باشد 75ارتفاع داشته باشد و در 
  .شودمتر نميميلي 320حداقل 

     هاي متحركقسمت  4-3-5
هنگـام   ،محلي براي ليزخوردن يا گيركردن كاربرايد هيچ سازي نبهاي متحرك و ثابت وسيله بدنبين قسمت

  .باشداستفاده از وسيله وجود داشته
هاي متحرك و يا ثابـت  هاي متحرك با ساير قسمتفاصله ميان قسمتچنانچه انگشت در معرض خطر است 

ت در معرض خطـر  هايي كه انگشقسمتدر . متر باشدميلي 25مساوي بزرگتر يا متر و يا ميلي 8بايد كمتر از 
  .متر باشدميلي 60مساوي بزرگتر يا بايد اين فاصله  ،نيست

  .دار بايد با استفاده از تمهيدات فني مثل ترمز و مهاركننده، كاهش يابدپدال وسايلپاياني  گردحركت هرز
  :پاياني كاهش يابد گردهاي چرخنده زير بايد با استفاده از تمهيدات فني حركت هرزدر قسمت

  چرخنده داراي سطوح باز صفحات -
 صفحات چرخنده داراي دستگيره -

  .متر باشدميلي 60فاصله ميان انتهاي پائيني قسمت چرخنده با كف زمين بايد حداقل 
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چرخند با كف زمين، اگر اين قطعات در خارج از ميدان ديد كاربر باشـند،  فاصله ميان قطعاتي كه عمودي مي
  . متر باشدميلي 110بايد حداقل 

نحـوه  بايـد  ) ن و يـا صـندلي هـاي چرخـان    امثل صـفحات گـرد  (چرخند هاي مورد استفاده كه ميقسمت در
  .شروع و پايان وسيله براي كاربر توسط عالئمي قابل تشخيص باشد ،استفاده

متـري  ميلـي  35قطر حـداقل  داراي  بايدگير ضربه. دوو ضربه آنها گرفته شكاهش يابد ضربه هاي پاياني بايد 
 .اي باشد كه برخورد با سر، دست و پا بوجـود نيايـد  ها بايد بگونهمحدوده حركت ضربهدر طول تمرين . باشند
  .هاي مشابه بايد مجهز به يك دستگيره ايمني باشندهاي تغيير جهت و ساير قسمتفرمان

اي به چـپ  درجه  60قسمت هاي مورد استفاده كه مي چرخند بايد در استفاده بطور ايستاده ازحداكثر زاويه 
درجه به باال بايد يك ضربه گير براي حركـات   45از زاويه . بيشتر نشوندو راست نسبت به قسمت مياني بدن 

  .وجود داشته باشد
درجـه بـه چـپ و     105قسمت هاي مورد استفاده كه مي چرخند بايد در استفاده بطـور نشسـته از حـداكثر    

درجه به باال بايد يك ضربه گيـر بـراي حركـات     90ويه از زا. بيشتر نشوندراست نسبت به قسمت مياني بدن 
  .وجود داشته باشد

  .باشداز محور تعادل درجه  55در حركات پاندولي بايد محدوديت حركت به ميزان كمتر از 
  
    كردنمحافظت در مقابل گير      4-3-6

  گير كردن سر و گردن       6-1- 4-3
نرا آمتر باالي سطح زمين باشد ميلي 600كمتر از ت باز قسمچنانچه پايين ترين قسمت قابل دسترس يك 

  .خطري براي گير كردن سر و گردن درنظر نمي گيرند
بايد  قسمت باز متر باالي زمين قرار گيرد ميلي 600بيش از قسمتهاي باز چنانچه لبه پاييني قابل دسترس 

قسمت باز نبايد از   Cو  Eالت شابلون در اين ح. آزمون شود 1- 2-2-5كامال محصور بوده و بايد مطابق بند 
  .نيز بتواند از آن عبور كند  Dرد شود مگر اينكه شابلون 

شكل بايد بگونه اي طراحي شده باشند كه يا قابل دسترس نباشد و يا اگر  Vنيمه محصور و قسمت هاي باز 
مطابق موارد زير ) شود رجوع 17به شكل (ميليمتري باالي سطح زمين قرار دارد  600در موقعيت قسمت باز 

    :باشد
  

  خط مركزي شابلون : ( 1محدوده45 كه نوك شابلون به كف قسمت باز ، هنگامي)از خط عمود
 . برخورد مي كند، عمق قسمت باز بايد كمتر از طول شابلون باشد

   خط مركزي شابلون از افق : ( 2محدوده45(+ هنگاميكه نوك شابلون به كف قسمت باز برخورد ،
اگر عمق قسمت باز بزرگتر از بخش . شابلون باشد Aمي كند، عمق قسمت باز بايد كمتر از بخش 

A   بخش شابلون است تمام بخشهاي قسمت باز بااليA   بايد همچنين اجازه دهد قسمت شانه
 . وارد شود Dون و يا شابل شابلون وارد شود
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  الزامات آزمون شابلون وجود ندارد : 3محدوده 

  .بايد انجام شود 2- 2-2-5آزمون طبق بند 
  انگشتان كردنگيرمحل هاي  4-3-6-2

زير كه ممكـن اسـت محـل     بدنسازي بايد به نحوي طراحي و ساخته شوند كه وضعيت هاي خطرناك وسايل
  : نداشته باشدهاي گيركردن براي انگشتان بوجود آيد، وجود 

درحاليكه بـدن همچنـان در حـال حركـت     انگشت در آن گير كند كه ممكن است  ازيب هايقسمت -
  مانده است، اجباري است و يا در حال حركت 

 ،لوله هايي كه ته آنها باز است -

 .متغير قسمتهاي باز -

طبق ون آزم هنگامت، بايد متر از سطح زمين اسميلي 1000هائي كه لبه زيرين آنها بيش از ها و سوراخروزنه
  :باشندبا الزامات زير مطابقت داشته 3-2-5بند 
 قسـمت بـاز   عبور كنـد و شـكل   قسمت باز قطر حداقل متري نبايد از ميان ميلي 8مانند انگشت  يميله )الف

 هنگاميكه به حركت در نشان داده شده، 22همانطور كه در شكل  مانند انگشتميله هم بايد طوري باشد كه 
  .مي آيد در هيچ وضعيتي گير نكند

متري هم بتواند داخـل  ميلي 25فرو رود، بايد يك ميله سمت باز قبداخل مانند انگشت  ميله كهدرصورتي) ب
ديگري براي انگشت  كردنگير يهيچ نقطهقسمت باز ، مشروط بر آنكه )رجوع شود 21كل به ش(فرو رود  آن

  .نداشته باشد
  .بتوان درپوش آنرا باز كردبا استفاده از ابزار و فقط ود باشند ها بايد مسدانتهاي لوله

  
  و مچ پاساق پا براي  كردن گيرمحل    4-3-6-3

سـاق  ، روزنه و يا قسمت هاي بيرون زده باشند كه قسمت بازسطوح مخصوص راه رفتن و دويدن نبايد داراي 
موجـود در نوارهـاي اصـلي دويـدن نبايـد       زقسمت بـا . داخل آن گير كندبطور غيرعمدي و يا مچ پا بتواند  پا

  ).رجوع شود 9به شكل (ميليمتر باشند  30بيش از داراي پهناي 
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  ميليمتر بعاد برحسبا

  

  
  ميليمتر 30با محدوديت تا  باز هاي قسمتاندازه گيري  - 9شكل 

  براي لباس كردنگير محل 4-3-6-4
زير كه در آنها لباس ممكـن  شوند كه وضعيت هاي خطرناك بدنسازي بايد به نحوي طراحي و ساخته  وسايل

  :است گير كند، وجود نداشته باشد
نكه ايقبل از بالفاصله  درحين ياقسمتي از لباس كه ممكن است شكلي  Vو روزنه هاي مت هاي باز سق) الف

  آگاه شود، در آن گير كند اجباريكاربر از بروز يك حركت 
  چرخان/هاي حلزونيو قسمت) ب

  .انجام شود 4-2-5آزمون بايد طبق بند 
ميله، بايد بويژه دقت كرد كـه  يا هاي گرد و شود، از قبيل لولهميكه از اشيائي با مقطع گرد استفادهدر صورتي
  .ي در فضاي تمرين گير نكنديلباس به جا

  .امر جلوگيري كرد مي توان با استفاده از قطعات فاصله گذار و يا ساير تمهيدات مشابه از اين  -يادآوري
  يمقاومت ها و وسايلهوزن 4-3-7

بايـد ايـن تنظيمـات بخـوبي قابـل      ي توسط كـاربر قابـل تنظـيم اسـت،     مقاومتوزنه ها و وسايل در صورتيكه 
ها و وسايل مقاومتي بايد بطـور اتوماتيـك طـوري تنظـيم شـود كـه       بعدي وزنه براي كاربران. تشخيص باشد

    .بعد از كاربر اول دستگاه به حالت اوليه برگردد يعنيشود  دستگاه آماده كار يا استفاده
حركـت  خـود  بدخومجاز است و نبايـد  تمرينات چند مفصلي براي  اًقابل تغيير صرف يمقاومتوسايل ها و  هوزن
  .كند
  .باشندبه آن متصل نيستند مجاز نمي اند و يا كامالًنصب نشدهي كه دردستگاه يهاهوزن

 
  ظيم و تغييرم تنزمكاني  4-3-8
ـ   وسايلتغيير در نيزم امك خـوبي قابـل تشـخيص و    هبدنسازي بايد بصورتي باشد كه ايمن بوده و براي كـاربر ب

  .وجود نداشته باشددر آنها در عين حال بايد امكان تغييرسهوي . خطر در دسترس باشدبدون 
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  .و تشخيص باشد مشاهدهخوبي قابل هم تنظيم و تغيير بايد بزمكانيبي عيب و نقص عملكرد 
  شدنداخل و خارج 4-3-9

  .صورت گيرد) بصورت صاف ايستاده و يا صاف نشسته مثالً(شكلي ايمن هشدن از دستگاه بايد بداخل و خارج
وجـود  براي داخل و خارج شـدن  دستگيره يا ابزاري مانند آن در سطوح متحرك نشستني و يا ايستادني بايد 

  .داشته باشد
گيره يـا ابـزاري   دسـت گيرند، بايـد داراي  صورت دراز كشيده مورد استفاده قرار ميهكه ب هائيو دستگاه وسايل

  .باشد تا بدن بتواند با كمك آنها در حالت ايمن و مطمئن قرار گيردمانند آن 
  
  قطعات متصل كننده  4-3-10

كه آگاهانـه و بـه عمـد    خود باز نشوند، مگر آنهايمن شده باشند كه خودب ايگونهقطعات متصل كننده بايد به 
  .باشندبراي اين كار طراحي شده

  .آنها را باز كرد ،ايمن شوند كه نتوان بدون استفاده از ابزار مناسب ايگونهقطعات متصل كننده بايد به 
  
   1 اجزاء مصرفي 4-3-11

ان آنها را عوض بتواند كه در طول عمر تجهيزات اي طراحي شدهگونههتوانند فرسوده شوند يا باجزايي كه مي
  .بايد قابليت تعويض داشته باشند )مانند ياتاقانها(كرد 
و  قابل تعويض بايد طوري حفاظت شده باشند كه افراد غير مسئول نتوانند اقدام به تعويض آن نمايند ياجزا

كند يكه چكه م) مانند روغن(هرگونه روان ساز  .بايد برنامه تعمير و نگهداري براي آن در نظر گرفته شود
  .نبايد تجهيزات را آلوده كرده يا روي استفاده ايمن آن تاثير سوء گذارد

  
   الزامات در دست گرفتن و داخل دست گرفتن    4-3-12
  گرفتن در دستالزامات  4-3-12-1

است بايد داراي پهناي كمتر طراحي شده) 1شكل (سطح مقطع هر نگهدارنده كه به منظور در دست گرفتن 
  .متر باشدميلي 60از 
  داخل دست گرفتنالزامات  4-3-12-2

است بايد داراي ابعاد بزرگتر طراحي شده)  2شكل (سطح مقطع هر نگهدارنده كه براي داخل دست گرفتن 
صورت ضربدري اندازه هطوريكه از مركزش بهمتر در هر جهت باشد بميلي 45ميليمتر و كوچكتر از  16از 

 .گيري شده است

  
  
  

                                                 
1 – verschleissteile (wear out) 
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     ، نوار، زنجيرطناب    4-3-13
  كليات  4-3-13-1

مقـاوم در مقابـل خـوردگي و داراي روكـش از     هاي فوالدي بايد بدون پيچش بوده و از جنس سيمهاي طناب
  . جنس روي باشند

و ) رجوع شـود  22شكل  1388سال  6436-1ملي ايران شماره به استاندارد (ها بايد بسته باشد انتهاي قرقره
  .باشندم در مقابل خوردگي مواد مقاواز جنس 

هـاي بافتـه بـا روكشـي از اليـاف      بايد هر رشته از سيم ،فوالدي بدون روكشهاي طنابدر صورت استفاده از 
  .شوندطبيعي يا مصنوعي پوشانده

ملي ايـران شـماره    لزامات مندرج در استانداردمطابق با ا شود، بايدكه از ريسمان يا نوار استفاده ميدر صورتي
  .باشند) Sدرجه (  1388سال  1-10423
 
  .استهايي كه يك سر آن ثابت شدهطناب 2- 13- 4-3

نبايـد  ثابت شده در يك سر و تجهيـزات ثابـت    فاصله بين طناب ،متر بين يك تا دوبا طول  هادر مورد طناب
ان نبايـد  تجهيـزات در حـال نوسـ    ثابت شده از يك سر وهاي متر باشد و فاصله بين طنابميلي 600كمتر از 
  .  متر باشدميلي 900كمتر از 
وسـيله  همـان  نگـام تـاب خـوردن در محـدوده     هكه يك طرف آن محكم و ثابت شـده، نبايـد بـه   هايي طناب

  .بدنسازي تعبيه شود
  .  متر باشدميلي 45و  25قطر طناب بايد بين 

و بدين آيد ت، سخت تر به شكل حلقه در ميطناب اس ساختارتر كه اين استحكام وابسته به قطر و طنابهاي محكم -يادآوري
  . شودگرفتهخوبي داخل دستهتواند بدرعين حال هنوز مي. دهدترتيب خطر ايجاد خفگي را كاهش مي

  

   اند هايي كه در دو انتها ثابت شدهطناب   3- 13- 4-3
هايي كه قسمتي از يـك  بهاي صعود و نه آن طنااند مثل طنابهايي كه در دو انتها ثابت شدهدر مورد طناب

  .باشد، نبايد امكان ايجاد گره و حلقه وجود داشتهتوري بزرگتر هستند شبكه 
  

  . باشدميخفگي با طناب جلوگيري از خطر اين مقررات به منظور  -1يادآوري 

  
گيري شود بايد به منظور پيشاستفادهديگري تجهيزات ارتباط با كه در دو انتهايش ثابت شده در  ياگر طناب

  .  هاي الزم صورت پذيردمراقبت  )رجوع شود 1- 6-3-4به بند (هاي خطر گير كردناز ايجاد موقعيت
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    هازنجير  4-3-13-4

قسمت بزرگترين و  هدوب 10316شماره ايران استاندارد ملي با  حداقل مطابقبدنسازي بايد  وسايلزنجيرهاي 
اسـتفاده شـود كـه در ايـن     مگر آنكه به عنوان متصـل كننـده   متر در هر جهت باشدميلي  6/8حداكثر آن  باز

   .متر باشدميلي  6/8 و حداقل  ميليمتر 12 ين قسمت باز حداكثربايد بزرگترصورت 
  

     فضاها و سطوح      4-3-14
  فضاي حداقل   4-3-14-1

  .هر وسيله بدنسازي نياز به يك فضاي حداقل دارد كه بايد شامل موارد زير باشد
  شود،اشغال مي وسيلهفضايي كه توسط ) الف 

  ،تمرينفضاي ) ب 
  .حركتفضاي ) پ 

  
  تمرينفضاي   4-3-14-2

مربوط به هر وسيله  هايبتواند تمريناو بايد فضاي كافي در اختيار كاربر قراردهد تا ) 5-3 بند( تمرينفضاي 
  .را بدون خطر انجام دهد

است كه مطابق با ميانگين جثه يك كاربر و نوع اسـتفاده از  اين فضا متشكل از يك سري فضاهاي استوانه اي 
هر فضاي اسـتوانه اي بـراي قامـت    . را نشان مي دهدتمرين فضاي  )الف تا د( 10شكل هاي  .مي باشد وسيله

  .سمت باال و در امتداد جهت حركت كاربر استهصورت عمودي بهب) 11-3ند ب(ايستاده 
  .استآمده 2در جدول رين تمابعاد استوانه براي تعيين فضاي 

  .بايد حركات دستگاه و كاربر مد نظر قرار گيرد تمريندر تعيين فضاي 
يكـديگر  با تواند كند، ميتواند در يك زمان از آن استفادهچند كاربر مييك وسيله بدنسازي كه تمرين فضاي 

بـراي كـاربران    وقعيت خطرنـاك ادغام شوند، مشروط بر آنكه منجر به ايجاد مپوشاني داشته و در يكديگر هم
  ).11شكل ( نشود 
هاي غلتان كه از طريق يك صفحه و يا ساير نقاط شروع وسيله بدنسـازي قابـل دسـترس هسـتند، بايـد      ميله

  .باشدمجاور  يسازه يمتر از ميله تا لبهميلي 350داراي فاصله حداقل 
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  مترابعاد بر حسب ميلي

  
  :راهنما
  ارتفاع صندلي 1

 
  فضاي تمرين براي كاربر نشسته) ب

  
  فضاي تمرين براي كاربر ايستاده) الف

  
                                                                  

  
  

  
  

  فضاي تمرين براي كاربر دراز كشيده)ج  فضاي تمرين براي كاربرد آويزان) د
  لوسايفضاهاي تمرين در انواع مختلف استفاده از   -10شكل 
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  حداقل اندازه استوانه جهت تعيين فضاي تمرين - 2جدول 
 شعاع  نوع استفاده

mm

 h ارتفاع

mm 
  2 200  1 000  ايستاده
  )از ارتفاع صندلي( 1 500  1 000  نشسته
 يزير ميله 2 200باالي و  300  500  آويزان

  دستگيره
  2 200  1 000  الفدراز كشيده 

 يبـاالي ميلـه   h = 300 mm  ،ايد اين فضا عـالوه بـر ميـزان ذكـر شـده     ب "آويزان"در صورت وضعيت   -يادآوري
  ).رجوع شود د -10به شكل (دستگيره باشد تا كاربر بتواند خود را باال بكشد 

  .دراز كشيده بايد ارتفاع را همان طول دانستحالت در  الف
  

   
كه چند كاربر در يك زمان از آن ل بدنسازي يفضاهاي تمرين كه با يكديگر تداخل دارند در وسا  -11شكل 

  كنند مياستفاده
  

باشد تا كاربر هنگام فرود از يك ارتفـاع آزاد  وجود داشتهتيز و سخت ي هانبايد قسمتتمرين در داخل فضاي 
  ).شودسطح ايستادن در اينجا قسمتي از وسيله محسوب نمي(متر صدمه نبيند ميلي 600بيش از 
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هاي همزمان و كافي براي دست و گاهاست و در آنها تكيه نها در حالت نشستهلي كه وضعيت تمرين آيدر وسا
امكان سـقوط منتفـي   شده هوسيله تعبيحين انجام تمرين و هنگام خروج از  و پا هنگام داخل شدن به وسيله

 شـد باتواند وجود داشـته مي مترميلي 600آزاد به ميزان سقوط  ارتفاعبا سطوح سخت در قسمت زيرين ست ا
 مـثالً ( باشـد وجـود نداشـته  هاي تمريني بـا ارتفـاع بيشـتر    براي وضعيتوسيله امكان ورود به  به شرط اينكه

  )هاي ثابتدوچرخه
  
   سطح حركت   4-3-14-3
  بعادا 4-3-14-3-1

براي اين كار بايـد  . محاسبه مي شود 12بدنسازي طبق شكل  يدر يك وسيله) 3-3بند ( سطح حركت ابعاد 
  .الي وسيله و كاربر لحاظ شودحركات احتم

  

  
  

 متر x= 5/1متر است آنگاه   5/1متر و كوچكتر و مساوي  6/0بزرگتر و مساوي   yچنانچه 

y 3+ 0/5متر  (متر است  آنگاه   5/1 ازبزرگتر  yچنانچه 
2  =x (  

=y ارتفاع سقوط آزاد 

=x  سطح حركت حداقل ابعاد  
a    2-5-8-2-4مطابق با الزامات بند   سطح جذب ضربه  
B   سطحي كه هيچ الزاماتي براي آن وجود ندارد مگر اينكه حركات اجباري وجود داشته باشد.  
  

   سطح حركت ابعاد -12شكل 
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  هاي زمينويژگي 4-3-14-3-2

در )  5-14-3-4د بنـ (ارتفاع سقوط آزاد مربوطه در ارتباط با و متداول براي زمين انواع پوشش ي از يهامثال
  .آمده است 3جدول شماره 

  
  و ارتفاع سقوط آزاد مجاز مربوطه زمين پوشش انواع  -3جدول 

مواد تشكيل  رديف
  دهنده زمين

  aحداقل ضخامت  شرح
mm 

حداكثر ارتفاع 
  سقوط
mm 

  ≥ 600  --  --  سنگ/ بتون   1
زمين با پوشش   2

  آسفالت
--  --  600 ≤  

  ≥ 1 000  --  --  اليه روئي زمين  3
  ≥ 1 500  --  --  چمن  4
خرد  برگ پوست درختان سوزني  پوشال  5

تا  20 شده با دانه هايي با ابعاد 
  ميليمتر 80

200  000 2 ≤  

چوب هايي كه مكانيكي خرد شده   براده چوب  6
تا  5ابعاد  ابپوست و برگ اند بدون 

  ميليمتر 30

200  000 2 ≤  

  ≥ 2 000  200  مترميلي 2تا  2/0دانه ها به ابعاد   b, c ماسه  7
  ≥ 2 000  200  ميليمتر 8تا  2دانه ها به  ابعاد   b, c سنگ ريزه  8
ساير مواد براي كف   9

زمين و يا ساير اليه 
  ها

استاندارد  به( HIC ونطبق آزم
رجوع  6437ملي ايران شماره 
  )شود

سقوط بحراني  ارتفاع  --
بررسي مطابق آزمون 
  .شود

a   ميليمتر به حداقل عمق به منظور جبران كردن جابجايي ذرات اضافه شود 100براي مواد از ذرات نرم. 
b   طبق استاندارد  آزمون الكبدون رسوبات و گل ؛ اندازه دانه ها بايد باDIN EN 933-1  شوداعالم.  
c  ي كه نياز به وضعيت ايستائي مطمئن و ايمن كاربر دارند، مناسب نيستوسايلبراي. 

  
 اجباري ي كه باعث حركت وسايلمتر و يا ميلي 600بيش از آزاد سقوط دنسازي با ارتفاع ب وسايل زيرينسطح 

  .باشنده بسطوح كاهش ضركاربر مي شوند، بايد مجهز به 
بي دقتي در بررسي و نگهداري مرتب اين سـطوح باعـث   . شوندآزمون بررسي و  بمرتطوربهبايد جاذب ضربه  مواد  -يادآوري

  .ضربه آنها بشدت كاهش يابد جذب شود كه خاصيتمي
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    حركتفضاي  4-3-14-4
مـانع بـوده و غيـر از    بـدون  بايد  حركتفضاي . حركت باشد باالي سطح متر 20/2حداقل  بايد فضاي حركت

باشـد كـه كـاربر    ديگري نبايد وجود داشـته  ءفضا هيچ وسيله و شي در اين . كاربر كسي نبايد در آنجا بايستد
هـا كـه بـه قطعـات     و ميله ها يا تيركزيرسازي هاي بيرون زده  مثل .مصدوميت شود روي آن بيافتد و باعث

  . اندمجاور متصل نشده
ي كه كنار وسايلدر مورد . ديگر افزوده شود متر 5/0بايد  اجباريدر صورت احتمال بروز حركت  حركتفضاي 

كـوچكتر و  توانـد  مـي  حركـت ي انـد، فضـا  نصـب شـده   تمـرين يا روبه ديوار با حداقل ارتفاع مساوي با فضاي 
  .محدودتر شود

به استثناي فضـاي حركـت وسـايلي     باشندبا يكديگر تداخل داشتهتوانند ميو سطوح حركت  حركتفضاهاي 
  .كه حركات اجباري دارند

  
  آزاد سقوطارتفاع    4-3-14-5

  .آمده است 4در جدول آزاد سقوط الزامات مربوط به ارتفاع 
در ايـن كـار بايـد    . ل بدنسازي و كاربر مد نظر قـرار گيـرد  يحركات وساكليه بايد زاد آسقوط در تعيين ارتفاع 

  .حركت حداكثري وسيله و كاربر مالك قرار گيردبيشترين 
صحيح از وسيله بدنسازي در نظر گرفته نشده اند و يـا   يدر صورت وجود اجزاء و تجهيزاتي كه براي استفاده

  .لحاظ كردسقوط آزاد را در ارتفاع ه آنندارد كي ت، ضرورورود به وسيله را تسهيل نمي سازند
  

-ها و اختالف سطوح، سقف ها، المپ، سطلاين اجزاء و تجهيزات مي توانند مانع، پل، جداكننده، نيمكت، نرده پله -1يادآوري 

  .هاي زباله و غيره باشند
  

  :كننداجزائي كه ورود به وسيله را تسهيل مي  - 2يادآوري
  راي دست و پا بمنظور باالرفتندستگيره ب -
 .فاصله اي كه با دست و يا پا مي توان به آن رسيد -

  آزاد در انواع مختلف استفاده از وسيله بدنسازي سقوط ارتفاع -4جدول 
   آزاد سقوطحداكثر ارتفاع فاصله عمودي  نوع استفاده

m 
  2  گاه پا  تا سطوح زير آناز تكيه  ايستاده
  1  تا سطوح زير آناز سطح صندلي   نشسته
  آويزان

در صورتيكه تكيه گاه بدن فقط (
دستهاست و كل بدن تا كف دستها 

  )مي تواند بلند شود

از ارتفاع تكيه گاه دست تا سطح زير 
  آن

3  
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سـقوط  جود داشته باشد، تا كاربر هنگام افتادن از ارتفاع تيز و سخت وي هانبايد قسمت تمرين در داخل فضاي
  ).سطح ايستادن در اينجا قسمتي از وسيله محسوب نمي شود(صدمه نبيند  ،مترميلي 600آزاد بيش از 
توان از ارتفاع ، ميوجود نداردلي از قبيل فرمان و يا دستگيره يدليل وجود وساهكه احتمال افتادن بدر صورتي

  .متر كم كردميلي 400 ،آزادسقوط 
  
     فونداسيون    4-3-15

در ). مانند خطرات زمين خوردن يا برخورد(د شوطراحي شود كه باعث بروز خطر ن ايفونداسيون بايد بگونه
  :فونداسيون بايد مطابق يكي از موارد زير باشد) مانند ماسه( نرمسطوح پرشده از مواد 

متر زير سطح ميلي 400هاي تجهيزات بايد حداقل كنندهها و تثبيتها، پايهنگهدارنده ياجزا هر گونه) الف
  باشند،زمين 

   ، يامتر زير سطح زمين باشدميلي 200است حداقل  13اگر باالي فونداسيون مطابق شكل ) ب
  .باشدشدهخود وسيله و يا اجزاء آن پوشاندهتوسط بايد ) ج

 400اند، بايد حـداقل  نشدهخوبي پوشاندههها، اگر بپيچ انتهاي اند، مثالًي كه از زيرسازي بيرون زدهيهاقسمت
  . قرارگيرندسطح زمين  ييرو ير زير لبهمتميلي

  مترابعاد بر حسب ميلي
  

  
  :راهنما
  تيرك  ١
  سطح زمين  ٢
  فونداسيون ٣
  زمينعالمت سطح  ۴
  ي فونداسيونيباالسطح  ۵

  مثالي از فونداسيون  - 13كل ش
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    روشهاي آزمون        5
  كليات   5-1

عملي بايد معلوم شود كه آيا تجهيزات   هايهاي چشمي يا آزمونگيري، بررسيبا استفاده از روش اندازه
  . باشد يا خيرمي 4بند  الزاماتمطابق با 

  روش آزمون گيركردن   2- 5
  كليات 1- 2- 5

  :باشدمطابق زير است مگر اينكه طور ديگري بيان شدهآزمون گيري ها در اين رواداري اندازه
  براي ابعاد و mm1) الف
  براي زوايا  1) ب 

گيري صحيح شك وجود دارد بايد هاي اندازهدر شرايطي كه در استفاده از شابلون مربوطه نسبت به رواداري
  .اطمينان حاصل شود كه قسمت باز مطابق با ابعاد اسمي شابلون است

  .ها بايد در نامناسب ترين شرايط انجام شودهمه آزمون
  ركردن سر و گردنروش آزمون گي       5-2-2
  محصور قسمت كامالً      2-1- 2- 5
  وسايل آزمون     2-1-1- 2- 5

  .است 14شكل مطابق ها شابلون
  مترابعاد بر حسب ميلي

  
 Cشابلون ) الف
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   Dشابلون) ب

  
  

 Eشابلون )پ 

  محصور هاي كامالًقسمت ها براي تعيين گيركردن سر و گردن درشابلون  -14شكل 

  وش انجام آزمونر   2-1-2- 2- 5
عبور هر  .هاي باز مربوطه وارد كنيددر قسمتدرپي طور پيهرا ب 14 شكلداده شده در نشان هاي شابلون

ها آزادانه نمي توانند از قسمت باز عبور اگر هركدام از شابلون .شابلون را از قسمت باز ثبت و گزارش كنيد
كه محورش عمود بر صفحه قسمت طوريهشابلون را ب. را به شابلون اعمال كنيدنيوتن  222 5كنند نيروي 

  .باز است واردكنيد
 

 :راهنما
 دسته   1
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 شكل  V نيمه محصور يا هاي باز ها يا قسمتروزنه      2-2- 2- 5

  وسيله آزمون  2-2-1- 2- 5
  15شابلون آزمون با مشخصات شكل 

  
  مترابعاد بر حسب ميلي

  
  شكل Vيا نيمه محصور هاي ها يا روزنهبي گيركردن سر و گردن در قسمتشابلون آزمون براي ارزيا -15

  روش انجام آزمون 2-2-2- 2- 5
قرار داده و نتيجه  16هاي قسمت نيمه باز مطابق شكل ي بين ديوارهعمودبطور شابلون آزمون را  B قسمت

هاي قسمت نيمه باز قرار ديوارهدر بين ) ميليمتر 45(با ضخامتش  را ثبت و گزارش كنيد كه آيا شابلون كامالً
مورد  ،شابلون Aمتر پايين تر برود در اين صورت بخش ميلي 45اگر شابلون بتواند از . گيرد يا خيرمي

كه خط مياني آن طوري تنظيم شود كه نقطه انتهايي و خط مياني قسمت طوريهگيرد باستفاده قرار مي
  .نيمه باز مورد آزمون قرارگيرد

باشد مطابق آنچه كه باز مين حاصل كرد كه سطح شابلون آزمون موازي و منطبق با قسمت نيمهبايد اطمينا
شود تا با ميباز آنقدر حركت دادهشابلون آزمون در مسير قسمت نيمه. استشدههنشان داد 17در شكل 

  .ها متوقف شودبرخورد به ديواره

 :راهنما
A  :    بخشA  شابلون  
B  :    بخشB شابلون  

1B :  دسته شابلون(ي شابلون شانه(  
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) 17شكل (باشد به محورهاي عمودي و افقي نيز مينتايج مربوطه كه شامل زاويه خط مياني شابلون نسبت 
  .استضروري 1-6- 3-4شود زيرا براي الزامات قبولي، مردودي تعيين شده در بند ثبت مي

  .باشدهايي از تعيين محدوده زواياي مختلف ميمثال 19و  18شكل هاي 
  

  
  :راهنما

a      قابل دسترس  
b     غير قابل دسترس  

  شابلون آزمون Bردن قسمت روش وارد ك -16شكل 
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  :راهنما
  1 يمحدوده -1
 2 يمحدوده -2

 3 يمحدوده -3

a    ورود براي ارزيابي محدوده يزاويه  
b    خط مركزي شابلون  
c    تمام زواياي ورود آزمون  

A :  قسمتA شابلون آزمون  
B : قسمتB   شابلون آزمون   

  واياي ورود براي تعيين محدودهزتمام  آزمون -17شكل 
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  وارد شكاف شود ) عمق شانه شابلون(متر ميلي 265قبول است اگر قسمت جلو بطور كامل تا عمق ) الف

  
  مردود است) ب 

  
  :راهنما
  ميليمتر باالي سطح زمين بازي 600بيشتر از = ميليمتر 600 >
  ميليمتر باالي سطح زمين بازي 600كمتر از = ميليمتر  600< 

A :   قسمتA نشابلون آزمو  
B :  قسمتB    شابلون آزمون  

  
  

  شابلون آزمون Aروش واردكردن بخش  1محدوده  -18شكل 
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  :راهنما

a      قبول  
b     مردود  
  D آزمونشابلون      1
A :   قسمتA شابلون آزمون  
B :  قسمتB    شابلون آزمون  
 

 Dورود شابلون آزمون و  يو ورود شانه شابلون آزمون Aروش ورود بخش  -2محدوده  -19شكل 

  
  روش آزمون گيركردن انگشت         3- 2- 5
  وسايل آزمون        3-1- 2- 5

  . استشدهتعيين  21و  20با مشخصاتي كه در شكل  مانند هاي انگشتميله
  .كند يا خيرگير مي )مترميلي 8با قطر ( 20انگشت مانند شكل  يبايد تعيين شود كه آيا ميله
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  متريابعاد بر حسب ميل

  
  :راهنما

SR  شعاع كروي شكل  
  ميليمتر 8مانند با قطر انگشت  يميله – 20شكل 

  

  
SR  شعاع كروي شكل  

  
  ميليمتر 25با قطر  انگشت مانند يميله 21شكل 

  
  روش انجام آزمون   2 -3- 2- 5

آن عبور  متري را در كمترين برش عرضي قسمت باز بكار بريد و اگر ميله ازميلي 8 مانند انگشت يميله
  . استتعيين شده 22طور كه در شكل كند آنرا بچرخانيد هماننمي

  22اگر ميله وارد قسمت باز شده و در هر موقعيتي هنگام حركت در كمان مخروطي همانطور كه در شكل 
  . نشان داده شده است قفل مي شود اين موضوع را ثبت و گزارش كنيد

متري را بكار ميلي 25مانند متر از قسمت باز عبور مي كند ميله انگشت ميلي 8با قطر  مانند اگر ميله انگشت
  . بريد

محل ديگري براي گيركردن  متري از قسمت باز عبور مي كند، ببينيد كه آياميلي 25مانند  اگر ميله انگشت
  . وجود دارد يا خير و اين موضوع را ثبت و گزارش كنيدانگشت 
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  متر ميلي 8با قطر  مانند شتانگحركت چرخشي ميله -22شكل 

  

  )آزمون زائده( گيركردن لباس      4- 2- 5
   آزمونوسيله  1- 4- 2- 5

  :شده شامل اجزا زير استدادهنشانالف -23طور كه در شكلهمان كامل وسيله آزمون
 آميدهاپلي(توليد شده از تركيبات آلي و شده دادهنشان ب- 23طور كه در شكل زائده همان) (PA (

 كه داراي خواص مناسب است،) PTFE(، پلي تترا فلوئور اتيلن )نند نايلونما(

 استشدهنشان داده پ-23طور كه در شكل زنجير همان. 

  يا اتصال قابل جداشدن و با لغزش روانحلقه. 

 ميله.  
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  متر ابعاد بر حسب ميلي

  
  آزمون بطور كامل يوسيله)  الف                                         زائده                                  )ب                    

  

  
  زنجير) پ 

  :راهنما
  ميله   .1
  زنجير  .2
  زائده                    .3
 حلقه  .4

  وسيله آزمون -23شكل 

  روش انجام آزمون   2- 4- 2- 5
  .دآزمون مطابق با بند الف و ب انجام دهي يآزمون را با دو موقعيت متفاوت وسيله

  ،)را ببينيدالف - 23شكل (آزمون كامل  يوسيله) الف
  .وسيله آزمون را بطور عمودي در لبه سكو در نزديكترين نقطه به ميله عمودي سرخوردن قراردهيد

  .زنجير/زائده) ب 
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يا اگر كمتر از  متر باالي سطح مجاور سكو 8/1كه آزمون طوري جدا كنيد  زنجير را از وسيله كاملبا  زائده
  . استشدهدادهنشان 24قرار گيرد همانطور كه در شكل متر امتداد دارد در باالترين نقطه ميله   8/1

ها در محدوده قابل دسترس بدون اعمال آزمون را مطابق بند الف و سپس بند ب در تمام وضعيت يوسيله
دون اعمال نيروي اضافي نيروي اضافي بكار بريد و مطمئن شويد كه زائده و زنجير فقط با وزن خودشان و ب

  .  حركت مي كنند
  .مصداق عيني اين آزمون حركت طبيعي زائده لباس است -يادآوري

. نيوتن را در جهت حركت اجبـاري اعمـال كنيـد    50كند حداكثر نيروي در مواردي كه وسيله آزمون گير مي
  . اين محل در آزمون قبول استرها شد وضعيت اگر وسيله آزمون از اين 

  
متر  2/1هاي عمودي سرخوردن تا نقطه است براي تمام طول ميلهطور كه در قسمت ب آمدهن را همانآزمو

  . باالي سطح زمين تكراركنيد
  . كنيداست را ثبت و گزارشهر نوع گيركردن زائده يا زنجير كه اتفاق افتاده

  
  مترابعاد بر حسب ميلي

  
  

  سكوي شروع     1

  هاي عمودي سرخوردنون روي ميلهآزم يموقعيت وسيله -24شكل 
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  ونگزارش آزم   6
  :هاي آزمون بايد شامل موارد زير باشدگزارش

در صـورتيكه نشـاني آزمايشـگاه و    (است نام و نشاني آزمايشگاه و محلي كه در آنجا آزمايش انجام شده  -الف
  )محل آزمايش با يكديگر تفاوت داشته باشد

  شماره سريال يا كد مربوطه  -ب 
  شماره و تاريخ اين استاندارد  -پ 
  متقاضي آزموننام و نشاني   -ت 
  مورد آزمون تجهيزمشخصات شرح و  -ث 
  و تاريخ اجراي آزمايشتجهيز مورد آزمون تاريخ دريافت   -ج 
  آزمونو يا شرح روش ون زمآاطالعات مربوط به الزامات  -چ 
  )در صورت وجود(آزمونشرح روش انتخاب نمونه  -ح 
  ونو هراطالعات ديگري در رابطه با آزمون كليه خطاها، اصالحات و يا حذف الزامات آزم -خ 
ها و نتايج حاصله با استفاده از جدول، دياگرام، نمودار و عكس، برحسب نياز، و نيـز  ها، بررسيگيرياندازه–د 

  هر عدم موفقيت احتمالي
  )در صورت وجود(عيين دقت اندازه گيري ت -ذ 
  را برعهده دارندون و عنوان و يا كد شناسائي اشخاصي كه مسئوليت فني گزارش آزمامضاء  -ر 
   "نتيجه آزمون فقط براي تجهيز آزمون شده كاربرد دارد "درج عبارت  –ز 
  
  اطالعات مربوط به كاربر      7
  كليات  7-1

ـ بدن وسايلهاي داراي در ورودي محوطه بـل تشـخيص اطالعـات    شـكل واضـح و قا  هسازي بايد در يك تابلو ب
  :باشدشدهحداقلي زير نوشته

  "سازيبدن وسايلمحوطه داراي "
  سال 14براي افراد باالتر از  اًصرف وسايلاستفاده از  -
 به راهنماي تمرينات كه روي وسيله نصب شده، توجه شود -

 شيدراجع به ناراحتي ها و محدوديت هاي جسمي و پزشكي خود قبل از استفاده از دستگاه آگاه با -

 از فشار زياد به خود با كار زياد روي يك دستگاه خودداري كنيد -

 تماس بگيريد 115رژانس به شماره ودر زمان بروز حادثه براي كاربر، به ا -

  
  بدنسازي وسايل  7-2

  :و بشكلي خوانا و قابل تشخيص ذكر شده باشدبطور دائم بدنسازي  وسايلاطالعات زير بايد روي هر يك از 
  ي تمرينات همراه با نمادهاي مربوطهراهنما -الف
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  عملكردهاي اصلي وسيله - ب
  )در صورت لزوم(نكات ايمني  -پ 
  )در صورت لزوم(حداكثر وزن مجاز كاربر  -ت 
  كنندهمحدوديت قدي و سني استفاده -ث 
  ساير موارد مورد نياز برحسب نوع وسيله -ج 
  
  
  نشانه گذاري   8

  :باشدشدهوضوح و در وضعيت قابل رويت روي وسيله نصبهو ببطور دائم اطالعات زير بايد 
   ؛نام و نشاني سازنده -الف
  ؛ي وسيله و يا سال ساختيشماره شناسا - ب

  )رجوع شود13 به شكل(. باشدتشخيصوضوح قابلهعالمت سطح پايه  بايد همواره و ب
  
  
  سازندهاطالعات مربوط به    9
  كليات  9-1

سازي در آنجـا  بدن وسايلرا به زبان كشوري كه  4-9تا   2-9اي راهنما طبق بند هشركت سازنده بايد جزوه
  .شود، تهيه كند و در اختيار بگذاردنصب و استفاده مي

سادگي قابل فهم باشند و بايد حاوي حداقل جزئيـات راجـع بـه    ههاي راهنما بايد خوانا چاپ شده، باين جزوه
  .سازي باشندبدن وسايلنگهداري مونتاژ و نصب، طرز استفاده، سرويس و 

  .هاي راهنما از تصاوير و شكل نيز استفاده شوددر صورت امكان بايد در اين جزوه
  .را در اختيار بگذارد) در صورت وجود(يديه يفتوكپي تأ ،شركت سازنده بايد بنا به درخواست

  
  نصب/ مونتاژ    9-2

  ):در صورت نياز(اقل مطالب و اطالعات زير باشد نصب وسيله بدنسازي بايد داراي حد/ راهنماي مونتاژ
  آزاد در وسيله بدنسازيسقوط  ابعاد، فضاي حداقل و ارتفاع -الف
  الزامات مربوط به زيرسازي - ب
  ؛شودميكه وسيله بدنسازي توسط خريدار سوار و نصبآن، درصورتي يفهرست قطعات وسيله و اجزا - پ
  فهرست قطعات يدكي - ت
  وط به مونتاژ و نصب و راه اندازي وسيله بدنسازينكات مرب - ث
  فهرست ابزارهاي خاص مورد نياز - ج
  جزئيات مربوط به زيرساخت و محكم كردن -چ
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  استفاده روش   9-3

تحويـل دهنـده   / آمد، بايد شركت سازنده  7استفاده طبق آنچه كه در قسمت  روشعالوه بر نكات مربوط به 
  :خريدار بگذارداطالعات زير را در اختيار 

  )در صورت لزوم(حداكثر وزن مجاز كاربر  -الف
  شرح مختصر عملكرد وسيله بدنسازي - ب
  شرح استفاده از تجهيزات احتمالي  - ج
  )آچار كشي و مانند آن مثل(راه اندازي وسيله  يناقدامات اضافي براي اول  - د
  
  نگهداري و تعميرات بازرسي و      9-4
-حاصـل شود و از اين نظـر اطمينـان  نگهداري وسيله بدنسازي بايد ايمني وسيله تأمين و بازرسيدر   9-4-1

  .شود
به خريدار و يا مؤسسه و يا شخصي كه را دفعات بازرسي  ياطالعات الزم در بارهشركت سازنده بايد   9-4-2

ـ تا راسـ در ايـن  . وسيله شده است، بدهدو راه اندازي و نگهداري مأمور نصب خريدار  از سوي ويـژه بازرسـي   هب
  .وسيله بايد مد نظر قرار گيرد و كهنگي وسيله بدنسازي، مواد استفاده شده در آن و نيز سن سازه 

  :براي كنترل و بازرسي مراحل زير صدق مي كند
  چشمي اي بازرسي دوره) الف

  .تبعات استفاده از دستگاه هستند ناشي ازبازرسي جهت تشخيص مخاطرات عمومي كه  -
 .اندخراب كردن عمدي و يا تأثيرات آب و هوائي ايجاد شدهدر اثر  -

  
تـوان بازرسـي روزانـه    ديدگي و يا تخريب عمدي هستند، ميشدت در معرض آسيبهبهاي بازي كه براي محوطه   -1يادآوري

  .دادشرح فوق انجامهب
  

گي، بـازبودن زمـين، ويژگـي سـطح زمـين،      پـاكيز : عبارتنـد از  عملياتي و چشمي ي از بازرسي و كنترليهامثال  -2يادآوري 
  .و استحكام نصب) قطعات متحرك(مفقود شده، استهالك بيش از حد قطعات  شده، لبه هاي تيزباز زيرسازي 

  
  عملياتي بازرسي ) ب
منظور بررسي قابليت كاربردي و ثبات و دوام وسيله ه ب چشمياي تر از بازرسي دورهبازرسي و كنترل دقيق -

  بدنسازي
  .گيردكننده صورتتوزيع/ين امر بايد هر يك تا سه ماه و يا طبق توصيه شركت سازندها -
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  بازرسي اصلي ساالنه) ج
  بازرسي و كنترل براي تعيين عملكرد و وضعيت كلي دستگاه  -
  

  .باشددر بازرسي اصلي ساالنه ممكن است از خاك بيرون آوردن و خارج كردن برخي قطعات ضروري  -3يادآوري
9-4-3  

بدنسازي يك راهنماي تعمير و نگهداري ارائه دهد  وسايلتحويل دهنده بايد براي هر يك از / شركت سازنده 
  :داراي اطالعات زير باشدحداقل كه 
از قبيل روغـن كـاري،   (نكات مربوط به اطالعات ساختاري كه براي سرويس و نگهداري مورد نياز است  -الف

  ؛)ن زنجيرها و ريسمان هاسفت كردن پيچ ها، كشيدن و سفت كرد
  ؛خراب شده وسيله بدنسازيتعمير فوري قطعات يا شده قطعات مفقود فوري جايگزين كردن  - ب
  ؛اطمينان از بي نقص و سالم بودن كف زميني كه زير وسيله بدنسازي قرار دارد - پ
  ؛نصب قطعات يدكي صرفا طبق مشخصات داده شده توسط شركت سازنده - ت
  ). در صورتيكه چنين موادي استفاده شده باشد(د اوليه اي كه بايد بشكلي خاص دفع شوند اسامي موا - ث
  
  


