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 خدا به نام

 آشنايي با سازمان ملي استاندارد ايران

 ايران، صنعتي و تحقيقات استاندارد مؤسسة مقررات و قوانين اصالح قانون 3 مادة يك بند موجب به ايران سازمان ملي استاندارد
 عهده به را استانداردهاي ملي (رسمي) ايران نشر و تدوين تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب

 .دارد

 مؤسسات علمي، و مراكز نظران صاحب كارشناسان سازمان، از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در استاندارد تدوين
توجه به شرايط توليدي، فناوري و  اب و ملي كوششي همگام با مصالح و شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي،

صادركنندگان و كنندگان، صاحبان حق و نفع، شامل توليدكنندگان، مصرف منصفانهتجاري است كه از مشاركت آگاهانه و 
نويس استانداردهاي ملي ايران  پيش .شود هاي دولتي و غيردولتي حاصل مي اكز علمي و تخصصي، نهادها، سازمانواردكنندگان، مر

دريافت نظرها و پيشنهادها در كميتة  شود و پس ازهاي فني مربوط ارسال مي نفع و اعضاي كميسيونبراي نظرخواهي به مراجع ذي
 .شودملي (رسمي) ايران چاپ و منتشر ميعنوان استاندارد  ملي مرتبط با آن رشته طرح و درصورت تصويب به

كنند در كميتة  صالح نيز با رعايت ضوابط تعيين شده تهيه ميمند و ذي هاي عالقه نويس استانداردهايي كه مؤسسات و سازمان پيش
بدين ترتيب، استانداردهايي ملي تلقي  .شود ملي طرح و بررسي و درصورت تصويب، به عنوان استاندارد ملي ايران چاپ و منتشر مي

تدوين و در كميتة ملي استاندارد مربوط كه سازمان ملي  5شده در استاندارد ملي ايران شمارة شوند كه بر اساس مفاد نوشته مي
 .دهد به تصويب رسيده باشداستاندارد ايران تشكيل مي

(ISO)مللي استاندارد الايران از اعضاي اصلي سازمان بين سازمان ملي استاندارد 0F

1Fالمللي الكتروتكنيك ، كميسيون بين1

2(IEC) و
2F شناسي قانونيالمللي اندازهسازمان بين

3(OIML) 3است و به عنوان تنها رابطF

كشور فعاليت  در CAC(5كميسيون كدكس غذايي ( 4
هاي علمي،  پيشرفتهاي خاص كشور، از آخرين  تدوين استانداردهاي ملي ايران ضمن توجه به شرايط كلي و نيازمندي در .كندمي

 .شودگيري ميالمللي بهره فني و صنعتي جهان و استانداردهاي بين

تواند با رعايت موازين پيش بيني شده در قانون، براي حمايت از مصرف كنندگان، حفظ سالمت و  سازمان ملي استانداردايران مي
محصوالت و مالحظات زيست محيطي و اقتصادي، اجراي بعضي از استانداردهاي  ايمني فردي و عمومي، حصول اطمينان از كيفيت

تواند  . سازمان ميكندعالي استاندارد، اجباري  ا تصويب شورايبيا اقالم وارداتي، /ملي ايران را براي محصوالت توليدي داخل كشور و
. كندبندي آن را اجباري كاالهاي صادراتي و درجه دالمللي براي محصوالت كشور، اجراي استاندارمنظور حفظ بازارهاي بينبه

ينة مشاوره، آموزش، بازرسي، ها و مؤسسات فعال در زم كنندگان از خدمات سازمانبراي اطمينان بخشيدن به استفاده همچنين
وسايل  )براسيونكاليواسنجي (ها و مراكز  محيطي، آزمايشگاه هاي مديريت كيفيت و مديريت زيست گواهي سيستم مميزي و صدور

و  كند اساس ضوابط نظام تأييد صالحيت ايران ارزيابي مي مؤسسات را بر ها و سنجش، سازمان ملي استاندارد ايران اينگونه سازمان
المللي  ترويج دستگاه بين .كند ها نظارت ميعملكرد آن ها اعطا و برتأييد صالحيت به آن گواهينامهدر صورت احراز شرايط الزم، 

وسايل سنجش، تعيين عيار فلزات گرانبها و انجام تحقيقات كاربردي براي ارتقاي سطح استانداردهاي ملي ايران از  واسنجييكاها، 
 .ديگر وظايف اين سازمان است

                                                 
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 
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 كميسيون فني تدوين استاندارد
 »هاي خميدهگهواره -كاالهاي مراقبت و استفاده كودك«

 محل اشتغالسمت و/ يا  رئيس: 

 مهدي، كيامعيني
 )ريزي آموزشيدكتري برنامه(

 ت علمي دانشگاه محقق اردبيليئهيعضو 
 

 دبير:
 

 شيروند ،كبري
 )ريزي آموزشيمديريت و برنامه يكارشناس(

 اداره كل استاندارد اردبيل -كارشناس امور اداري

 (اسامي به ترتيب حروف الفبا): اعضاء
 

 مريم، ابراهيمي
 )مهندسي متالوژيكارشناسي ارشد (

 كارشناس امور استاندارد

  
 ابوالقاسمي، عباس

 (دكتري روانشناسي)
 ت علمي دانشگاه محقق اردبيليعضو هيئ

  

 اسالمي، رسول
 (كارشناسي ارشد مترجمي زبان انگليسي)

 برنامه ريزي كارشناس آمار و

  

 اسماعيلي، سميه
 )ارشد مديريت دولتي يكارشناس(

 كاالهاي صادراتي بركارشناس نظارت 

  

 شهراد، اعتمادي
 )ارشد شيمي(كارشناسي 

 تنديس آريامشاور شركت نقش
 )بازيببامتناظر ايمني اسدبير كميته فني (

  

 حسين، بابازاده ينگجه
 (كارشناسي بهداشت عمومي)

 رابط بهداشتكارشناس 

  

 تركمن، آزاده
 )كارشناسي مهندسي برق الكترونيك(
 

 شركت توزيع برق قزوينكارشناس 
 

 شرافتخواه، شهين
 (كارشناسي ارشد مهندسي صنايع غذايي)

 رئيس استانداردسازي و آموزش و ترويج استاندارد 
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 :محل اشتغال يا/و سمت حروف الفبا) يببه ترت ي(اسام :اعضا
 آذر، زهراشمس

 (كارشناسي ارشد مديريت آموزشي)
 كارشناس استاندارد

 
  

 الهه شيروند،
 (كارشناسي زبان و ادبيات انگليسي)

 عضو مستقل
 

  

   هاشم، عاليي
 )منابع انساني -كارشناسي ارشد مديريت دولتي(

 اداره كل استاندارد استان اردبيل -مديركل

  

 عنبريان، مهرداد
 (دكتري بيومكانيك ورزشي)

 همدان ات علمي دانشگاه بوعلي سينعضو هيئ

  

 علي فاتحي،
 ارشد متالوژي) (كارشناسي

 مدير بازرسي فني شركت آزمونه فوالد

  

 محمد فالح،
 طراحي صنعتي) -مكانيك مهندسي كارشناسي (

 يدي صنعتي محصوالت سيسموني مولودشركت تول

  
 بهزاد مجيدي،

 (كارشناسي ارشد مديريت دولتي)
 كارشناس استاندارد

  ويراستار:
 

 اميركافي، رضا
 حرارت و سياالت)-مهندسي مكانيك كارشناسي(

 -گروه پژوهشي مكانيك و فلزشناسي كارشناس مسئول
 پژوهشگاه سازمان ملي استاندارد ايران
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 پيش گفتار

هاي مربوط ونيسيمكس آن در ينو شيه پك» خميده هايگهواره -كاالهاي مراقبت و استفاده كودك« استاندارد
 آموزشي كودكان ايمني وسايل سرگرمي و كمكرد ملي استانداتة يمكاجالسيه  چهلمين ه و تدوين شده، دريته

رات مقرن و يقانون اصالح قوان 3مادة  يكن استاندارد به استناد بند يا كنيب شد. ايتصو 30/11/1396مورخ 
ران منتشر يا مليبه عنوان استاندارد  ،1371بهمن ماه  مصوبو تحقيقات صنعتي ايران،  استانداردمؤسسه 

 شود. يم
 

ساختار و شيوة  -ايران ملي(استانداردهاي  5ايران شمارة  ملياستاندارد  بر اساسايران  ملياستانداردهاي 
نه يدر زم يو جهان ي مليها شرفتيبا تحوالت و پ يو هماهنگ يحفظ همگام يشوند. برانگارش) تدوين مي

 يه براي كشنهاديدنظر خواهند شد و هر پيلزوم تجد صورتدر ران يا ي مليخدمات، استانداردها ع، علوم ويصنا
 توجه قرار مربوط، مورد يون فنيسيمك دنظر درين استانداردها ارائه شود، در هنگام تجديل ايمكتا ياصالح 
  بنابراين، بايد همواره از آخرين تجديدنظر استانداردهاي ملي ايران استفاده كرد. گرفت. خواهد

 

 زير است: منبع و مأخذي كه براي تهيه و تدوين اين استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح
BS EN 12790:2009, Child use and care articles- Reclined cradles 
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 خميده هايگهواره -كاالهاي مراقبت و استفاده كودك

 هدف و دامنة كاربرد       1 

ه ثابت يا تاشـوي  خميد گهواره مربوط به هاي آزمونتاندارد، تعيين  الزامات ايمني و روشدوين اين اسهدف از ت
 يا كودكاني است كه بدون كمك قادر به نشستن نيستند. kg 9 تا وزن كودك

ــندلي  ــراي ص ــتاندارد ب ــن اس ــودرو اي ــين  خ ــتاندارد ب ــا اس ــابق ب ــي مط ــي ECE 44الملل ــه م ــك ــق  دتوان  طب
 .رودكار ميهبد، اره خميده مورد استفاده قرار گيرعنوان گهوبه كنندههاي توليددستورالعمل

 د، كاربرد ندارد.شوعنوان تاب استفاده ميخميده به اين استاندارد زماني كه گهواره

استانداردهاي مرتبط كرد ديگري تبديل شود، يا بتواند به كاركردهاي مختلفي داشته باشد اگر گهواره خميده كار
 (به پيوست ب مراجعه شود). رودكار ميهببا آن 

 مراجع الزامي      2

 هـا ارجـاع داده شـده اسـت.    صورت الزامي بـه آن متن اين استاندارد به در مراجع زير ضوابطي وجود دارد كه در
 شوند. ترتيب، آن ضوابط جزئي از اين استاندارد محسوب ميبدين

ها و تجديـدنظرهاي بعـدي آن بـراي    كه به مرجعي با ذكر تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصالحيهدرصورتي
ها ارجاع داده شده است، همواره در مورد مراجعي كه بدون ذكر تاريخ انتشار به آن .آور نيستاين استاندارد الزام

 آور است.هاي بعدي براي اين استاندارد الزامآخرين تجديدنظر و اصالحيه

 استفاده از مراجع زير براي كاربرد اين استاندارد الزامي است:
2-1 EN 71-1, Safety of toys – Part 1: Mechanical and physical properties 

مقررات ايمني از نقطه نظر فيزيكي و مكانيكي، با  -بازي، ايمني اسباب1394: سال 6204-1استاندارد ملي ايران شماره  -يادآوري
      است، تدوين شده است. EN 71-1كه معادل استاندارد  ISO 8124-1: 2014استفاده از استاندارد 

2-2 EN 71-3, Safety of toys – Part 3: Migration of certain elements 

2-3 EN 1103, Textiles – Fabrics for apparel – Detailed procedure to determine the burning 
behaviour 

2-4 EN ISO 868, Plastics and ebonite – Determination of indentation hardness by means of a 
durometer (Shore hardness) (ISO 868:2003) 

سنج (سختي تعيين سختي فرورفتگي با سختي -ها و ابونيت، پالستيك1393: سال 1993استاندارد ملي ايران شماره  -يادآوري
      تدوين شده است. ISO 868: 2003روش آزمون با استفاده از استاندارد  -شور)
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2-5 ISO 48, Rubber, vulcanized or thermoplastic – Determination of hardness (hardness 
between 10 IRHD and100 IRHD) 

روش  -گيري سختي الستيك ولكانيزه يا گرمانرمروش اندازه -، الستيك1381: سال 654استاندارد ملي ايران شماره  -يادآوري
      تدوين شده است. ISO 48: 1994آزمون با استفاده از استاندارد 

2-6 ISO 7619-1, Rubber, vulcanized or thermoplastic – Determination of indentation 
hardness – Part 1: Durometer method (Shore hardness) 

: 1قسمت  -ايتعيين سختي دندانه -الستيك ولكانيزه يا گرمانرم، 1391: سال 16171-1استاندارد ملي ايران شماره  -يادآوري
      تدوين شده است. ISO 7619-1: 2010با استفاده از استاندارد  روش آزمون -سنج (سختي شور)روش سختي

2-7 ISO 7619-2, Rubber, vulcanized or thermoplastic – Determination of indentation 
hardness – Part 2: IRHD pocket meter method 

: 2قسمت  -ايتعيين سختي دندانه -الستيك ولكانيزه يا گرمانرم، 1391: سال 16171-2استاندارد ملي ايران شماره  -يادآوري
      تدوين شده است. ISO 7619-2: 2010روش آزمون با استفاده از استاندارد  - IRHDسنج جيبي روش سختي

 اصطالحات و تعاريف      3

 رود:كار ميدر اين استاندارد، اصطالحات و تعاريف زير به

3-1 

 گهواره خميده
reclined cradle 

 .استاي با هدف قراردادن كودك در وضعيت لميده وسيله

ي نشستن يا دراز كشيدن تنظيم براقابل  صندلييا  پشتيد توانميد و ميده ممكن است ثابت يا متحرك باشخ گهواره  -يادآوري
 د. داشته باش

3-1-1 

 گهواره خميده ثابت
static reclined cradle 

 نظر گرفته نشده است.دادن درتكان اي كه برايگهواره

3-1-2 

 گهواره خميده متحرك  
rocking reclined cradle 

 نظر گرفته شده است.دادن كودك دراي كه براي تكانگهواره
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3-1-3 

 گهواره خميده نوساني

bouncing reclined cradle 

 دهد.را به كودك مي درجا نوسانِامكان ، پذيري بدنه يا ساير ابزار مكانيكيخاطر انعطافاي كه بهگهواره

3-2 

 دارندههنگ سيستم

restraint system 

 كند.كودك را درون گهواره خميده حفظ مي سيستماين 

3-3 

 ميان پا نگهدارنده

crotch restraint 

 اين وسيله براي عبور از بين پاهاي كودك طراحي شده است تا از سرخوردن كودك به جلو جلوگيري نمايد.

3-4 

 دستگيره حمل

carrying handle 

  سازد.ميسر مي دستبا  را حاوي كودك گهواره امكان جابجاييكه  بخشي

3-5 

 خط اتصال

junction line 

  است. صندلي و پشتيمحل اتصال 

 مراجعه شود. الف 1شكل به  -1يادآوري
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   :راهنما

LL      اتصال   خط 

 خط اتصال -الف 1شكل 

نشـان داده شـده    ب 1كل كـه در شـ  صورتي) بهLLخط اتصال فرضي ( صورتد، در اينشكل ننو باشصندلي به وقتي  -2يادآوري
 هاي مختلف متغير خواهد بود.شود. براي اين محصوالت، خط اتصال، با توجه به تنظيم پشتي در حالتتعيين مي ،است

 

 

 

 

 

 

 
 

 :راهنما
 LL             خط اتصال 
 CL      از تصوير عمودي C روي ننو 

 شكل ننوهاي خميده بهگهوارهخط اتصال براي  -ب 1شكل 
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 مواد  ويژگي      4

 شيميايي ويژگي      4-1

دي سـاخته  دارند، بايد از مواميند و سطوح فوقاني كه كودك را نگهاهايي كه در داخل تعبيه شدهسطوح قسمت
 بيشتر نباشد:ها از مقادير زير فلز آنشود كه در حالت محلول 

  mg/kg 60آنتيموان -الف

  mg/kg 25آرسنيك -ب

  mg/kg 1000باريم -پ

  mg/kg 75كادميم -ت

  mg/kg 60كروم -ث

  mg/kg 90سرب -ج

  mg/kg 60جيوه -چ

  mg/kg 500  سلنيم -ح

 آورده شده است. EN71-3روش آزمون در استاندارد 

بـر روي پوشـش انجـام    شود، نمونه مورد آزمون بايـد فقـط   اگر سطح با رنگ چند اليه يا پوشش مشابه پوشانده 
 گيرد.

 پذيرياشتعال 4-2

هايي كه بتواند به سطح اشتعال برسد ، نبايد بخشEN 1103استاندارد  هنگام آزمون مطابقدر گهواره خميده، 
 وجود داشته باشد.

 ساختار      5

 رفتگيآب     5-1

، اي پوشـش پارچـه مواد رفتگي در گونه آبهاي سازنده، هربعد از دوبار شستن و خشك كردن طبق دستورالعمل
 شدن و دوباره پوشاندن آن شود.برداشتهنبايد مانع 
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 انگشت افتادگيگير      5-2

وجـود   mm 12تـر از  كوچـك  و mm 7تـر از  ، نبايد سوراخ، درز يا شكافي بـزرگ 3-6بعد از آزمون طبق زيربند 
            گيـرد مي ن قرارآ داشته باشد مگر اينكه عمق نفوذ ميله مربوطه در سطح داخلي و فوقاني قسمتي كه كودك در

 كمتر باشد. mm 10 از

 هاي كاربردي انجام گيرد.آزمون محصول بايد در تمامي موقعيت

 دارنده از اين الزام مستثني هستند.هاي نگهسيستم

 هاي متحركقسمت      5-3

شـدگي،  لـه ، براي جلـوگيري از خطـر بـرش و    هاي متداول توليد شده استاي كه براي كاربرددر گهواره خميده
 باشد. mm 12يا بيشتر از  mm 5كمتر از  بايد كنند،فاصله بين دو قسمتي كه نسبت به هم حركت مي

 د:ناشي از موارد زير باش تواندميهاي مختلف بخش تحرك

 جايي گهواره خميده؛جابه -الف

 ؛مواقع استفاده از گهواره خميده درجايي در اثر وزن كودك يا كنش كودك جابه -ب

 .در اثر نيروي وارده -پ

 اين الزام مستثني هستند.دادن از براي نوسان و تكانآن  عملكرديقفل و پايه گهواره و قطعات  مكانيسم

 و گوشه نوك، لبه      5-4

اني گهواره خميده كـه كـودك را   قابل دسترس از سطح داخلي و فوق آمدههاي برها و قسمتها، گوشهتمامي لبه
4Fشده و عاري از پليسهيا پخ شدهدارند، بايد گردمينگه

 باشند. 1

 د.باشن پليسه و لبه تيزكل سطوح بايد عاري از 

 كوچك طعهق      5-5

استوانه طور كامل در هبنبايد  جدا شوند توانندميهايي كه شود، قسمتمي انجام 4-6 زيربند آزمون مطابقوقتي 
 كوچك قرار گيرند. قطعه

كوچـك قـرار    طور كامـل در اسـتوانه قطعـه   هبنبايد شدن درنظر گرفته شده است، براي برداشتههايي كه تقسم
 گيرند.

                                                 
1- Burrs 
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 عنوان گرهشده بههاي استفادهو بخش ، نواربند      5-6 

شـده بـه   هـاي اسـتفاده  ها، نوارها و بخششود، بيشينه طول آزاد بنداعمال مي  N 25كه نيروي كششي هنگامي
 باشد. mm 220 مهار، بايد سيستمجز به عنوان گره

 فنر   5-7

كـه  ، درصـورتي شـود انجام مـي  5-6زيربند  آزمون مطابقشده باشد هنگامي كه  ه فنر مجهزاگر گهواره خميده ب
 باشد، نياز به حفاظ دارد. mm 12 تر ازو كوچك mm 3 تر ازدوحلقه مارپيچ برابر يا بزرگفاصله بين 

 تاشو سيستمقفل براي  مكانيسم     5-8

 كليات       5-8-1

تاشـو   سيسـتم قفل بـراي   د بايد با مكانيسمونقل تا شوالزم است براي انبار كردن يا حملدر مواقعي كه  گهواره
 باشند.جهز م

كه در گهواره است و نيز در طي زمانيكه كودك يهنگام ،شدن گهواره خميدهقفل براي جلوگيري از تا مكانيسم
 .شود مورد نياز استشود و يا برداشته ميكودك در گهواره قرار داده مي

 جاگيري ناقص      5-8-2

منظور جلوگيري از خطر به ،شودداده ميهاي توليدكننده قرار طبق دستورالعمل استفادهكه گهواره براي هنگامي
 تعبيه شود.، بايد حداقل يك مكانيسم قفل خودكار ناقصجاگيري ناشي از 

 نبايـد  1-6-6هنگـام آزمـون طبـق زيربنـد     كه كامل درگيـر نشـده،   مكانيسم قفل غيرخودكار با گهواره خميده 
 واژگون شود. فروبريزد يا 

 قفل رهاسازي غيرعمدي مكانيسم      5-8-3

 سازي غيرعمدي، يكي از شرايط زير بايد رعايت شود:رها براي جلوگيري از خطرات ناشي از

 قبل و بعد از آزمون مطابق  ،N 50 تر ازحداقل يك مكانيسم قفل با نيروي عملكردي بزرگ -الف
  ؛مورد نياز است 3-6-6زيربند 

 شود؛ا استفاده از ابزار آزاد حداقل يك مكانيسم قفلي كه ب  -ب

 هنگام انجام دومي ثابت بماند؛بهبخش تاشوي گهواره حداقل به دو عمل متوالي نياز دارد كه اولي بايد   -پ

 زمان نياز دارد.گهواره حداقل به دو عمل مستقل و هم بخش تاشو  -ت
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 شود نبايد واژگون شود.آزمون مي 2-6-6كه گهواره خميده طبق زيربند هنگامي

 خميدگي سيستم      5-9

قـرار  نبايـد  دارد ميو فوقاني كه كودك را نگه خميدگي در سطح داخلي سيستمگونه مكانيسم تنظيم براي هيچ
 داده شود.

در حـداكثر وضـعيت لميـدگي     يبايد نقطه توقفيا تنظيم زاويه صندلي قابل تنظيم  هاي خميده با پشتيگهواره
بدنـه در طـي    صلبهاي ن صندلي و زمين يا هر يك از قسمتباشند تا از تماس غيرعمدي و ناخواسته بيداشته 

 ممانعت شود. 7-6آزمون طبق زيربند 

 بايد همچنان كار كند. 7-6خميدگي بعد از آزمون طبق زيربند  سيستم

 را برآورده كند. 10-5از گهواره خميده بايد الزامات زيربند  H، زوايا و فاصله 7-6در طي آزمون زيربند 

 زاويه و ارتفاع نشيمنگاه      5-10

 د:موارد زير باش مطابقد، بايد شوآزمون مي 8-6، وقتي طبق زيربند گهواره

 باشد. 90° هاي استفاده نبايد كمتر ازدر هر يك از حالت αزاويه -

 باشد. 80° و 10°بايد بين βزاويه -

 باشد.  mm 15 تر ازبايد همواره بزرگ H فاصله-

 شوند.اعمال مي ،هاي كاربردي ممكنها در تمامي حالتزاويهاين الزامات براي 

قابـل   صـدفي شـكل  يـا   صلبهاي و يا نشيمنگاه ECE44مطابق با استاندارد  براي صندلي ماشين Hالزام فاصله 
 نيست.اعمال 

 الزامي است.  Hتماس صندلي با زمين رعايت فاصله براي جلوگيري از -يادآوري

 قفل براي دستگيره حمل مكانيسم      5-11

 كليات       5-11-1

 د.شواعمال نمي (مانند پارچه و غيره) حمل قابل انعطاف خميده با دستگيره گهوارهبند براي زيراين الزامات 

 مكانيسم قفل      5-11-2

 كند داشته باشد.قفل مي ،يك يا چند مكانيسم قفل كه دستگيره را در وضعيت حمل دستگيره حمل بايد

 قفل بايد يكي از شرايط زير را برآورده سازد: مكانيسم
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براي آزادسازي مكانيسم قفل، حداقل دو عمل متوالي نياز است كه دومي به انجام يا حفظ اولي بسـتگي   -الف
 دارد؛ 

 روي دو بخش متفاوت انجام شود؛ زمان بايدعمل جدا و هم براي آزادسازي مكانيسم قفل، حداقل دو -ب

شـده  به حالت اوليـه قفـل   شود، بايددر دو جهت آزمون مي 9-6طبق زيربند  كههنگاميگهواره خميده  -پ
 خود برگردد.

 جاگيري ناقص دستگيره حمل      5-11-3

 ناقص دستگيره، يكي از الزامات زير بايد رعايت شود: جاگيري براي جلوگيري از

را آن  ،گرداند و در حالت حملتجهيز شده باشد كه آن را بر مي يخودكار سيستمدستگيره حمل بايد با  -الف
 د؛كنقفل مي

 شود؛شود، نبايد وارونه مي با دستگيره در دو جهت آزمون 10-6گهواره خميده وقتي طبق زيربند       -ب

خود ترين حالت پايين به قفل نيست، دستگيره حمل بايد در اثر وزن خود، ،وقتي گهواره در حالت حمل -پ
 برگردد.

 پايداري      5-12

 شود، نبايد وارونه شود.آزمون مي 11-6، وقتي طبق زيربند گهواره خميده

 ايستا استحكام      5-13

 .داشته باشد مورد نظر خود را ، گهواره خميده بايد كاركرد12- 6 بعد از آزمون طبق زيربند

 دوام گهواره خميده با دستگيره حمل      5-14

 شود.داراي دستگيره اعمال مي هاي خميدهاين بند براي تمامي گهوارهالزامات 

، نبايد عاليمي از آسيب را نشـان دهـد و همچنـان كاركردهـاي     13-6گهواره خميده بعد از آزمون طبق زيربند 
 مورد نظر خود را انجام دهد.

 قفل دستگيره حمل مكانيسم استحكام       5-15

 شود.اعمال نمي (مانند پارچه و غيره) خميده داراي دستگيره حمل قابل انعطافالزامات اين بند به گهواره 

، نبايد عاليمي از آسيب را نشان دهد و بايد همچنان كاركردهاي 14-6دستگيره حمل بعد از آزمون طبق زيربند 
 نظر را انجام دهد. مورد
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 سرخوردن گهواره خميده      5-16

  تـر از صـفحه  بـه پـايين   mm 20 شـود، نبايـد بـيش از   آزمون مـي  15-6طبق زيربند  كههنگاميگهواره خميده 
 كند. دار حركتشيب

 دارندهنگه سيستم      5-17

 كليات      5-17-1

حـداقل از يـك    شـده،  مجهـز كه با اندازه كودك قابل تنظـيم اسـت    ايدارندهنگه سيستم گهواره خميده بايد با
 باشد. mm 19 ها بايد حداقلميان پا تشكيل شده باشد. عرض تسمهدارنده كمربند و يك نگه

 د.شوياعمال نم ECE44المللي استاندارد بين بند براي گهواره خميده منطبق برزير الزامات اين

 ندهدارنگه سيستم استحكام      5-17-2

شوند، نبايـد پـاره،   آزمون مي 16-6كمربند وقتي طبق زيربند  سيستم، نقاط لنگرگاه و ، تسمهندهدارنگه سيستم
 گاه خود كنده شوند.شل يا از تكيه

 دارندهنگه سيستملغزش        5-17-3

 شـوند نبايـد   آزمـون مـي   17-6هـا هنگـامي كـه طبـق زيربنـد      ها يا بسـت قالب ها،ها، لغزندهكنندههمه تنظيم
 لغزش و سرخوردگي داشته باشند. mm 20 ازبيش

 گذارينشانه      5-18

 بايد خوانا باقي بماند. هاگذاريهمه نشانه 18-6بعد از آزمون طبق زيربند 

 آزمون روش      6

 كليات       6-1

 رود،كـار  هبـ مونتاژ و نصب شـده   ،هاي سازندهطبق دستورالعمل اي كهخميده گهوارهروي  بايد هاي آزمونروش
 مگر اينكه طور ديگري بيان شده باشد.

 آزمون شود.دشوارترين حالت اگر طور ديگري بيان نشده باشد، گهواره بايد در 

د بايـد هماننـد   عنـوان گهـواره خميـده اسـتفاده شـو     تواند بهكه مي ECE44استاندارد  مطابق با اتومبيل صندلي
 د.آزمون شو kg 9 وزن براي كودكان تا ،هاي خميده طراحي شدهگهواره
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 انجام شوند. 5ها بايد طبق بند آزمون

 مطابق زير باشد:وسايل آزمون بايد  روادارياگر طور ديگري بيان نشده باشد، 

 ± 5%           :نيرو     -

    ± 5/0%        :جرم     -

    ± mm 5/0    د:بع     -

    ± 5/0°       :ويهاز     -

در گهواره خميده قـرار گيـرد و بـا     2شود، بايد طبق شكل استفاده مي B جرم آزمون يا Aجرم آزمون  كهجايي
 حفظ شود.  ندهارهدنگ سيستماستفاده از 

 
 :راهنما

LL       خط اتصال 

 آزمون قرارگيري جرم -2شكل 

 وسايل آزمون      6-2

 Aآزمون  جرم      6-2-1

+01/0( kgكه جـرم   است) 5 ± 300( mmع و ارتفا) mm )5 ± 160به قطر  ،صلب اياستوانه Aجرم آزمون 
0 9( 

 دارنـد. دو نقطـه   ) mm )1 ± 5هـا شـعاعي بـه انـدازه     كز استوانه قرار دارد. تمامي لبـه آن در مر گرانيگاهو  دارد
نسبت  به يكديگر حول محيط  180° از پايه و) mm )5/2 ± 150مين شوند. اين نقاط به فاصله بايد تأدارنده نگه

 ).مراجعه شود 3به شكل ( دارند دايره قرار
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 متربر حسب ميليابعاد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 راهنما:

 )mm )1 ± 5شعاع:      1
 دارندهدو نقطه نگه     2

 Aجرم آزمون  -3شكل 

 Bجرم آزمون       6-2-2

+01/0( kgكه  است )5 ± 300( mmع و ارتفا) mm )5 ± 200صلب به قطر  اياستوانه Bجرم آزمون 
0 15(    

دارند. دو نقطه ) mm )1 ± 5ها شعاعي به اندازه كز استوانه قرار دارد. تمامي لبهآن در مر گرانيگاهو  جرم دارد
به يكديگر حول محيط  نسبت 180° از پايه و) mm )5/2 ± 150مين شوند. اين نقاط به فاصله بايد تأدارنده نگه

 ).مراجعه شود 4به شكل ( دارند دايره قرار
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 متربر حسب ميليابعاد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 راهنما:

 )mm )1 ± 5شعاع:      1
 دارندهدو نقطه نگه     2

 Bجرم آزمون  – 4شكل 

 كوچك استوانه قطعه      6-2-3

 د.دار 5ست كه ابعادي مطابق با شكل كوچك براي ارزيابي اجزاي كوچك ا استوانه قطعه
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 متربر حسب ميليابعاد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كوچك استوانه قطعه -5 شكل

 (گيج فيلر) گيري فواصل كوچكوسيله اندازه      6-2-4

 متربر حسب ميليابعاد 

  

 

 

 

 

 

 گيري فواصل كوچكاندازه وسيله -6شكل 
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 دستگيره استحكاموسيله آزمون        6-2-5

 .شود)مراجعه  7به شكل شوند (فلزي متصل مي ايصورت صلب به صفحهها بهقالب

  ها نباشد.متناسب با قالب ،ها فقط زماني مورد نياز است كه دستگيره حمل گهواره خميده: تسمهتسمه
 د.دستگيره حمل به قالب استفاده شو كردنبايد براي ثابت تسمه

 مترابعاد بر حسب ميلي

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قالب فلزي -7شكل 

)كـه    ISO 48) (مطـابق بـا اسـتاندارد   IRHD )5 ± 70و سـختي   mm 30 و قطر mm 15 به ارتفاع رمزت چهار
  .مراجعه شود) 8اند (به شكل هستند، با پيچ به قاب متصل شدهShore A  در مقياس 70 معادل با سختي

 

 

 

1 
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 متربر حسب ميليابعاد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 :راهنما
  mm 6ضخامت  ) وmm )5 ± 300 (× mm )5 ± 300صفحه فلزي به ابعاد      1
 )7اند (شكل صورت محكم به صفحه فلزي متصل شدههاي فلزي كه بهقالب     2
 ترمزها     3
 mm 5/1) و ضخامت mm )5 ± 30 (× mm )5 ± 30 ابعاد هاي مربعي فوالدي بهشده از لولهبدنه ساخته     4

 ديناميكي استحكامدستگاه آزمون  -8شكل

 انگشت افتادگيهاي آزمون گيرميله      6-2-6

شوند كه با انتهاي نيم دايره ساخته مي mm 12 و mm 7 يا ديگر مواد سخت و صاف به قطرها از پالستيك هميل
 مراجعه شود). 9(به شكل گيري نيرو نصب شوند توانند روي ابزارهاي اندازهمي
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 متربر حسب ميليابعاد 

 
   :راهنما

 متر)(ابعاد به ميلي
 mm 12 ميله mm 7 ميله نوع ميله 

-A 1/0قطر
0 7 1/0+

  .12 
 RB 5/3 6شعاع 

 دهنده عمق نفوذ  گذاري پيرامون محيط و نشانط نشانهخ     1

 ميله آزمون -9شكل 

 مكانيسم قفل دستگيره استحكاموسيله آزمون       6-2-7

ــاد  ســاخته Lنقطــه دوران: مقطــع  ــا ابع ــا مصــالح مشــابه ب ــوالد ي  و   mm 3 × mm 30 × mm 30 شــده از ف
 ارتفاع آن قابل تنظيم است. (قائم) ثابت بوده، در سطح عمودي 10مطابق با شكل  mm 200طول 

 صاف است.صلب و  كه صفحه عمودي: صفحه قائم

كـه  يا كمتـر)    mm 2 ) يا سيم فوالدي (به قطرmm 45 تر يا برابر باهايي كوچك(با رابط ق: زنجيريعلت سيستم
 است. گهواره كردنبراي معلق

 مناسب باشد. كردن گهوارهبراي معلق كه S به شكل ي: قالبS به شكل قالب

ق بايد براي تطبيق موقعيت گهواره خميده در يعلت سيستمو نقطه دوران و نيز طول  S به شكل فاصله بين قالب
 نياز آزمون قابل تنظيم باشد. زواياي مورد

 بايد به صفحه قائم وصل شود. S به شكل ق با استفاده از قالبيعلت سيستم
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  راهنما:

 دوراننقطه      1
 صفحه قائم     2
 ق  يعلت سيستم     3
 S به شكل قالب     4

 مكانيسم قفل دستگيره استحكاموسيله آزمون  -10شكل 

 پايداريآزمون سطح       6-2-8

ــطح ــاف  يس ــا و ص ــلب ب ــخامت    ص ــه ض ــتيكي ب ــش الس ــختي و  mm 2پوش ــه درIRHD )10 ± 75س   ) ك
 شود.گيري مياندازه ISO 7619-1 يا EN ISO 868،   ISO 7619-2 مطابق با استانداردهاي   shore Aمقياس 



 1396سال :(چاپ اول) 15380ايران شمارة  ملياستاندارد 

19 
 

 𝛂گيري زاويه وسيله اندازه      6-2-9

 مترابعاد بر حسب ميلي

  
 راهنما:

 تخته پايه     1
   mm 60 ه طولب mm 5 قطر ، براي گيره محور فوالديmm 5 سوراخ محور: قطر     2
 ارتفاع پشتي تر از بزرگ mm 30 × mm 12 :L قطعه قابل تنظيم     3
 اي صندلي از نوع ننو بر مورد استفادهقابل جدا  ندهدارنگه     4

 𝛂وسيله اندازه گيري زاويه  -11شكل 
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 انگشت افتادگيروش آزمون گير      6-3

 تـا  نـوع سـوراخ بـاز     داخـل هـر   N 30 حـداكثر  در هر جهت ممكن با اعمال نيروي 10شكل  mm 7 ميله ورود
 .يا بيشتر را بررسي كنيد mm 10عمق 

تا  N 5 بايد با نيروي اعمالي تا نيز 10، شكل mm 12ه ميليا بيشتر وارد شود،  mm 10تا عمق  mm 7ه اگر ميل
 يا بيشتر وارد شود. mm 10عمق 

 كوچك قطعه روش آزمون      6-4

 زدن قطعاتارزيابي توانايي كودك براي چنگ      6-4-1

هـايش   يا بـين دنـدان   زدن توسط كودك را دارد كه بين انگشت شست و انگشت اشارهقابليت چنگ وقتي قطعه
هـاي  فراهم شـود كـه وسـيله سـنجش انـدازه      اين امكان زدن قطعه مشكل باشد بايدگيرد. اگر ارزيابي چنگقرار

بـين قطعـه و اليـه زيـرين آن      mm 2 به اندازه) N )1 ± 10 ، با استفاده از نيروي4-2-6كوچك مطابق زيربند 
 نظر گرفته شود.در

 آزمون گشتاور       6-4-2

شـرايط زيـر    به قطعه اعمال كنيد تا زمـاني كـه يكـي از    گرددر جهت ساعت s 5 در طي دورهرا تدريجي گشتاور 
 برقرار شود:

 يا ؛از موقعيت اصلي حاصل شود 180°چرخش  -الف

 د.وشحاصل  Nm 34/0گشتاور   -ب

 عمال شود. s 10مورد نياز بايد براي  حداكثر چرخش يا گشتاور

به شرايط آزاد عـادي برگـردد و ايـن رونـد در جهـت       قطعهبايد اجازه داده شود  پس از اعمال گشتاور به قطعه،
 شود.تكرار  پادساعتگرد

شـده اسـت    گرفتـه  كه براي چرخش درنظر قابل دسترس يميله يا محورصورت محكم روي بهقطعات هر وقت 
 تا از چرخش آنها جلوگيري شود. داشته شودنگهمحكم در طي آزمون بايد يا محور اين ميله  اند،شدهسوار 

بايد تا زمـاني  گشتاور مورد نياز شل شود، اعمال گشتاور اي كه با پيچ متصل شده است، در طي اعمال اگر قطعه
نياز فراتر رود يا قطعه از هم باز شود يا معلوم شود كه قطعه از هم باز نخواهد  مورد گشتاورادامه پيدا كند كه از 

 شد.

 ها و وسايل آزمون، بايد مراقب بود آسيبي به مكانيسم اتصاالت يا بدنه قطعه وارد نشود.هنگام استفاده از بستبه
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شده آزمون تعيينشود، در استوانه مي جداهايي از هر قطعه كه در طي آزمون قطعه يا بخشهر  قرارگيري كامل
 .را بررسي كنيد 3-2-6زيربند  در

 آزمون كشش        6-4-3

 ن گشـتاور و روي همـان قطعـه كـه بـراي آزمـو      2-4-6مطابق زيربنـد   گشتاورآزمون كشش بايد بعد از آزمون 
 انجام گيرد. ه است،استفاده شد

مراقـب   .متصل كنيد بتوان آن را در چنگ گرفت، 1-4-6د كه طبق زيربن مورد ارزيابيرا به قطعه  يمناسب گيره
 باشيد كه به مكانيسم يا بدنه قطعه آسيبي وارد نشود.

آزمـون وارد  بـه قطعـه مـورد     N 90 قطعه را در داخل ماشين آزمون كشش محكم كنيد و نيروي كششي را تـا  
 .داريدنگه s 10 مدتاعمال كنيد و به s 5 طور تدريجي طيبه كنيد. اين نيرو را

 كوچـك   قطعـه شـود داخـل اسـتوانه    مـي  جـدا هايي از قطعه كه در طـي آزمـون   قطعه يا بخش قرارگيري كامل
 را بررسي كنيد. 3-2-6زيربند  شده درتعيين

 روش آزمون فنر       6-5

 بارگذاري كنيد.شده، تعيين 2-2-6زيربند  كه در روشيبه  B گهواره خميده را با جرم آزمون

 مارپيچي را اندازه بگيريد. بين دو فنر فاصله

 گيري را با گهواره خميده در حالت بدون بارگذاري تكرار كنيد.اندازه

 كردنقفل مكانيسم روش آزمون      6 -6

 ناقص جاگيريروش آزمون        6-6-1

 افقي قرار دهيد. يگهواره خميده را روي سطح

ود را حفـظ كـرده،   طور كامل درگير نشده است، وضـعيت خـ  كردن بهواره خميده زماني كه مكانيسم قفلاگر گه
تراز با خط اتصال اي كه پايه آن همگونهقرار دهيد بهشده تعيين 2-2-6زيربند  را به نحوي كه در B جرم آزمون

 و در مركز عرض آن قرار گيرد.

 كردنقفل رهاسازي غيرعمدي مكانيسم روش آزمون      6-6-2

تراز با خط اتصال قرار گيرد و آن هماي قرار دهيد كه پايه گونهرا به 2-2-6زيربند  مورد اشاره در B جرم آزمون
 حفظ كنيد. ندهدارنگه سيستمدر مركز عرض آن باشد. اين جرم آزمون را با 

 وارد كنيد. N 50 كنيد، نيرويرا اعمال مي 3-8-5 قسمت الف زيربند اگر الزام
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 كنيد، يكي از عمليات بازكردن قفل را انجام دهيد.را اعمال مي 3-8-5قسمت پ يا ت زيربند  اگر الزاام

 كردنقفل روش آزمون براي دوام مكانيسم      6-6-3

 اندازيد.كار به مرتبه 300كردن را هاي قفلهر يك از مكانيسم

 خميدگي سيستمروش آزمون       6-7

 اندازيد.كار به مرتبه 300را  خميدگيهاي هر يك از مكانيسم

  2-8-6وقتـي طبـق زيربنـد     αكـه زاويـه   طـوري تنظيم كنيـد بـه   ترين وضعيتقائمدر پشتي گهواره خميده را 
 فراتر نرود. 100° شود، ازگيري مياندازه

 طور مركزي مقابل پشتي قرار گيرد. هب هيد كه پايه آن در راستاي خط اتصال وداي قرار گونهرا به A جرم آزمون

فتـد.  اصورت آزادانـه بي ا آزاد كنيد. اجازه دهيد پشتي بهترين حالت قرار دهيد. مكانيسم تنظيم رپشتي را در قائم
تـرين حـالتش   يـده زماني كه پشتي در خوابدامه دهيد تا شود، عمليات را ااگر پشتي با موقعيت بعدي درگير مي

 قرار گيرد.

صندلي يا هـر بخـش صـلب آن بـا      اگرحالت، ترين يدهخوابسوي در طي جابجايي گهواره خميده يا پشتي آن به
 ثبت كنيد. نتيجه راكند  زمين تماس پيدا

 و ارتفاع صندلي گيري زاويهروش آزمون اندازه      6-8

 كليات       6-8-1

 افقي قرار دهيد. يخميده را روي سطحگهواره 
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 :راهنما

 α       زاويه بين پشتي و صندلي 
β      گرفته در مقابل پشتي و سطح افقي  زاويه بين جرم آزمون قرار 
H      سطح صندلي و سطح افقي   فاصله بين كمينه 

 زوايا براي روش آزمون -12شكل 

حداقل فاصله بين كـف   Hارتفاع  زاويه بين پشتي و سطح افقي است. βبين پشتي و صندلي است زاويه  αزاويه 
 است. پذير صندلي و سطح افقنرم و انعطاف

 گيري زواياروش آزمون اندازه      6-8-2

    α گيري زاويهروش آزمون اندازه    6-8-2-1

، در گهـواره  محكم در مقابل پشـتي طور را با عضو قابل تنظيم به 9-2-6د طبق زيربن αگيري زاويه وسيله اندازه
 دهيد.قرار 

ترين محل به عضو قابـل تنظـيم   گيري قرار دهيد تا حد امكان در نزديكرا روي پايه وسيله اندازه Aجرم آزمون 
 را اندازه بگيريد.  αزاويه 
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 :راهنما

     Aجرم آزمون      1
       𝛂زاويه      2
 بدنه صندلي     3

 𝛂گيري زاويه اندازهروش آزمون  -13شكل 

  𝛃گيري زاويه روش آزمون براي اندازه      6-8-2-2

كـه لبـه پـايين آن در تمـاس بـا خـط اتصـال        طوريمركز و مقابل پشتي قرار دهيد به جرم آزمون مربوطه را در
 صندلي پشتي باشد.

 استفاده كنيد. Aطراحي شده است، از جرم آزمون  kg 6 هايي كه براي كودكان تابراي گهواره

 استفاده كنيد. Bطراحي شده است، از جرم آزمون  kg 9 هايي كه براي كودكان تابراي گهواره

 ترين حالت استفاده اندازه بگيريد.ترين و خميدهرا در مستقيم βزاويه 

 Hگيري ارتفاع روش اندازه      6-8-3

ي آن در تماس با خـط اتصـال   كه لبه پايينطوريبهكز و در مقابل پشتي قرار دهيد جرم آزمون مربوطه را در مر
 باشد. يپشتصندلي/

 استفاده كنيد. Aطراحي شده است، از جرم آزمون  kg 6 ي كه براي كودكان تاابراي گهواره

 استفاده كنيد. B طراحي شده است، از جرم آزمون kg 9 ي كه براي كودكان تاابراي گهواره
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 كنيد. بررسينشان داده شده است،  12كه در شكل طوريرا به Hارتفاع 

 شدن گهواره خميدهمقاومت كج آزمون      6-9

صورت نياز با دستگيره به قالب و در اتصالبا بايد بيان شده است، گهواره خميده  5-2-6زيربند  كه در طورهمان
 شود.ديگر در يك جا محكم نگه داشته شدن يا چرخش آن به سمت شود و براي جلوگيري از كجمعلق  تسمه

 شود. رترين حالت آن در هر جهت انجامبا پشتي در دشوابايد ها اگر پشتي قابل تنظيم باشد، اين آزمون

كـه لبـه   طـوري مركز و مقابل پشتي قرار گيرد به توصيف شده است بايد در 1-2-6زيربند  كه در Aجرم آزمون 
ر ديگـري كـه نتيجـه    دارنده يا هر ابـزا نگه سيستمپشتي باشد و توسط صندلي/ين آن در تماس با خط اتصال پاي

شود. زاويه بين طول استوانه و خط افق در ايـن   دهد، در محلش محكم نگه داشتهآزمون را تحت تأثير قرار نمي
 گيري شود.وضعيت اوليه بايد اندازه

 14نسبت به وضعيت اوليـه بچرخانيـد (بـه شـكل     ) 20 ± 2(° نيد و گهواره خميده را به اندازهك دستگيره را باز
 .مراجعه شود)

 گهواره خميده را رها كنيد.

 جهت انجام دهيد. اين آزمون را سه بار در هر

 

 
 

 حالت اوليه  -الف         جلو          شدن به كج -ب          عقب        شدن به كج -پ                  

 :راهنما
 نا محور مب     1
 جرم آزمون     2

 شدن گهواره خميدهآزمون مقاومت كج -14شكل 
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 گهواره خميده از كف شدنكج مقاومتآزمون       6-10

گيـرد كـه لبـه    اي قـرار  گونـه بـه  يد در مركز و مقابل پشتيتوصيف شده با 1-2-6زيربند   كه در Aجرم آزمون 
ه ديگـري كـه   يـا هـر وسـيل    ندهنگهدار سيستموسيله ي آن در تماس با خط اتصال صندلي/پشتي باشد و بهپايين

 داشته شود.دهد، در جاي خود نگهثير قرار نمينتيجه آزمون را تحت تأ

 جهت انجام گيرد. ها بايد در دشوارترين حالت آن در هراگر پشتي قابل تنظيم باشد، اين آزمون

 اندازه بگيريد.حال حمل آن  شده درستگيره حمل را در حالت اوليه قفلزاويه بين د

 مشابه را به وسط دستگيره حمل وصل كنيد. ايطناب يا وسيله

مراجعه شود) و اين  15نسبت به وضعيت ابتدايي آن بچرخانيد (به شكل ) 20 ± 2(°ه دستگيره حمل را به انداز
 دهد، حفظ كنيد.ثير قرار نميه ديگري كه نتيجه آزمون را تحت تأحالت را با هر وسيل

 مراجعه شود). 16اش بلند كنيد (به شكل تدريج در وضعيت عموديوسيله طناب بهده را بهگهواره خمي

 جهت انجام دهيد. اين آزمون را سه بار در هر

 

 
 حالت اوليه  -الف                    شدن به جلو             كج -ب           شدن به عقب               كج -پ          

 راهنما:
 نا محور مب     1
 جرم آزمون     2

 شدن گهواره خميده از كفآزمون مقاومت كج -15شكل 
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  :راهنما
 قرقره         1
 ريسمان قائم           2
 سطح زمين          3
F       نيروي باالبري 

 شدن گهواره خميده از زمين: مثالي از روش باالبريكج آزمون مقاومت -16شكل 

 پايداري آزمونروش       6-11

 قرار دهيد. 15°با شيب  8 -2-6گهواره خميده را روي سطح آزمون طبق زيربند 

 پايداري طولي -الف

 ؛: صندلي گهواره خميده به سوي پايين شيبروبه جلو طولي -1

 .باالي شيب سوي: صندلي گهواره خميده به روبه عقبطولي  -2

 پايداري عرضي -ب

 ؛بر شيب عمودگهواره خميده  سمت راست:به عرضي   -1

 .1خالف جهت مورد  بر شيب در عمودسمت چپ: گهواره خميده به عرضي   -2

 سيسـتم  وسـيله ) و آن را بـه 1-6هيد (طبق زيربنـد  در هر مورد، جرم آزمون مربوطه را در گهواره خميده قرار د
 داريد.دهد، نگهنتيجه آزمون را تحت تأثير قرار نمي يا هر ابزار ديگري كه ندهدارنگه
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 استفاده كنيد. A زمونطراحي شده است، از جرم آ kg 6 هايي كه براي كودكان تابراي گهواره

 استفاده كنيد. B زمونطراحي شده است، از جرم آ kg 9 هايي كه براي كودكان تابراي گهواره

 تـرين و  ده در راسـت شـ بايـد بـا صندلي/پشـتي تنظـيم    اگر صندلي و يا پشتي قابل تنظـيم اسـت، ايـن آزمـون     
 انجام گيرد. ،ترين حالت استفادهخميده

ــي   ــر مـ ــده سـ ــواره خميـ ــر گهـ ــوگيري    اگـ ــزش آن جلـ ــه از لغـ ــايي كـ ــل ترمزهـ ــورد، آن را در مقابـ  خـ
 قرار دهيد. ،گذاردند اما بر پايداري محصول اثر نميكمي

 ايستا استحكامروش آزمون       6-12

ترين حالـت تنظـيم   ي قابل تنظيم است، آن را در خوابيدهپشت دهيد، اگرگهواره خميده را روي سطح افقي قرار 
 كنيد.

طور يكنواخت در كل بخش صندلي از جمله پشتي اي كه بار بهگونهرا در گهواره بگذاريد به kg 20 باري به جرم
 پخش شود.

 .داريدنگه min 30 بار را به مدت

 داشته شود.محصول در طول مدت اين آزمون نگه وسيلهرم بايد فقط بهج

 دستگيره حمل باخميده  روش آزمون دوام گهواره       6-13

اي گونهپشتي گهواره خميده قرار دهيد به در مركز و مقابل توصيف شده را 1-2-6كه در زيربند   Aجرم آزمون 
  سيسـتم وسـيله  قـرار گيـرد. ايـن جـرم آزمـون را بـه       صـندلي ني آن در تماس با خط اتصـال پشتي/ پايي كه لبه

توان داريد. اين جرم آزمون را مينگه ،دهده ديگري كه نتيجه آزمون را تحت تأثير قرار نمييا هر وسيل ندهدارنگه
بينـد. اگـر پشـتي    بدنه صندلي در طي آزمون آسيب نمـي پوشاند تا اطمينان حاصل شود كه  يبا پوشش محافظ

 ست، آن را در حالت حداكثر خميدگي قرار دهيد.قابل تنظيم ا

صورت نياز از طناب استفاده كنيد. صفحه فلـزي را  ها آويزان كنيد. درخميده را با دستگيره حمل از قالبگهواره 
 5-2-1 شـده در زيربنـد  گيره السـتيكي توصـيف   روي چهاربه  mm 100 آزادانه از ارتفاع ، اجازه دهيدباال برده

 فتد. ابي

 بار در دقيقه، جرم آزمون را برداريد. دهبا سرعت  مرتبه 10000بعد از افتادن صفحه به تعداد 

 قفل دستگيره مكانيسم استحكامآزمون       6-14

 كـه لبـه  طـوري ل پشتي قرار دهيد بـه توصيف شده است در مركز و مقاب 1-2-6را كه در زيربند   Aجرم آزمون 
 صندلي باشد.تي/پاييني آن در تماس با خط اتصال پش
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 ترين وضعيت انجام شود.يدهبايد با تنظيم صندلي در خواباگر پشتي قابل تنظيم است، اين آزمون 

 هاي سازنده در حالت حمل گهواره قرار دهيد.دستورالعمل گهواره خميده را طبق

 قـرار دهيـد    دوراناخـل نقطـه   ) يـا د مراجعه شـود  7-2-6 به زيربند( دورانانتهاي گهواره خميده را روي نقطه 
را در وسط دستگيره حمل  تعليق سيستمنگه داشته شود.  دوراناي كه انتهاي گهواره خميده توسط نقطه گونهبه

كه زواياي زيـر را  طوريرا تنظيم كنيد به تعليق سيستمو نيز طول  دورانو نقطه  Sقرار دهيد. فاصله بين قالب 
 مراجعه شود). 17دست آورد (به شكلبهتوان ب

 باشد. )25 ± 5(°بايد و سطح افقي  معلق سيستمزاويه بين بخش بااليي   -

 باشد. )30 ± 2(°بايد سطح افقي  زاويه بين سمت جرم آزمون و -

 در حالت آويزان باقي بماند. h 4 گهواره خميده بايد به مدت

 مراجعه شود). 18خميده تكرار كنيد (به شكل اين آزمون را بر روي انتهاي ديگر گهواره 

 
 :راهنما

   Aجرم آزمون      1
 زنجير          2
 دوراننقطه      3

 سر سمت آزمون -17شكل
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 :راهنما
   Aجرم آزمون      1
 زنجير          2
 دوراننقطه      3

 پا سمت آزمون -18شكل 

 روش آزمون لغزش گهواره خميده      6-15

، تشـكيل  mm 6و ضـخامت  صـاف   يسـطح  بابدون پوشش  نشكنشيشه  شاملاي صلب صفحه وسيله آزمون از
 بـراي جلـوگيري از  بايـد  موانع قابل برداشـت   .شيب داردنسبت به افق  12° زاويه باشده است. اين صفحه صلب 

 كار روند.اندازي آزمون بهحركت گهواره خميده در هنگام راه

دادن يـا نوسـاني بايـد    تكـان  د. هر نـوع مكانيسـم  نشو بايد براي حداكثر خميدگي تنظيم يمهاي قابل تنظپشتي
 شود. مسدود

 ، طبـق  A ونهيـد. جـرم آزمـ   ددر جهـت رو بـه جلـو قـرار      ترمزهـا گهواره خميده را روي سطح صلب در برابـر  
ديگري كه در  يا هر وسيله ندهدارنگه سيستموسيله بايد به A جرم آزمون .دهيد ، را در مركز قرار1-2-6زيربند 

 داشته شود.كند، در گهواره خميده نگهآزمون نقص ايجاد نمي

پـذيري مصـالح و مـواد    ديناميكي ناشي از نوسـان و انعطـاف  اجازه دهيد گهواره به حالت تعادل برسد تا از اثرات 
 جلوگيري شود.
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رها  min 1گهواره خميده را براي  .داشته باشدرا طوري برداريد كه برداشتن آنها اثري بر گهواره خميده ن هاترمز
 كنيد.

 دار را اندازه بگيريد.حداكثر لغزش محصول به پايين صفحه شيب

 دارندهنگه سيستم استحكامروش آزمون       6-16

 مناسب ايمن كنيد. گهواره خميده را در برابر جابجايي با استفاده از ابزار

 وارد كنيد: به شرح زير به هر نقطه اتصال min 1 را براي N 100 نيروي

 معمول؛استفاده  دراول در جهت تنش  -

 .نسبت به جهت قبلي 45° سپس در راستاي -

 ايصـورت ايـن آزمـون را روي نمونـه    هاي حمل و جابجايي مشترك هستند، در ايـن دستگيره اگر نقاط اتصال با
 جداگانه انجام دهيد.

 تكرار كنيد. قفل شدنبسته سيستمن را با آزمو

 دارنگه سيستملغزش  روش آزمون      6-17

 گيـره تنظيم داشـته باشـيد و يـك انتهـا را بـا اسـتفاده از        سيستمدار روي سمت اتصال/كافي سيستم نگهمقدار
 .باشد mm 200بايد   هاثابت كنيد. فاصله بين گيره ييگرد نيروسنج و انتهاي ديگر را در گيره

 نمونه با هر گيره رسم كنيد.يك خط در كل عرض 

 تنظيم كنيد. ) mm/min )10 ± 500را جايي گيره سرعت جاب

ــله ــره فاص ــين گي ــهب ــا را ب ــروي      mm 150 ه ــه ني ــه نمون ــد. ب ــاهش دهي ــه ك ــت نمون ــالح موقعي ــدون اص  ب
 وارد كنيد.) N )10 ± 100كششي 

 برگرديد. mm 150هاي بين گيره تي به اين نيرو رسيدند، به فاصلهوق

 مرتبه تكرار كنيد. 10اين روش را 

 ها را اندازه بگيريد.شده با گيرهفاصله بين خط كشيده

 گذارينشانهدوام      6-18 

 شده با آب بسائيد.كتان خيس با پارچه s 20 گونه بر چسب دائمي را به مدتهر
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 اطالعات محصول       7

 كليات      7-1

بيني مربوط به استفاده از گهواره خميده پيامدهاي محتمل خطرات قابل پيشش براي كاه اطالعات محصول بايد
 ارائه شود.

 رسد، ارائه شود.جا به فروش ميرسمي كشوري كه محصول درآن فارسي يا زبان اطالعات محصول بايد به زبان

عنـوان گهـواره خميـده    توانـد بـه  طبق دستورالعمل سـازنده مـي   ECE 44صندلي اتومبيل كه مطابق با استاندارد  براي -يادآوري
-لي ماشين يا صندلي ماشين وقتـي بـه  توان به صندعبارت گهواره خميده را مي ،ستفادهو راهنماي ا در بخش هشدار د،استفاده شو

 تغيير داد. ،شودعنوان گهواره خميده استفاده مي

 محصول گذارينشانه      7-2

 گذاري شود:نشانهحداقل موارد زير  طور خوانا و دائمي بايده بايد بهگهواره خم

 ؛كننده، واردكننده يا توزيعازندهيا عالمت تجاري س نام -الف

 براي شناسايي آن)؛ مدل، نام يا ديگر موارد هشناسايي محصول (براي مثال شمارعالمت  -ب

اين الـزام بـراي صـندلي    باشد،  kg 9 يا kg 6 تواندكند كه مير وزن كودكي كه از آن استفاده ميحداكث -پ
 رود؛كار نمياست، به ECE 44ماشين كه منطبق بر استاندارد 

 :هشدار -ت

 هشدار! -1

 رها نكنيد؛ بدون مراقبهرگز كودك را   -2

 .شودهمراه  19شكل  نماد تصويريبا  ممكن است اين هشدار

 
 19شكل 
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 مرتفع مثال ميز خطرناك است؛ يسطحاستفاده از گهواره خميده در روي  -3

 هاي خواب طوالني طراحي نشده است؛اين گهواره خميده براي دوره -4

 دارنده استفاده كنيد.نگه سيستمهميشه از  -5

 اطالعات خريد       7-3

 :باشدحاوي موارد زير بايد و  باشدفروش در دسترس  رحلهدر مبايد اطالعات خريد 

 ؛هاي مربوطهكننده يا سازمان مسئول براي فروش آن و آدرستوليدكننده، واردنام يا عالمت تجاري  -1

باشد. اين الزام براي صندلي ماشين  kg 9 يا kg 6 تواندكند كه مير وزن كودكي كه از آن استفاده ميحداكث  -2
 رود.كار نمياست، به ECE 44كه منطبق بر استاندارد 

 ؛»تواند بنشيند، از گهواره خميده استفاده نكنيدميوقتي كودك شما بدون كمك «هشدار   -3

 ؛»خواب طوالني مدت طراحي نشده استهاي ه خميده براي دورهاين گهوار«هشدار   -4

 .ايران اين استاندارد ملي پس از اخذ مجوز از سازمان ملي استانداردشماره و تاريخ   -5

 استفادههاي دستورالعمل      7-4

 كننـده يـا سـازمان بـراي فـروش آن و      يدكننـده، وارد اده حاوي نام يا عالمـت تجـاري تول  هاي استفدستورالعمل
 .، مدل، نام) استمربوطه و شناسايي محصول (شماره آدرس

 هاي مربوط به مونتاژ درست و ايمن و استفاده از گهواره خميده بايد ارائه شود.العملدستور

 ها بايد داراي عنوان زير باشند:اين دستورالعمل

 را نزد خود نگه داريد. دستورالعمل بعدي اين مراجعهمهم! براي 

 ها بايد شامل موارد زير باشد:اين دستورالعمل

 !هشدار -الف

 رها نكنيد؛ بدون مراقبهرگز كودك را  -ب

 همراه باشد. 19شكل  نماد تصويريبا  ممكن استاين هشدار 

 ؛از گهواره خميده استفاده نكنيدبه محض اينكه كودك شما قادر به نشستن شد  -پ

 ؛هاي خواب طوالني طراحي نشده استگهواره خميده براي دوره -ت
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 ؛استفاده از گهواره خميده روي سطوح مرتفع مثل ميز خطرناك است -ث

 ؛دارنده استفاده كنيدنگه سيستمهميشه از   -ج

حمـل نيسـت،    عنـوان دسـتگيره  از آن اسـتفاده بـه   بازي اسـت كـه هـدف   ميله اسباب ر گهواره خميده داراياگ
 هشدارهاي زير بايد اضافه شود.

 ؛بازي براي حمل گهواره خميده استفاده نكنيدهرگز از ميله اسباب -چ

 اطالعات اضافي:

است. ايـن الـزام بـراي     kg 9 يا kg 6 شده است ي كه گهواره خميده براي او طراحيحداكثر وزن كودك -ح
 ؛رودكار نميبه ECE 44صندلي ماشين منطبق بر استاندارد 

تختخوابي ا در تواند جايگزين تختخواب باشد. اگر كودك شما به خواب نياز دارد، او رگهواره خميده نمي -خ
 مناسب قرار دهيد؛

 هواره استفاده نكنيد؛ه باشد، از گاگر هر يك از قطعات گهواره شكسته شده باشد يا گم شد -د

 ت، از قطعات ديگري استفاده نكنيد؛يد كرده اسغير از قطعات يدكي كه سازنده تأيبه -ذ

 .ري محصول و شستن و تميز كردنهاي نگهدادستورالعمل -ر

 بندي غيرقابل نفوذ بسته      8

را بـرآورده نكنـد، بايـد بـا      EN71-1بندي كه الزامات اسـتاندارد  بسته فته برايركاروع پوشش پالستيكي بههر ن
 عبارتي مشخص شود تا نشان دهد كه پوشش پالستيكي بايد برداشته شود يا خراب شود يا دور انداخته شود.
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 پيوست الف

 (آگاهي دهنده)

 حذف شد. ،در استاندارد ملي ايراننداشتن اين پيوست به دليل كاربرد 
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 ب پيوست

 دهنده) (آگاهي

 خميده با اهداف چندگانه ها براي گهوارهاستانداردها و توصيه

 هـاي ديگـري را نيـز    نظر گرفته شود. استانداردها و توصـيه  و نبايد كامل در راهنمايي است ليست زير براي ارائه
 .)را برآورد كند EN-71بازي به گهواره خميده وصل شود، بايد الزامات برد (براي مثال اگر اسباب كارتوان بهمي

  تدوين شده است. EN 71معادل استانداردهاي  6204 ملي ايران با شماره استانداردهاي -يادآوري

و  كري ير (ساك حمل نوزاد )-كاالهاي مراقبت و استفاده كودك  :21850 شمارهاستاندارد ملي ايران  -
 هاي آزمونالزامات ايمني و روش -هاي آن پايه

الزامات -آويز كشي نوزاد -كاالهاي مراقبت و استفاده كودك : 20957استاندارد ملي ايران شماره   -
 هاي آزمونايمني و روش

- EN 1888, Child care articles – Wheeled child conveyances – Safety requirements and test 
methods  

- EN 14036, Child use and care articles – Baby bouncers – Safety requirements and test 
methods  

- EN 14988-1, Children's high chairs – Part 1: Safety requirements  

- EN 14988-2, Children's high chairs – Part 2: Test methods  

- ECE 44, Regulation No 44 of the Economic Commission for Europe of the United 
Nations (UN/ECE) – Uniformprovisions concerning the approval of restraining devices 
for child occupants of power driven vehicles ('childrestraint system'). 
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