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  هدف و دامنه شمول

   هدف

آیین نامه و مقررات حفاظت فنی در ریخته گري ، آهنگري و جوشکاري مصوب  در ریخته گري مبحثهدف از بازنگري  
، به روزرسانی و تطبیق مواد آن با شرایط روز صنایع ، پیشرفت تکنولوژي و ایمن سازي محیط کارگاه و  20/8/1347

صیانت از نیروي انسانی و منابع مادي و پیشگیري از حوادث ناشی از کار در کلیه کارگاه هایی است که در فرایند آنها از 
و فرایندهاي مرتبط به غیر از روشهاي ریخته گري تحت ) يو لوله ریز قطعه ریزي( ریخته گريماشین آالت و تجهیزات 

  .استفاده می شود ، مداوم و نیمه مداوم) دایکست(فشار 

   دامنه شمول 

کارفرمایان ، تدوین گردیده و براي کلیه  جمهوري اسالمی ایران قانون کار 85مقررات این آیین نامه به استناد ماده 
  .مذکور الزم االجرا می باشدمشمول قانون کارگران و کارآموزان 

  

  تعاریف –فصل اول 
  .الحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روندطژه ها واص در این آیین نامه وا

  اي است که براي ذوب ، نگهداري و ریخته گري مذاب فلزات استفاده می شود نگهدارندهمحفظه :  بوته

  .یا ترکیبی از هر دوي اینها که بر روي سطح مذاب فلزات جمع می شوند ها اکسیدهاي فلزي یا دیگر ناخالصی:  سرباره

  .و قابل خم شدن می باشد ست که براي نگهداري ، حمل و تخلیه مذاب استفاده می شودا يا محفظه:  پاتیل

  .است که توسط جرثقیل هاي سقفی جا به جا می گردد نوعی پاتیل:  پاتیل جرثقیلی

پاتیل است که تخلیه مواد مذاب آن از طریق مجراي موجود در قسمت کف انجام می نوعی  : پاتیل با تخلیه از کف
  .پذیرد
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بصورت الکتریکی و توسط کویل پیچیده شده در اطراف بوته یا نسوز کوره به  کوره اي است که حرارت:  القاییکوره 
تقسیم ) مصارف آزمایشگاهی(و به انواع فرکانس شبکه ، فرکانس متوسط و فرکانس باال  فلز موجود در آن القاء می گردد

  .انواع کوره هاي فرکانس شبکه شامل کوره هاي القایی بدون هسته و کوره هاي القایی کانال دار می باشند.می گردد

تریک بین الکترودها و بار کوره کوره اي است که حرارت در آن از طریق ایجاد قوس الک:  کوره قوس الکتریک مستقیم
  .تولید می گردد

کوره اي است که حرارت در آن از طریق ایجاد قوس الکتریک بین الکترودها ایجاد :  کوره قوس الکتریک غیر مستقیم
  . می شود

ده می که داراي حمام مذاب با عمق کم بوده و در ذوب فلزات از آنها استفااست  ياکوره :  کوره شعله اي یا تشعشعی
شود و حرارت حمام از طریق گازهاي داغ در روي سطح فلز و تشعشع ناشی از سقف تامین می گردد و به انواع ثابت و 

  .دوار تقسیم می شود

مذاب  نگهدارندهکوره اي است که داراي المانهاي تولید گرما بوده و به عنوان :  ماشین ریخته گري نگهدارندهکوره 
  .در ماشین ریخته گري عمل می نماید

  .که نهایتا منجر به تولید فلز مذاب می گردد شده اخل کوره ذوب ریخته دموادي است که به :  بار کوره

که از آن براي پیشگرم کردن بار کوره قبل از ریختن آن به داخل کوره استفاده  تجهیزاتی است:  گرم بار کوره پیش
  . می گردد

قطعه اي است از جنس چوب ، فلز یا دیگر مواد که براي ایجاد محفظه قالب در داخل مخلوط قالب گیري از آن :  مدل
  .استفاده می شود

مخلوط از پیش شکل گرفته و قابل متالشی شدن که در درون قالب جاي گرفته تا قسمت هاي داخلی قطعه :  ماهیچه
  .ه نمود ، تهیه نمایدکه توسط مدل نمی توان تعبی را یا آن قسمت هایی

 باماشین تزریق ماسه یا دیگر مخلوط ها به منظور ساخت قالب یا ماهیچه :  یا ماهیچه سازي گیريماشین هاي قالب
  .اعمال هواي فشرده یا دیگر گازها را می گویند

به کار برده  دیگریکهرگونه مواد بصورت مایع و یا جامد که براي چسباندن ذرات مخلوط ماهیچه به :  چسب ماهیچه
  .می شود
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، فلز یا چوب که حفره داخل آن داراي شکل مطلوب ماهیچه بوده و ماهیچه در پلیمریک سازه از جنس :  جعبه ماهیچه
  .درون آن ساخته می شود

محفظه اي بدون سرپوش و انتها ، که براي نگهداري مخلوط ماسه در هنگام قالب گیري بکار می :  درجه ریخته گري
از دو یا چند جزء تشکیل شده است که قسمت پایینی ، لنگه زیرین و قسمت باالیی ، لنگه رویی نامیده می  درجه. رود
  .به قسمت هاي میانی به هر تعداد لنگه وسطی گفته می شود.شود

روشی است که در آن قالب از طریق ریختن مخلوط ماسه حاوي چسب گرماسخت :  )چراغی(ریخته گري پوسته اي 
  .ل فلزي گرم شده ، شکل می گیردبر روي مد

قالبی است که ابتدا بصورت دوغاب بوده و از مواد دیرگداز ، چسب و حالل تشکیل شده  که :  قالب ریخته گري دقیق
  .بصورت الیه الیه  بر روي مدل مومی ریخته می شود تا پس از سخت شدن به شکل قالب ریخته گري دقیق در آید

است که عمل مخلوط کردن و پوشش دادن مخلوط ماسه را بصورت مکانیکی براي استفاده ماشینی :  (Muller)مولر 
  در ریخته گري با استفاده از چسب ها و محلول ها انجام می دهد

ماشینی است براي تهیه مخلوط ماسه یا ماهیچه که از طریق اضافه نمودن اجزاء مخلوط : (Sand Mixer)میکسر 
  .انجام می دهد را عمل بصورت کنترل شده این

فرایندي است که طی آن ماده ساینده با فشار ناشی از نیروي هیدرولیک یا باد و یا گریز از مرکز :  پاشش مواد ساینده
  .به یک سطح برخورد می کند

قطعه استوانه اي جداگانه و قابل تعویض که در داخل شیلنگ تجهیزات تمیزکاري قرار می گیرد و مانع :  (Liner)الینر 
  .از سایش شیلنگ می شود

  .بکار می رود هواي بازابزار تصفیه هوا که براي جدا نمودن ذرات از سیستم خروج گاز قبل از تخلیه به :  غبارگیر

  .و یا پولیش د نیاز توسط روشهایی مثل سنگ زدنبه صافی سطح مور نرسید:  پرداخت کاري

  .وري می شودآفر ،ماسه اي است که توسط فرایندهاي حرارتی ، مکانیکی ، هوادهی و تر:  ماسه بازیابی شده

ع اضطراري مواد  قاست که در زیر یا جلوي کوره قرار می گیرد تا در موا فضایی:  کوره مذاب تخلیهاضطراري  چاله 
  .تخلیه گردددر آن مذاب 
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  .از سطح مذاب فلزات می گویند را جدانمودن سرباره:  سرباره گیري

ابزاري است که به کمک یک مکانیسم دستی یا مکانیکی قطعه را از حفره قالب یا یک منطقه :  ابزار برداشتن قطعه
  .دیگر برمی دارد

ریل قرار می گیرد و توسط عمل کشش یا سبد ها ، باکت ها یا هر گونه محفظه اي است که بر روي ): SKIP( الوك
  .فشار به حرکت در می آید

لوله اي است که از یک طرف درون فلز مذاب قرار گرفته و از طرف دیگر به انتهاي قالب متصل است تا فلز :  لوله تغذیه
  .مذاب از درون آن به حفره قالب بریزد

  .رخش و نگاهداشتن آن بکار می رودمحوري است در پاتیل که براي چ:  )Trunnion(دسته پاتیل  

  .متصل به پاتیل است که قالب جرثقیل در داخل آن قرار می گیرد حلقه:  )(Bail چنگک

روشی است که طی آن فلز مذاب تحت شرایط وزنی یا با فشار پایین به داخل یک قالب از جنس :  ریخته گري ریژه
  .مقاوم نظیر آهن یا فوالد ریخته شده و سپس منجمد می گردد

یا الکتریکی است که در آن فلز مذاب ) پنوماتیکی (یک دستگاه مکانیکی، هیدرولیکی، نیوماتیکی :  ماشین ریژه ریزي
  .وزن یا بافشار  پایین به درون قالب چند بار مصرف موجود در ماشین فرستاده می شودتوسط نیروي 

یک ماشین ریخته گري با قالب دائم است که معموال باالي یک کوره :  با فشار پایین ریژه ریزيماشین هاي 
 اتمسفر 2 ازفشار در این ماشین ها باید کمتر. نصب شده تا با ایجاد فشار، فلز مذاب را به لوله تغذیه بفرستد نگهدارنده

  .باشد

تا به شکل  شدهفلز مذاب به داخل آن ریخته  که ابزاري است در ماشین هاي ریخته گري با قالب دائم:  قالب دائم
  .در بیاید یقطعه ریخته گ

  .دیگر بر روي آن تشکیل می شودیکعه که به واسطه جداشدن نیمه قالبها از سطح روي قط:  خط جدایش

قطعه اي که به منظور جلوگیري از حرکت ناخواسته اجزاء قالب در زمان تعمیر :  (Stop Block) بلوك متوقف کننده
  .و نگهداري ماشین ریژه ریزي استفاده می شود
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استفاده  گریز از مرکزتوسط روش  و بوش ها براي تولید لوله ها ماشینی است که:  گریز از مرکزماشین ریخته گري 
و بوش ها مطابق با محور گردش ماشین بوده و ضخامت لوله ها و بوش ها در این ماشین محور مرکزي لوله ها . می شود

  .محور فوق می تواند بصورت افقی یا مایل باشد .توسط ابعاد قالب و مقدار فلز ریخته شده مشخص می گردد

کمترین مقدار گاز یا بخار مایع قابل احتراق که می تواند با هوا مخلوط شده و :  LEL )اشتعال(حد پایینی انفجار 
  .را بوجود آورد) اشتعالی(مخلوط گازي قابل انفجاري 

  

  

  مقررات عمومی:  فصل دوم
کارفرما مکلف است نسبت به شناسایی خطرات و ارزیابی شرایط محیط کارکارگاه هاي ریخته گري اقدام نموده و : 1ماده 

  .به منظور حذف مخاطرات احتمالی به عمل آورداقدامات کنترلی مناسب را 

نامه آموزش ایمنی آیین با مطابق  ، کارگران کارگاه هاي ریخته گري باید متناسب با نوع کار و خطرات: 2ماده 
آموزش هاي ایمنی الزم را دیده و مدارك مربوطه در  ، کارفرمایان، کارگران و کارآموزان مصوب شورایعالی حفاظت فنی

  .باشد شدهپرونده آنان ثبت و ضبط 

ات ماشینها و تجهیزات مورد استفاده در صنایع ریخته گري باید داراي لوحه شناسایی حاوي اطالعات و مشخص: 3ماده 
  :نصب شوددر محل قابل رویتی بر روي آنها  زیر بوده و

  دستگاه و آدرس سازنده نام–الف 

  شماره سري یا نوع دستگاه –ب 

  ، وزن ظرفیت اسمیمشخصات فنی ضروري مانند توان ،  –ج 

  و سال ساختشماره سریال  –ه 

  در صورت وجود استاندارد ، شماره استاندارد –و 

و نگهداري ماشین آالت و تجهیزات ریخته گري ر نصب، راه اندازي، بهره برداري و سرویس ، تعمیر انجام کلیه امو: 4ماده 
  .باید توسط افراد ماهر و با رعایت دستورالعمل هاي شرکت سازنده و الزامات قانونی انجام پذیرد
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ا، نتایج سرویس ، تعمیر و ماشین ها و تجهیزات ریخته گري باید داراي پرونده مجزا بوده و دستورالعمل ه: 5ماده 
  .نگهداري و بازرسی هاي فنی و ایمنی در آن ثبت گردد

وسایل حفاظت فردي مناسب  باکارگران شاغل در صنایع ریخته گري باید متناسب با نوع کار و خطرات موجود : 6ماده 
و لباس مقاوم به  حفاظتی ، گترعینک هاي ایمنی و حفاظتی ، گوشی ایمنی ، کاله و کفش ایمنی ، دستکش ، پیش بند(

  .گردند تجهیزمطابق با آیین نامه وسایل حفاظت فردي مصوب شورایعالی حفاظت فنی  )ت و مانند آنهارحرا

ورود افراد به داخل محفظه ها یا تجهیزاتی که داراي اجزاء متحرك داخلی هستند تماس یا براي جلوگیري از : 7ماده 
  .باید از حفاظ مناسب استفاده شود

جمله کمبود اکسیژن ،مخلوط گازهاي سمی ، از( کارفرما باید در خصوص امکان ایجاد مخلوط هواي خطرناك: 8اده م
آیین نامه طبق ( اشخاص حقیقی یا حقوقی ذیصالحاز طریق در محیط کارگاه  )مخلوط گازهاي قابل انفجار و غیره

و در صورت  بررسی هاي الزم را بعمل آورده)  مشاورین حفاظت فنی و خدمات ایمنی مصوب شورایعالی حفاظت فنی
  .وجود چنین مخلوطی روش هاي پیشگیرانه الزم را اتخاذ و دستورالعمل هاي مربوطه را تهیه کند

و انتقال مذاب را تهیه و بر نحوه اجراي  ،بارریزي کارفرما باید دستورالعمل هاي مکتوب براي عملیات ایمن  ذوب: 9ماده
این دستورالعملها همچنین باید شامل مشخص نمودن افراد ماهر براي انجام کار و تجهیزات حفاظت . آنها نظارت نماید

  .فردي مورد نیاز باشد

کارفرما باید آموزش الزم را در خصوص روش هاي صحیح انجام کار مطابق دستورالعمل هاي مربوطه به : 10ماده 
از روش هاي صحیح انجام کار و دستورالعمل هاي مربوطه  رگرانکاکارفرما باید مطمئن گردد که . ارائه نماید کارگران

  .و کارگران نیز موظف به رعایت روش هاي صحیح انجام کار و دستورالعمل هاي مربوطه می باشند پیروي می نمایند

محدود  کارگرانتا حرکت  نمودهکارفرما مکلف است فاصله کافی بین ماشین ها و خطوط عملیاتی را مهیا : 11ماده 
  . نگردد

. از فضاهاي مجزا باید براي تعمیر و نگهداري ، نظافت ماشین ها، جا به جایی و اسقاط مواد استفاده گردد: 12ماده 
  .باشد و یا هرگونه مواد لغزنده سطوح مورد استفاده براي عبور افراد باید عاري از موانع ، گریس ، روغن و آب

باید با استفاده از روش هاي ایمن از جاري شدن  گرددم هیدرولیک استفاده می در ماشین هایی که از سیست :13ماده 
  .مایع هیدرولیک و آتش گرفتن آن جلوگیري به عمل آید

کارفرما موظف است میزان شدت صدا در ایستگاه هاي مختلف کاري فرایند ریخته گري را اندازه گیري نموده و : 14ماده 
  .ت صداي تولیدي را اتخاذ نمایدتدابیر الزم براي کاهش میزان شد
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با استفاده ازروش هاي ایمن از ایجاد  باید در صورت بروز نقص فنی در هر یک از اجزاء ماشین هاي ریخته گري :15ماده 
  .، جلوگیري به عمل آید کارگرانجراحت و صدمه به 

و تصفیه حاصل از عملیات ریخته گري باید توسط سیستم تهویه  هاي و دود ، گردوغبار هاي فلزي فیوم بخارات :16ماده 
  .مناسب از محیط خارج شود

کوره یا در  آنها و ابزارها قبل از فرورفتن شارژ موادبه منظور حذف رطوبت ، روغن و سایر مایعات موجود در : 17ماده
و همچنین مواد قابل انفجار  کپسول ها از افزودن ظروف سربسته مثل انواع. پیش بینی شده باشدتمهیداتی باید  مذاب

  .مانند مهمات جنگی باید اکیدا خودداري شود

  .م فرو برده شوندنباید در مذاب آلومینی هابزارهاي زنگ زد:  18ماده

در رابطه با آزمایش ، الزم را آموزش هاي کارفرما باید کار جابه جایی قراضه ها را به کارگرانی واگذار نماید که : 19ماده 
  .فرا گرفته باشند ها قراضه ونقل کنترل و حمل

در خصوص امکان وجود مواد منفجره  آنها باید پس از اطمینان از آزمایشات کنترلیها جابه جایی و شارژ قراضه : 20ماده 
  .، اشیایی که بطور بالقوه خطر انفجار دارند و ظروف توخالی در بسته انجام شود

قبل از جابه جایی یا پیاده کردن قراضه هاي تهیه شده از صنایع نظامی که ممکن است حاوي مواد منفجره : 21ماده 
  .ي براي بررسی وقوع احتمالی انفجار تعیین گرددماهرباشند باید فرد 

شده و قراضه قراضه ها فقط باید وقتی تحویل گرفته شوند که تهیه کننده تضمین نماید کنترل هاي الزم انجام : 22ماده 
  .ها عاري از مواد منفجره و ظروف توخالی در بسته می باشند

اگر کارگران ماده منفجره  یا مشکوکی یافتند باید فورا کار را متوقف کرده ، محل را عالمت گذاري و با استفاده : 23ماده 
د مطمئن شود که در صورت کشف فرد مسئول بای .از نوار مسدود نمایند و مراتب را سریعا به فرد مسئول اطالع دهند

  .فورا در جریان امر قرار می گیرند ذیصالحمواد منفجره یا مشکوك در داخل قراضه ها مقامات 

یافتند باید آنرا کنار گذارده و به فرد مسئول اطالع  قراضه ها ظرف توخالی دربسته اياگر کارگران در داخل : 24ماده 
توخالی باید به منظور اطمینان از عدم ایجاد خطر در اثر افزایش فشار درونی ظرف به  براي استفاده مجدد ، ظرف  .دهند

  . مقدار کافی سوراخ شود

تمامی موتورها و محورهاي انتقال نیرو باید مطابق آیین نامه حفاظت در مقابل خطرات وسایل انتقال نیروحفاظ : 25ماده 
  .گذاري شده باشند
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  و ماهیچه سازي گیريماده سازي ماسه ، قالب آ –فصل سوم 
و ماهیچه سازي  ه در آماده سازي ماسه ، قالب گیريمورد استفاد يمخازن و مخلوط کن ها ،سیلوها ، قیف ها : 26ماده 

و رعایت اصول ایمنی  صادره از طرف کارفرما با کسب مجوزبعنوان فضاي بسته محسوب شده و انجام کار در آنها باید 
  .باشد همراه

  .و موثر مجهز شوندحفاظ مناسب  بهتمامی دریچه ها در سیلوها ، مخازن و قیف ها باید : 27ماده 

کار ماند در سیلوها ، قیف ها و مخازن باید به گونه اي طراحی شده باشد تا پسانجام عملیات خارج کردن : 28ماده 
  .بصورت ایمن انجام پذیرد

مخازن و قیف ها باید به گونه اي طراحی شده باشد تا از سقوط افراد  ها در سیلوها ، مکانیزم راه اندازي دریچه: 29ماده 
  .در مسیر جریان تخلیه مواد جلوگیري نماید

  .باید متوقف شده باشند و ماشین آالت مربوطه  تجهیزات ،ماسه  گیري نمونهبراي : 30ماده 

  .ها جلوگیري بعمل آیدنتماس افراد با اجزاي خطرآفرین آباشند تا از اید داراي حفاظ ها و میکسرها بمولر: 31ماده 

  :کنترل باید با رعایت شرایط ذیل جانمایی شود تابلويانتقال مواد بصورت دستی کنترل می شود ،  هنگامی که: 32ماده 

 .شده باشد جدااپراتور از مکانیزم انتقال  - الف 

 .اپراتور در مسیر مواد برگشتی نباشد -ب 

 .به کنترل ها دسترسی داشته باشداپراتور  -ج 

 مانعی در برابر دید اپراتور به خط انتقال وجود نداشته باشد  - د 

رعایت کلیه موارد ایمنی و حفاظتی می شوند  انبارقابل اشتعال ، انفجار یا سمی جا به جا یا  در مواقعی که مواد: 33ماده 
  .الزامی است

باعث ایجاد غلظت آالینده ها بیش  تجهیزات و فرایند جابه جایی و آماده سازي ماسهماشین آالت ،  که هنگامی: 34ماده 
با  و یا حد مجاز رسانده شود کمتر ازمقدار آالینده ها باید به  مناسب یکنترل روش هاياز حد مجاز شود، با استفاده از

  .دتنزل یاب ل ممکن میزان تماس کارگران با آالینده ها به حداقتجهیزات حفاظت فردي  استفاده از
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، غلظت آالینده هاي قابل انفجار باید به نحوي کنترل شود که حداکثر )چراغی( در روش ریخته گري پوسته اي: 35ماده 
  .باشد )(LEL پایینی انفجارحد درصد  25غلظت آالینده ها 

براي  آسیب، تمامی مناطقی که امکان ایجاد گیري و جابه جایی درجه هاقالب  ،در تجهیزات ماهیچه سازي : 36ماده 
  .حفاظ گذاري شوندبصورت مناسب وجود دارد باید  کارگران

خط از بین  خارج شده ذرات ماسه از اصابت باید با استفاده از روش هاي زیر و یا دیگر روش هاي مناسب: 37ماده 
  : محافظت گردد و اصابت آنها به اپراتور بین جعبه ماهیچه و دستگاه ماهیچه سازي جدایش

 .از سایش سطوح فصل مشترك بین جعبه ماهیچه و دستگاه ماهیچه سازي جلوگیري گردد -الف   

یز ماهیچه و دستگاه ماهیچه سازي تم قبل از شروع به کار، ذرات ماسه باقیمانده در فصل مشترك بین جعبه -ب   
 .گردد

 .صل مشترك بین جعبه ماهیچه و دستگاه ماهیچه سازي استفاده گردددر ف) التون( از درزگیر -ج   

  .از سپرها یا پرده هاي حفاظتی در فاصله بین اپراتور و دستگاه استفاده شود -د   

باید بصورتی طراحی شده باشند که جاگذاري و برداشتن جعبه بدون قرارگیري دست جعبه هاي ماهیچه سازي : 38ماده 
نشده باشد نقاط  پیش بینیجعبه ماهیچه در طراحی  دستگیره هاي مناسبدر صورتی که . باشد آسیبدر معرض اپراتور 

  .مذکور باید به جعبه ماهیچه اضافه شود

) پنوماتیکی ( جعبه ماهیچه باید داراي استحکام الزم براي مقاومت در برابر نیروهاي مکانیکی و نیوماتیکی : 39ماده 
  .حین کاررا داشته باشد

  .وجود داشته باشد دمشصفحات  یاهوا باید در جعبه ماهیچه با  سوراخهاي ارتباط: 40ه ماد

جلوگیري بعمل ) SKIP( ها  الوكقال انتاپراتورها با سیستم احتمالی با استفاده از حفاظ مناسب باید از تماس : 41ماده 
   .آید

محیط کار در سطحی معادل حداکثر مقدار  هواياز تهویه مناسب براي نگهداري  باید در فرایند ماهیچه سازي ،: 42ماده 
  .مجاز براي آالینده هاي موجود در فرایند ماهیچه سازي استفاده شود

مورد مصرف در فرایند ماهیچه سازي را تهیه و در ) MSDS(کارفرما موظف است برگه اطالعات ایمنی مواد  : 43ماده 
  .فرایند ماهیچه سازي از آن استفاده نمایدراستاي ایمن سازي 



١١ 
 

با استفاده از روش هاي ایمن از خارج شدن پیستون از  باید در پیستون هاي موجود در دستگاه هاي قالب سازي:44ماده 
  .داخل سیلندر جلوگیري شود

زنی استفاده  گیرههاي  به ایستگاه )کلمپ( گیره هادر هنگامیکه از سرسره هاي سقوط آزاد براي بازگرداندن : 45ماده 
  .محکم شده و مجراي خروجی سرسره نیز حفاظ داشته باشدباید در داخل سرسره  )کلمپ( ها گیرهمی شود ، 

بوده یا  کارگرانباید بصورتی طراحی شده باشد که داراي فاصله کافی از ریخته گري ابزارهاي بلند کردن درجه : 46ماده 
  .جداگانه باشندداراي دستگیره هاي 

نظیر جداکننده ( جلوگیري از ورود مواد فلزي ناخواسته به مخلوط ماسه باید از روش هاي مناسب  براي: 47ماده 
  .استفاده شود )مغناطیسی و سرند

انجام تنظیمات یا تعمیرات در تجهیزات مورد استفاده براي آماده سازي قالب ، قالب سازي و ماهیچه سازي : 48ماده 
و مجوز هاي مورد نیاز را از  می باشد مگر اینکه وي در این رابطه آموزش هاي الزم را دیده باشدتوسط اپراتور ممنوع 

  .طرف کارفرما دریافت کرده باشد

نظیر یکبر کننده بشکه ، شیرهاي (  بمناس تجهیزاتقالب از ظروف کار باید از  پوشانبراي تخلیه ترکیبات : 49ماده 
  .استفاده شود) سماوري 

در قالب و حاللهاي قابل اشتعال باید در ظروف دربسته محکم ، نشکن ، غیرقابل اشتعال و فقط  پوشان رکیباتت:  50ماده
  .در محل کار انبار شوند نوبت کاريمقادیر مورد نیاز یک 

. در صورت استفاده از پوشان هاي پایه آبی قبل از بارریزي ، سطح قالب باید بوسیله شعله دستی خشک گردد:  51ماده
  .در صورت استفاده از پوشان هاي پایه الکلی قبل از بارریزي با آتش زدن سطح قالب باید خشک گردد

باید در . درجه سانتیگراد استفاده می شود 55قالب با نقطه اشتعال کمتر از  پوشانکه از ترکیبات  مادامی:  52ماده
ه نگهداشته شده و کشیدن سیگار در این منطقه متر  عاري از هرگونه شعل 3اطراف نقطه مصرف ، منطقه اي به شعاع 

  .ممنوع گردد

  .ظروف کار باید در برابر ضربه محافظت شده و پس از استفاده درب آنها بسته شوند:  53ماده

درجه  55اسپري کردن قالب ها و ماهیچه ها با ترکیبات پوشش دهنده اي که داراي نقطه اشتعال کمتر از :  54ماده
  .باید در جایگاهها یا غرفه هاي مخصوص انجام شودسانتیگراد هستند 
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می توان با رعایت تدابیر ایمنی در کارگاه  ، را که حمل آنها مشکل می باشد هاي سنگینماهیچه ها و قالب :  55ماده
گیري که داراي جایگاههاي اسپري مجهز به  این تدابیر همچنین عملیات اسپري در ماشینهاي قالب. اسپري نمود

  .تهویه مکنده هستند را نیز شامل می گرددسیستم 

جهت جلوگیري از بیرون زدن مذاب از سطح جدایش دو نیمه قالب باید از وزنه گذاري و یا گیره استفاده :  56ماده
  .شود

همزمان با شروع ریخته گري باید نسبت به سوزاندن گازهاي قالب اقدام نمود تا از تجمع گاز در قالب و :  57ماده
  .ماهیچه جلوگیري بعمل آید

  

  کوره هاي ذوب و ریخته گري- فصل چهارم 

    کوره خودکاربارگیري 

با تعبیه راههاي دسترسی به نقاط بارگیري ، مسیرهاي تغذیه و سکوهاي بارگیري یا منطقه عبور ارابه ها باید : 58ماده 
  .شوند درهاي مخصوص محافظت

درها و شروع بکار مجدد دستگاه ، درها باید به میکروسوئیچ  براي جلوگیري از بسته شدن تصادفی و ناخواسته: 59ماده 
  .مجهز شوند

ورت بازبودن یکی از درهاي دسترسی ، سیستم کنترل دستگاه باید بطور اتوماتیک خاموش شده و هدایت در ص: 60ماده 
  .دستگاه بصورت دستی از اتاق کنترل مرکزي غیرممکن باشد

روشن کردن دوباره دستگاه از داخل اتاق کنترل مرکزي فقط باید زمانی میسر باشد که درهاي دسترسی بسته : 61ماده 
  .میکروسوئیچ توسط یک کلید از بیرون باز شده باشد بوده و قفل

راهنما باید کلیدهاي  محوردر مسیر تغذیه ، روي سکوي بارگیري مجاور کوره و درصورت لزوم در نزدیکی : 62ماده 
راه اندازي کنترلهاي فوق باید توسط سوئیچی که با کلید .توقف اضطراري و کنترلهایی براي هدایت دستی موجود باشد

  .ز و بسته می شود امکان پذیر باشدبا

  .ط باید پس از قرارگرفتن کامل قیف در زیر آنها انجام شودفقتخلیه ظروف توزین : 63ماده 
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هاي ثابت  دار برقی و قسمت ) SKIP(الوك  نوارنقاله هايیا متحرك  ابین عریض ترین قسمتهاي پیش آمدهم: 64ماده 
  .متر وجود داشته باشد 2سانتیمتر و ارتفاع  50آزاد و بدون مانع به عرض  ساختمان در مسیر تغذیه ، باید فاصله اي

  

  کوره هاي بوته اي

سانتیمتر  باالتر از سطح زمین قرار گرفته اند ، باید  30کوره هاي بوته اي ایستاده با لوالي مفصلی که بیش از :  65ماده
  :مجهز شوند با مشخصات زیر به سکوهایی

 .مواد مقاوم به آتش ساخته شده باشند از فلز یا سایر - الف 

 .داراي عرض کافی باشند -ب 

 .در قسمت جلو و کناره هاي کوره و همسطح با قسمت فوقانی آن امتداد یافته باشند -ج 

 .به نرده و آستانه هاي محافظ استاندارد مجهز شده باشند - د 

از کوره هاي بوته اي گازوئیل سوز ، به یک منبع  اگر دمنده ها و پمپ هاي سوخت تغذیه کننده مجموعه اي: 66ماده 
انرژي مشترك متصل نباشند در این صورت باید در روي خط لوله اصلی تامین سوخت کوره ها یک شیر فلکه دستی یا 

  .اتوماتیک نصب شود تا هنگام بروز نقص در سیستم هوا ، جریان سوخت به کلیه کوره ها فورا قطع گردد

از استفاده از نظر وجود حفره و ترك هاي ریز بدقت  قبل. هاي گرم وخشک انبار شوند اید در مکانبوته ها ب: 67ماده 
همچنین به آرامی گرم و فقط توسط ابزارهایی . ته یا دیواره هاي جانبی بارگیري شوندبو بازرسی و بدون آسیب زدن به

  .مناسب باال برده شوند اندازهبا شکل و 

کارگران بوته ها باید توسط تعداد کافی از کارگران حمل و جابجا شود بنحوي که از واردآمدن فشار بی مورد به :  68ماده
 .در این زمینه رعایت آیین نامه حفاظتی حمل دستی بار مصوب شورایعالی حفاظت فنی الزامی است .جلوگیري شود

 

  کوره هاي شعله اي

  .میلی بار باشد 70دار باشند و فشار استاتیک هواي آنها حداقل  هاي گازسوز باید دمنده مشعل:  69ماده

موجب قطع گاز در  تابررسی شود  مربوطه هاي  توسط سوئیچحداقل باید  کمتر از مقداربه فشار هوا کاهش : 70ماده 
  .شرایط نامتعارف گردد
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  .مجهز به نشاندهنده فشار باشندباید مسیر هوا و گاز : 71ماده 

  .مجهز به شیر تنظیم نهایی جریان هوا و گاز باشندباید ها  مشعل: 72ماده 

  .براساس دستورالعمل سازنده باشدباید مسیر ورودي شعله و فاصله سرمشعل از کوره : 73ماده 

  .درصد باالتر باشد 20مطابق با نیاز کوره و یا حداکثر باید ظرفیت حرارتی مشعل : 74ماده 

  .مناسب نصب گردددرمسیر گاز باید فیلتر :75ماده 

گرمکن مجهز به سوئیچ کنترل  و پیش بودهدرجه سانتیگراد  100حداقل باید مازوت ورودي به مشعل دماي : 76ماده 
  .درجه حرارت باشد

  .باشد) شمعک ( باید مجهز به پیلوت  کوره هاي شعله اي مشعل: 77ماده 

مجهز به شیر قطع باید فاده می شود ، این سیستم چنانچه در مسیر گاز طبیعی از سیستم تقلیل فشار است: 78ماده 
  .کننده و شیر اطمینان باشد

درصورت  باید عدد شیر برقی مناسب نصب گردیده و این شیر برقی حداقل یکباید در مسیر گاز طبیعی : 79ماده 
تنظیم ترجیحا این شیر باید از نوع . اختالل در فشار هوا و یا عدم تعادل در فشار گاز طبیعی مسیر گاز را قطع نماید

  .باشد )Manual Reset( دستی 

با استفاده از روش که در معرض حرارت قرار دارند باید براي درجه حرارت مورد نظر طراحی شده و یا تجهیزاتی :  80ماده
  .گردد جلوگیرياز برخورد تشعشع و باالرفتن دما  هاي موجود و تدابیر ایمنی

  .باید طوري نصب گردد که در شرایط کاري ، از محل نصب جدا نشودوره کمشعل : 81ماده 

  

  کوره هاي القایی

ایمنی  "تحت عنوان  6444-3عالوه بر مواد این بخش ، موارد ذکر شده در استاندارد ملی ایران به شماره :  82 ماده
نیز الزامی  "الزامات ویژه گرمایش القایی و رسانشی و تاسیسات ذوب القایی :  3قسمت  –تاسیسات گرمایش الکتریکی 

  .می باشد

طراحی کوره القایی باید به نحوي باشد که از پراکندگی میدان مغناطیسی در اطراف بوته و محیط کار کوره :  83ماده
  .جلوگیري نماید
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استفاده می شود، باید  )کابل ارت (  براي اتصال به زمین که یآنهای ه غیر ازب بدون روکشهاي  هاديتمامی : 84ماده 
  .حفاظ گذاري شوند

  .باید داراي امکان خروج رطوبت یا بخار آب باشند (steel shell) کوره هاي القایی بوته هاي ذوبپوسته : 85ماده 

در سیستم هیدرولیک تخلیه کوره باید مکانیزمی پیش بینی شود تا در صورت بروز خطا یا نقص فنی در آن : 86ماده 
  .باشدسیستم ، برگشتن آن به وضعیت عادي با سرعت کنترل شده 

دامات قا انجام ، کوره وجود داشته باشد هبه داخل چال کارگرانخطر سقوط ، اگر در حین چرخش کوره : 87ماده 
  .این اقدامات نباید باعث بروز خطر دیگري براي کار کنان شود. خصوص الزامی استحفاظتی در این 

ابزار فرمان دهنده به شیر هیدرولیک که چرخش کوره را کنترل می نماید باید داراي مکانیزمی باشد که با : 88ماده 
  .برگردد "خاموش  "برداشتن نیروي دست به وضعیت 

موانع یا  (Limit Switch)کلیدهاي محدودکننده می باشند باید داراي  چرخشکوره هایی که داراي قابلیت : 89ماده 
  . بیش از حد کوره جلوگیري شود باشند تا از چرخش  (stop) کنندهمتوقف 

  .باشنددر تمامی سیستم هاي چرخش کوره ، دکمه هاي فشاري و اهرم ها باید از نوع غیرثابت شونده : 90ماده 

در کوره هایی که قابلیت چرخش در دو سمت را دارند مکانیزم هاي چرخش براي خروج سرباره و مذاب باید : 91ماده 
  .یکپارچه باشند

قرارگیري آنها در معرض حرارت محل سیم کشی ها و لوله کشی هاي کوره باید بصورتی انجام شده باشند تا : 92ماده 
  .مایی آن به حداقل برسدو تشعشع گرخروجی ناشی از مذاب 

قبل از وارد نمودن هرگونه ابزار عایق نشده به داخل حمام مذاب کوره، باید نیروي الکتریکی کوره را قطع نمود : 93ماده 
اگر امکان قطع نمودن جریان برق ورودي به کوره میسر نباشد  .ذخیره شده اقدام نمود الکتریکی و نسبت به تخلیه انرژي

دستکش و  یاجلوگیري از خطر برق گرفتگی ، کلیه کاربران کوره موظف به استفاده از ابزارهاي با دسته عایق وبه منظور  ،
 .لباس عایق مناسب هستند

کوره باید از ابزارهاي دقیق اندازه گیري دما براي این منظور استفاده  دماي براي پرهیز از باالرفتن بیش از حد: 94ماده 
  .نمود

کوره تا محو  ادامه کار، از )ارت (  صورت بروز هر گونه اشکال یا خطا در سیستم کنترل اتصال به زمین کورهدر : 95ماده 
 .کامل اشکال یا خطا باید جلوگیري شود
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که به نسوزهاي کوره فروبرده می شوند نباید توسط تکه ) ارت ( کروم سیستم اتصال به زمین  –آنتن نیکل : 96ماده 
  .شوندهاي نسوز پوشانده 

ریخته گري یا مواد نظیر ماسه ( کف مناطقی که عمل انتقال مذاب در آنها انجام می گردد باید از جنس موادي : 97ماده 
  .باشند که باعث ایجاد حداقل فوران و پاشش مذاب گردد) دیرگداز

را در این  کارگرانمذاب باید به گونه اي تهیه شده باشد که ایمنی  تخلیهدستورالعمل هاي مربوط به عملیات : 98ماده
  .عملیات تامین نماید

نظیر ( و از موادي  وعاري از رطوبت و روغن بودهموجود در قسمت جلو یا زیر کوره باید همواره خشک  چاله: 99ماده
باید ظرفیت نگهداري حداقل یک بار  چاله .فلز در اثر تماس با آن جلوگیري نماید پاششساخته شده باشد که از ) ماسه 

  .بازرسی شود بار در روز یک از ذرات فلزي عاري بوده و بصورت منظم و حداقل و کامل کوره را داشته باشد

  .مناطقی که احتمال پاشش فلز مذاب در آنها وجود دارد باید همواره خشک باشند: 100ماده

بارریزي در زمان انجام عملیات باردهی، . جلوي کوره باید همواره تحت کنترل باشد چالهبه  کارگران تردد: 101ماده 
  .ممنوع می باشد چالهدر  کارگرانانتقال مذاب و سرباره گیري حضور ،

ممنوع ) عرشه کوره ( باالي ناحیه ذوب و سکوي کوره  ( sprinkler)سیستم اطفاء حریق سقفی  نصب :102ماده 
  .آب مربوط به این سیستم هرگز نباید بر روي منطقه خطر ریخته شود ضمنا .است

خطرناك بررسی نموده و با استفاده از روش هاي  جلوي کوره را از لحاظ وجود عوامل چاله فضايکارفرما باید :  103ماده 
  .نماید اتخاذایمن راهکارهاي مناسب براي مقابله با آن که شامل استفاده از وسایل حفاظت فردي نیز می باشد را  

برابر قطر داخلی کوره هرکدام  5متر و یا  6تا شعاع (  نگهدارندهطق اطراف کوره هاي القایی و کوره هاي امن:  104ماده 
کارفرما باید مناطق اطراف کوره که در آنها احتمال لذا  .بعنوان مناطق خطرناك محسوب می گردد )که بزرگتر هستند

وده و زرد یا دیگر عالئم هشداردهنده مشخص نمحفاظتی با رنگ پاشش فلز مذاب وجود دارد را با استفاده از نرده هاي 
 10بر روي کف کارگاه و با عرض حداقل محل هاي مجاز ورود به این نواحی را نیز با استفاده از خط کشی به رنگ زرد 

  .مشخص نماید سانتیمتر

که احتمال پاشش فلز مذاب در آنها وجود دارد باید فقط محدود هاي القایی ورود افراد به مناطق اطراف کوره : 105ماده 
مورد نیاز براي زمان انجام کار افراد در این مناطق باید در حداقل . به منظور انجام وظایف محوله باشد تنهاو  ماهربه افراد 

  .انجام وظایف محوله باشد
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باید در خارج از منطقه اطراف کوره که احتمال پاشش القایی جمله اپراتورهاي کوره از کارگرانر محل استقرا: 106ماده
درصورت امکان عملیات باردهی، سرباره گیري و یا دیگر موارد بصورت خودکار انجام  .دارد، باشدفلز مذاب در آن وجود 

  .به حداقل کاهش یابد می باشدشود تا خطراتی که متوجه اپراتور 

و یا هردوي  باید از ابزارهاي هشداردهنده سمعی یا بصريهاي انتقال دهنده مذاب  ماشین درهنگام حرکت: 107ماده
  .استفاده شود این ماشینها ر مداوم در حین حرکتبطو آنها

هاي انتقال مذاب که داراي امکان کنترل از راه دور می باشند و همچنین مسیر حرکت آنها باید داراي  ماشین: 108ماده 
  .الزم داده شود هايهشداربه کارگران عالئم هشداردهنده باشند تا در رابطه با شروع حرکت ناگهانی آنها 

ابزارهایی که . در مواقع نمونه گیري و یا سرباره گیري تنها باید از ابزارهاي مخصوص این عملیات استفاده نمود: 109ماده
  .ابزارها باید عاري از وجود هرگونه زنگ زدگی باشند .داراي پوشش نسوز هستند باید قبل از استفاده رطوبت زدایی شوند

الزامی موارد ذیل رعایت کوره در قسمت ولتاژ پایین   ترانسفورماتور  قدرتبر روي مدار  در هنگام تعمیرات: 110ماده
     : است

 .نیروي ورودي به ترانسفورماتور در حالت خاموش قفل شده باشد -الف    

 . با مدارولتاژ باال جلوگیري شود کارگرانبا استفاده از حفاظ از تماس  -ب     

در کوره هاي ذوب القایی باید از یک منبع آب که در ارتفاع مناسب نصب شده است براي خنک کردن : 111ماده
  .استفاده شوددر مواقع اضطراري اضطراري کویل کوره 

القایی باید در همه حال آماده  نگهدارندهوسایل و تجهیزات  اضطراري براي خنک کردن نقاط داغ کوره هاي :  112ماده
  . و در دسترس باشد

  

  کوره هاي قوس الکتریک

ایمنی  "تحت عنوان  6444-4عالوه بر مواد این بخش ، موارد ذکر شده در استاندارد ملی ایران به شماره : 113ماده 
  .لزامی می باشدنیز ا "الزامات ویژه تاسیسات کوره قوس الکتریکی :  4قسمت  –تاسیسات گرمایش الکتریکی 

جلوگیري از برخورد کوره یا الکترودها با افراد و یا تجهیزات در زمانیکه کوره برقدار است ، مکانیزم  منظوربه : 114ماده 
  .چرخش کوره باید با جریان برق ورودي اینترالك شود
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جلوگیري از حرکت سقف کوره در زمانیکه کوره برقدار  منظوربه  ، در کوره هایی که از باال شارژ می شوند: 115ماده
  است ، مکانیزم شارژ کوره باید با جریان برق ورودي اینترالك شده باشد

براي این . هنگام افزودن یا تعویض الکترودها نباید از سقف کوره به عنوان سکو یا جایگاه کار استفاده شود :  116ماده
  .منظور باید از سکو یا جایگاه کار مناسب استفاده گردد

 س الکتریکی راو بتواند جریان قو از برقدار بودن الکترودها اطالع یابداپراتور باید با استفاده ازروش هاي ایمن : 117ماده
  .بین الکترود و شارژ برقرار کند 

باشند  ساخته و مهار شدهاجزاء سیستم خنک کردن الکترودها که در روي سقف کوره قرار دارند باید به نحوي : 118ماده
  .که امکان سقوط آنها به داخل کوره وجود نداشته باشد

را براي خنک کردن اضطراري نقاط داغ کوره فراهم نموده  ) لنگ آبینظیر ش(  وسایل و تجهیزاتیکارفرما باید : 119ماده
  .و بر تعمیر و نگهداري مداوم آنها نظارت نماید

کوره  و  چرخش هاي کوره هاي قوس مستقیم، جریان برق به الکترودها ، سیستم درقبل از تعویض الکترودها  :120ماده
  . حرکت دادن سقف کوره باید قطع و قفل شوند

مواد مورد استفاده در کف مناطق انتقال مذاب در محوطه کوره هاي قوس باید از موادي باشد که پاشش  جنس: 121ماده
  .به حداقل برساند و فوران مذاب را

 کارگرانپاشش مذاب از  جلوي کوره هاي قوس باید در مواقعدر  هچالبا استفاده از تمهیداتی نظیر ایجاد : 122ماده
فلز در اثر  پاششاز موادي ساخته شده باشد که از  و باید همواره خشک بوده هچالاین  کف و دیواره هاي. حفاظت نمود

باید از ذرات  هچال .باید داراي ظرفیت نگهداري حداقل یک بار کامل کوره را داشته باشد هچال. تماس جلوگیري نماید
  .فلزي عاري بوده و بصورت منظم بازرسی شود

آنها وجود دارد باید عاري از وجود هر گونه  درکه احتمال پاشش مذاب  تخلیه ، بارریزي و انتقال مذاب مناطق: 123ماده
  .آب یا روغن باشند مانندتجمع سیاالت 

یا سرباره  ریزي ،تخلیهدر حین عملیات باردهی، بارجلوي کوره باید تحت کنترل باشد و  هورود افراد به چال: 124ماده
  . آن شوند و یا واردجلوي کوره حضور داشته  هچالنباید در  کارگرانیک از  گیري هیچ

به منظور جلوگیري از عملیات باردهی، بارریزي ،تخلیه یا سرباره جلوي کوره  هچالدر  کارگراندر صورت وجود : 125ماده
  .استفاده از عالئم هشداردهنده الزامی استگیري 
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برابر قطر داخلی کوره هرکدام که بزرگتر  5متر و یا  6تا شعاع ( مناطق اطراف کوره هاي قوس الکتریک  126ماده
لذا کارفرما باید مناطق اطراف کوره که در آنها احتمال پاشش فلز . بعنوان مناطق خطرناك محسوب می گردد) هستند

یا دیگر عالئم هشداردهنده مشخص نموده و محل هاي  زردرنگ  حفاظتی با مذاب وجود دارد را با استفاده از نرده هاي
سانتیمتر  10مجاز ورود به این نواحی را نیز با استفاده از خط کشی به رنگ زرد بر روي کف کارگاه و با عرض حداقل 

  .مشخص نماید

د دارد باید که احتمال پاشش فلز مذاب در آنها وجو هاي قوس الکتریک ورود افراد به مناطق اطراف کوره: 127ماده
مورد زمان انجام کار افراد در این مناطق باید در حداقل . و فقط به منظور انجام وظایف محوله باشد مجازمحدود به افراد 

  .نیاز براي انجام وظیفه محوله باشد

باید در خارج از منطقه اطراف کوره که  هاي قوس الکتریک جمله اپراتورهاي کورهاز کارگرانمحل استقرار : 128ماده
عملیات سرباره گیري ، انتقال مذاب ، نمونه  امدر صورت امکان انج د واحتمال پاشش فلز مذاب در آن وجود دارد باش

  .گیري و اندازه گیري دما بصورت کنترل از راه دور انجام پذیرد

. را تهیه و بر نحوه اجراي آنها نظارت نماید بارریزيکارفرما باید دستورالعمل هاي مکتوب براي عملیات ذوب و : 129ماده
و تجهیزات حفاظت  ورود به مناطق اطراف کورهبراي  مجازباید شامل مشخص نمودن افراد  همچنیناین دستورالعمل ها 
  .فردي مورد نیاز باشد

  

  

  پاتیل ها -فصل پنجم 
پاتیل هاي ریخته گري که با دست چرخیده و تخلیه می شوند باید داراي ابزار قفل کردن یکپارچه باشند تا از : 130ماده 

باید داراي ) کیلوگرم 500با ظرفیت بیش از ( پاتیل هاي بزرگ حمل و نقل مذاب . چرخش اتفاقی پاتیل جلوگیري گردد
  .ابزار ضد چرخش خودکار باشند

یخته گري و حمل ذوب داراي چنگک باید به وسایل ایمنی مجهز شوند که از تاب خوردن و پاتیل هاي ر: 131ماده 
  .گیري نماید وارونه شدن چنگک پیش

  .چنگک هاي پاتیل ها باید در برابر گرماي تشعشعی محافظت شوند:  132ماده
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هاي محوري ایمن شده  برابر حرکتگوه هایی که براي اطمینان از قفل شدن دنده ها بکار می روند باید در : 133ماده 
  .باشند

حمل ذوب که مستقیما بوسیله لیفتراك  وبراي اطمینان از بلندکردن بدون خطر پاتیل هاي ریخته گري :  134ماده
  .ار بلند می شوند ، تجهیزات مزبور باید به وسایل ایمنی مجهز شونددچنگک 

پاتیل هاي ریخته گري و حمل ذوب ، وسایل قفل کردن آنها پیش به منظور اطمینان از عدم برگشت ناگهانی : 135ماده 
  .از پرشدن باید در وضعیت آماده بکار قرار گیرند

  .دز خم شدن و تخلیه پاتیل باز شوپیش ا بالفاصلهباید  پاتیلقفل : 136ماده 

ي روغنکاري شوند که وسایل متوقف کننده اتوماتیک پاتیل هاي ریخته گري و حمل ذوب فقط باید با مواد: 137ماده 
  .فقط باید از روانسازهاي تعیین شده توسط سازندگان پاتیل استفاده گرددو  تاثیري بر عمل توقف اتوماتیک نداشته باشد

حلقه ها و مکانیزم هاي برگردان پاتیل هاي  نگهدارنده، محورهاي  )Trunnion( ها دسته پاتیلچنگک و :  138ماده
 قسمت هاي فوق حداقل سالی یک. ریخته گري ، حمل ذوب و سرباره باید از نظر وجود ترك و سایر عیوب کنترل شوند

و نتایج آزمایش و اقدامات انجام شده جهت رفع نقص باید  شدهآزمایش  مجاز و داراي مهارت الزمبار باید توسط فردي 
  .مکتوب گردند

  .یخته گري ، حمل ذوب و سرباره باید پیش از استفاده خشک و ترجیحا پیش گرمایش شوندیل هاي رپات:  139ماده

  .جلوگیري شودپاتیل هاي حمل ذوب و ریخته گري باید تا حدي پر شوند که از پاشش مذاب در حین حمل : 140ماده 

اگر نتوان از پرشدن بیش از حد پاتیل جلوگیري نمود در این صورت باید براي حمل آن اقدامات ایمنی خاصی : تبصره 
  .بعمل آید

در حین حمل و نقل باید  (stopper)در پاتیل هاي کف ریز ، براي اطمینان از بازنشدن تصادفی استوپر:  141ماده
  .مکانیزم کار آن قفل گردد

هنگام حمل و نقل پاتیل هاي گردان که به دنده توقف خودکار مجهز نیستند ، مکانیزم برگردان و تخلیه : 142ه ماد
  .پاتیل باید قفل گردد

  .ط باید افرادي که مستقیما درگیر کار بارریزي هستند در محل باقی بمانندفقهنگام بارریزي : 143ماده 

و ابزارهاي مورد استفاده براي اتصال آنها به تجهیزات حمل و نقل فلز مذاب باید  )Trunnion(دسته پاتیل  :144ماده
  :داراي مشخصات زیر باشند
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دسته انتهاي هر یک از   ، هستند درگیر چنگک هاي قالب مانند  باکه  جعبه دندهبراي پاتیل هاي بدون  -الف 
برابر قطر محور باشد مگر اینکه طول  5/1باید داراي یک فالنج با قطري بیشتر یا مساوي با ) Trunnion( ها پاتیل

 .به اندازه اي باشد که امکان در رفتن قالب از آن وجود نداشته باشد) Trunnion(دسته پاتیل 

می  درگیررکاب مانند  هاي چنگک با آنها ) Trunnion(دسته پاتیل  که جعبه دندهبراي پاتیل هاي بدون  -ب 
از چنگک دررفتن  ازباشد تا یا  استاپ  نگهدارندهباید داراي یک  )Trunnion(ها دسته پاتیل ، هر یک از باشند 

 .جلوگیري نماید )Trunnion(دسته پاتیل 

، همه اجزاء قالب باید بصورتی ساخته شده باشند که قالب بصورت صحیح با محور در چنگک هاي قالب مانند -ج 
 .از اندازه فالنج باشد کوچکترآن اندازه گلوگاه و شدهدرگیر  Trunnion)(دسته پاتیل 

 فلز مذابوقتی از پاتیل براي انجام عملیات ثانویه استفاده می شود باید با استفاده از روش هاي ایمن از تماس : 145ماده
  .با افراد در حین انجام واکنش هاي شیمیایی جلوگیري گردد و فیوم هاي ناشی از آن

  .پاتیل باید همواره در طی کار تحت کنترل اپراتور عملیات ریخته گري باشد چرخشمکانیزم : 146ماده

  .پاتیل ها حک شده باشد چنگکمقدار بار مجاز باید روي : 147ماده

مقتضی با استفاده از  ه نحوقابلیت جداشدن را ندارند باید ب اچنگک آنه که جعبه دندههاي بدون در پاتیل : 148ماده
 .در مواقعی که اتصال قالب به پاتیل جدا می شود ، جلوگیري نمود چنگک غیر کنترل شده از پایین آمدن اي ایمنروشه

با استفاده از تمهیداتی از  باید بصورت معلق و آویزان قرار می گیرد جرثقیلدر مواقعی که پاتیل توسط : 149ماده
  .غیر کنترل شده آن جلوگیري شود چرخیدن

  .در حین حمل و نقل پاتیل الزامی استهشداردهنده  تجهیزات صوتی و چراغهاي گرداناستفاده از : 150ماده

روش هاي ایمن از  استفاده ازبا  باید،  پاتیل براي حمل و نقلتجهیزات خودرویی  در هنگام استفاده از: 151ماده
  .ناخواسته پاتیل جلوگیري نمود سرخوردن یا چرخیدن

با استفاده از روش هاي ایمن از بکار افتادن مکانیزم تخلیه غیرکنترل شده  باید ، هاي کف ریزدر پاتیل : 152ماده
  .جلوگیري شود

  

  حمل و نقل و بارریزي مذاب  –فصل ششم 
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  حمل و نقل پاتیللیفتراك هاي 

مصوب  شورایعالی حفاظت ( عالوه بر مواد این بخش ، رعایت مفاد آیین نامه ایمنی ماشین هاي لیفتراك : 153ماده 
  .نیز الزامی می باشد) فنی

  .نگهدارندلیفتراك هاي چنگک دار باید به وسایلی مجهز شوند که پاتیل ها را در حین جابجایی بطور ایمن : 154ماده 

مکانیزم کنترل باالبردن و تخلیه پاتیل باید طوري طراحی شده باشد که با برداشتن دست از روي آن باالرفتن : 155ماده 
  .و چرخیدن پاتیل سریعا متوقف شود

  .سانتی متر در ثانیه باشد 20حداکثر سرعت پایین آوردن چنگک باید : 156ماده 

در برابر پاشش فلز مذاب باید حفاظهاي مناسب پا و ساق پا در محل نشستن یا به منظور محافظت راننده : 157ماده 
  .ایستادن او نصب گردد

براي این لیفتراك ها نباید از الستیک هاي . الستیک هاي لیفتراك هاي چنگک دار باید از نوع توپر باشند: 158ماده 
  .معمولی بادي استفاده شود

باید طوري نصب شوند که سوخت لیفتراك هاي حمل و نقل پاتیل  در سوخت و نازل هاي سوخت گیري باك: 159ماده 
  .در اثر گرماي ناشی از مواد مذاب مشتعل نشود

براي جلوگیري از ریختن مواد مذاب فقط باید از راه ها و راهروهاي هم سطح و بدون مانع و دست انداز :  160ماده
  .استفاده شود

هنگام حمل پاتیل ها توسط لیفتراك هاي چنگک دار سرعت حرکت لیفتراك نباید بیش از سرعت قدم زدن : 161ماده 
  .معمولی باشد

  

  تجهیزات حمل ونقل و بارریزي مذاب

  . دحمل کننده هاي پاتیل ذکر شده باشمقدار وزن مجاز براي حمل باید بر روي تمامی : 162ماده

  .حمل و نقل و تخلیه از آن جدا نشوند طول زمانبراي کمچه ها باید تمهیداتی درنظرگرفته شود تا بوته ها در : 163ماده

مانع از  باید با استفاده از روش هاي ایمن )stand(سکو در زمان کج شدن ،  در سیستم بارریزي خودکار: 164ماده
  .دش )stand(سکو پاتیل از  دسته هايدن جداش
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باید در این حالت به  )stand(سکو اشکالی پیدا شود،  سیستم بارریزي خودکاراگر در مکانیزم خم شدن : 165ماده
  .برگردد اولیهموقعیت 

  .باید به گونه اي باشد که به خوبی توسط اپراتور مشاهده شود سیستم بارریزي خودکارمکان قرارگیري : 166ماده

  

  تجهیزات سقفی حمل و نقل مذاب

آیین نامه حفاظتی وسایل حمل و نقل و جابجا کردن مواد و اشیا در  رعایت مفادعالوه بر مواد این بخش ، : 167ماده 
  .کارگاه ها نیز الزامی می باشد

وسایل مورد استفاده براي باالبردن مواد مذاب باید دو ترمز مستقل از یکدیگر داشته باشند که هر یک از : 168ماده 
  :باشد آنهاداراي شرایط زیر 

  .ترمز ها قادر به متوقف نمودن و نگهداشتن بار در هر جهت باشند –الف 

  .ترمزها باید قادر به توقف مکانیزم حرکت باشندکنترل ها به حالت صفر برگردانده می شوند ،  هنگامی که –ب 

وسایل حفاظت در برابر بارگیري بیش از حد ، عمل کرده و یا وقتی وسایل محدودکننده حرکت  هنگامی که –ج 
  .باالبردن بطور اتوماتیک عمل می کنند ، مکانیزم ترمزها باید بطور اتوماتیک بکار بیافتد

تن می توانند به  25فقط در صورتی که وزن بار تا دو سوم ماکزیمم بار مجاز باشد ، تجهیزات حمل مذاب تا ظرفیت  –د 
  .سیستم تک ترمز مجهز شوند

. عالوه بر اطالعات معمول ظرفیت مجاز بار نیز باید بطور واضح و قابل فهم روي وسیله باالبر نشان داده شود: 169ماده 
  "تن ظرفیت باالبردن مواد مذاب....  "نیز باید بر روي باالبر نوشته شود  این عبارتعالوه بر موارد فوق ضمنا

  .از فوالد با کیفیت مطلوب ساخته شود قالب هاي باالبر باید: 170ماده 

 وتماس مواد مذاب باید در برابر گرماي تشعشعی و ترازوهاي آویز هنگام باالبردن مواد مذاب قالب هاي باالبر: 171ماده 
  .محافظت شوند

  .هاي کار دائمی عبور داده شوند محل هاي حمل مذاب نباید از باالي خطوط آهن و ریل هاي هوائی واگن:  172ماده
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سانتی متر  فاصله ایمن  50وقتی پاتیل ها بر روي جراثقالها یا کانوایرهاي سقفی حمل می شوند حداقل باید : 173ماده 
این امر جاهایی را که مواد  .اطراف وجود داشته باشد و تجهیزات برقی بین سطح خارجی اجزاء متحرك و قسمتهاي ثابت

  .برداشته یا ریخته می شود و یا جایی که پاتیل ها خالی می شوند را شامل نمی گرددمذاب 

این ابزار باید بدون . مکانیزم قالب مربوط به حمل و نقل مذاب باید داراي ابزارمحدودکننده حرکت به باال باشد: 174ماده
اگر . باید بعنوان کنترل عملیات از آن استفاده شودنیرو را به موتور قالب قطع نماید و ناستفاده از دیگر ابزارها مستقیما 

از یک سوئیچ محدودکننده بعنوان ابزار کنترل استفاده می شود ، از یک سوئیچ ثانویه باید بعنوان محدودکننده حرکت به 
  .باال استفاده شود

نباشند نباید از آنها استفاده نمود الکتریکی یا بادي مجهز به ابزار محدودکننده حرکت به پایین باالبرهاي اگر : 175ماده
  .مگراینکه امکان پایین آوردن قالب به میزانی بیش از مقدار مجاز آن وجود نداشته باشد

  :زیر باشند داراي شرایط مورد استفاده در حمل و نقل مذاب باید )کابل هاي فلزي( سیم بکسل هاي تمامی : 176ماده

 .باشد )فوالدي( فلزياید داراي هسته ب ) کابل هاي فلزي( سیم بکسل ها  - الف 

درصد  5/12نباید از  ) کابل فلزي( سیم بکسل تقسیم بر اجزاء  ) کابل فلزي( سیم بکسل ظرفیت اسمی  -ب 
 .بیشتر باشد ) کابل فلزي( سیم بکسل استحکام شکست اسمی 

 .در اثر حرارت وجود نداشته باشد)  گریس(روانکار  امکان آسیب دیدن هسته و -ج 

سیم ، متصل است به باالبر یا جرثقیل مذاب انجام می شود و پاتیل در حالت آویزان چدندر  تلقیحزمانی که  -د 
باید به جهت مصون بودن از اثرات  ، قرقره هاي پایینی و شاهین حمل مذابپایینی ) کابل هاي فلزي( بکسل هاي 

 .واکنش ، حفاظ گذاري شوند

  .در زمان سرریزشدن مذاب باشدیا هردوي اینها کابین اپراتور باید مقاوم به پاشش مذاب یا تشعشع حرارت : 177ماده

  .قرار گیرد پاتیل چنگکبه راحتی داخل قالب باید بصورتی باشد تا  دهانه: 178ماده

 آویز مونوریل یا جرثقیل مسیر حرکتتیر مستقل باید براي جلوگیري از سقوط احتمالی  دارندهنگهاز قطعات : 179ماده
 این قطعات. وارد عمل گردند هاي موجود در سیستم به وجود آید نگهدارندهاشکالی در استفاده شود تا در زمانی که 

  .نرمال تحت بار قرار داشته باشندنبایددرحالت  دارندهنگه

با استفاده از می شود باید در مواقعی که محور ، پین یا چرخ سیستم حمل ونقل سقفی مذاب دچار شکست  :180ماده
   .تحت بار جلوگیري شوداجزاء متحرك از سقوط  نگهدارندهقطعات 
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شده اند، باید  ي خود متصلمذاب که فقط توسط یک پیچ در جا سقفیسیستم حمل و نقل  تحت بار قطعات: 181ماده
  .با استفاده از روش هاي ایمن از سقوط آنها جلوگیري نمود

شامل چراغ چشمک مونوریل و جرثقیل هاي حمل و نقل مذاب باید مجهز به وسایل هشداردهنده  تجهیزات: 182ماده 
  .باشندزن و آژیر 

در دقیقه باید با استفاده از روش هاي  متر 45با سرعت بیشتر از سیستم هاي حمل و نقل سقفی مذاب براي : 183ماده
  .قرار داشته باشد به حداقل برسد باالترین موقعیتدر ایمن نوسانات پاتیل در طی مسیر و در حالتی که پاتیل 

مذاب در نقاطی از مسیر که مستقیم نبوده و یا در حین گذر از سوئیچ ها یا نقاط  مونوریل هاي حملسرعت :  184ماده
  .به منظور به حداقل رساندن امکان پاشش فلز مذاب باید محدود شود تغییر مسیر

د مسیر متحرك مونوریل را در زمان عبور آن کامال محکم نگه داشته و از تغییر یک سیستم قفل کننده بای: 185 ماده
  .جهت اتفاقی و ناخواسته آن جلوگیري نماید

باید مجهز به ، مونوریل ها و جرثقیل هاي سقفی حمل مذاب در صورت عدم وجود سیستم برق اضطراري :  186ماده
  .تا در زمان قطع برق بتوان بار مذاب را بصورت اضطراري جابه جا نمودآزادکننده ترمز باالبر و محرکه هاي افقی باشند 

  

  تجهیزات خاص جا به جایی مواد

وقتی از حفاظ براي ایمن نمودن تجهیزات متحرك باردهی استفاده می شود ، فاصله بین حفاظ و تجهیزات : 187ماده
  .تجهیزات جلوگیري به عمل آیدادن کارگران بین حفاظ و تکافی باشد تا از گیراف میزانباید به 

در طول مسیر حرکت جرثقیل ها و همچنین بر روي پل هاي جرثقیل ها  که شینه هاي باز برق دار وجود : 188ماده
  .داشته و افراد به آنها دسترسی دارند، باید ازعالئم هشداردهنده استفاده شود

اده از روش هاي ایمن از جداشدن ناخواسته مگنت آن در قالب هایی که متصل به مگنت هستند باید با استف: 189ماده
  .ها از قالب جلوگیري به عمل آید

جرثقیل هایی که از مگنت براي باالبردن مواد استفاده می نمایند باید داراي سوئیچ مدار مگنت جداگانه  : 190ماده
از روش هاي ایمن بتوان انرژي القایی با استفاده  باید ضمنا. قفل نمود) خاموش( باشند که بتوان آن را در حالت باز 

  .مگنت را تخلیه نمود
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از چراغهاي نشان دهنده . مدارسوئیچ قطع جریان مگنت باید مجزا از مدارسوئیچ قطع جریان جرثقیل باشد: 191ماده 
باشند که نمایی شده  این چراغها باید بصورتی جا. باید براي این وضعیت ها استفاده شود "روشن"یا  "خاموش "موقعیت 

ضمنا از چند عدد المپ باید براي چراغها استفاده شود تا در اثر سوختن یکی از آنها . توسط اپراتور قابل مشاهده باشند
  .اپراتور دچار اشتباه نگردد

الزم براي  هاي از کنترل هاي آویزان  نباید براي جرثقیل هاي مگنتی استفاده نمود مگر اینکه احتیاط: 192ماده 
  . جلوگیري از سقوط مواد بر روي اپراتور فراهم گردد

کلیه جرثقیل هاي مگنتی باید مجهز به سیستم باتري پشتیبان باشند تا در مواقع قطع جریان برق اصلی : 193ماده 
هاي صوتی و  این سیستم باید مجهز به سیگنال. بتواند وارد مدار شده و از افتادن بار در این وضعیت جلوگیري نماید

  .نوري باشد تا به اپراتور وضعیت قطع جریان برق اصلی و وارد مدار شدن باتري پشتیبان را اعالم نماید

در زمان ازدست رفتن  ، اگر جرثقیل مگنتی داراي کنترل رادیویی باشد، باید با استفاده از روش هاي ایمن: 194ماده
  . جلوگیري نمودکنترل رادیویی بتوان از غیر مغناطیس شدن مگنت 

پالگ هاي اتصال مگنت باید بصورتی طراحی شده باشند که جریان هاي ورودي و خروجی به مگنت بصورت : 195ماده
  .همزمان قطع گردند

ضمنا اگر باکت ها داراي کابل هاي غیرفلزي . کارگران رد شوند باالي محل استقرارباکت هاي باردهی نباید از : 196ماده
  .شوند عبور دادهوي مناطق با دماي باال باشند نباید از ر

  

  جا به جایی و  بارریزي  مذاب

. پاتیل ها باید تا سطحی پر شوند که در حین حمل و نقل معمول احتمال پاشش مذاب وجود نداشته باشد: 197ماده
  .سانتیمتر باشد20تا  15بین  حداقل مقدار ارتفاع خالی پاتیل باید

  .مذاب باید عاري از هر گونه مانع باشدمسیر حرکت پاتیل : 198ماده

  .در زیر مسیر حرکت مذاب نباید هیچگونه تجمعی از مایعات سیال موجود باشد: 199ماده

  .در قالبهاي ریژه مجهز به سیستم آبگرد باید امکان تماس مذاب با آب وجود نداشته باشد: 200ماده 

تمهیداتی لحاظ شود تا از کج شدن ناخواسته آن جلوگیري بعمل در هنگام انتقال پاتیل هاي حاوي مذاب باید : 201ماده
  .آید
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  .مقدار مذاب موجود در پاتیل نباید از ظرفیت اسمی پاتیل و چنگک و سیستم حمل کننده آنها بیشتر باشد: 202ماده

حد امکان در  پاتیل هاي حاوي مذاب اضافی که بدالیلی در خارج از خط عملیات نگه داشته شده اند باید تا: 203ماده
  .نزدیکی کف کارگاه قرار گیرند

در مناطق بارریزي وپرشدن پاتیل ها که در آنها از پاتیل هاي کف ریز استفاده می شود، باید در صورت وجود : 204ماده
  .خطرات مربوطه حذف گردد)  نظیر پیش بینی گودال ماسه اي( ن نشت فلز مذاب با استفاده از روش هاي ایم

  

  انتقال مذاب در ارتفاع جایه جایی و

  . اپراتور تنها باید دستورات شخصی که باالبر را هدایت می کند اجرا نماید: 205ماده

  .اگر فرمان توقف اضطراري از طرف هر شخصی صادر شود، اپراتور باید این فرمان را اجرا نماید: تبصره 

ریل با ) stop(ا باضربه گیرها یا موانع متوقف کننده دیگر و ییکاز برخورد جرثقیل ها و مونوریل ها با باید : 206ماده
) و سیستم ضد تصادم (Limit Switch) هاي محدودکننده کلیدنظیر استفاده از ( استفاده از روش هاي ایمن 

  خودداري شود 

  .استفاده از روش هاي ایمن ، پاشش مواد مذاب به حداقل برسد بادر صورت برخورد باید : تبصره 

شخصی که هدایت کننده باالبر است مسئولیت کنترل محکم بودن اتصال بار به باالبر ، حفظ تعادل آن و : 207ماده
  .قرارگرفتن صحیح بار در قالب را برعهده دارد

  :در زمان جا به جایی و باالبردن مواد مذاب باید موارد ذیل رعایت گردد: 208ماده

 .یا کاهش ناگهانی سرعت شود  مکانیزم حرکت دادن بار نباید دچار افزایش - الف 

 .هیچگونه مانعی نباید در تماس با پاتیل مذاب قرار گیرد -ب 

از یک هشدار دهنده صوتی . پاتیل هاي حاوي مذاب نباید در مسیر خود از روي کارگران رد شده یا قرار گیرند -ج 
 .فاده شودحرکت پاتیل و نزدیک شدن آن باید استبه براي آگاهی دادن به کارگران نسبت 

 .به کارگران نباید اجازه داده شود که در زیر پاتیل هاي آویزان قرار گیرند - د 
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  تعمیر و نگهداري و بازرسی از مجموعه ذوب و انتقال مذاب - فصل هفتم 
، آسیب ،  تغییر شکل ظاهريباید بصورت دوره اي به لحاظ هرگونه  )Trunnion(دسته پاتیل و  چنگک: 209ماده

 .قطعات معیوب باید تعمیر و یا تعویض شوند. مورد بازرسی قرار گیرد و خوردگی سایشی شیار و یا تركوجود 

مربوطه می  هايبوته هاي بسیار بزرگ بعنوان فضاي محبوس تلقی شده و کار با آنها نیازمند صدور مجوز:  210ماده 
  .باشد

ذیل بازرسی شاخص هاي کاربردي بر پایه  داراي مهارت الزممجاز و توسط افراد  ماهانهبوته ها باید بصورت : 211ماده
  :شوند

 فلز ذوب شده - الف 

 تناوب استفاده -ب 

 مورد استفاده در بوتهنسوز مواد  -ج 

 سختی شرایط کار - د 

 طبیعی کارتجارب بدست آمده در عمر  -ه 

  آلیاژ فلزي بکاررفته در بوته فلزي -و 

  

 فلز مذاب عملیات ثانویه بر روي  - فصل هشتم 

ی عملیات ثانویه بر روي فلز مذاب را به نحوي تهیه نماید که مقدار زمان یکارفرما باید دستورالعمل هاي اجرا:212ماده
  .بدیادر مقابل خطرات به حداقل کاهش  کارگرانقرارگیري 

داراي  و مجاز کارگرانبر روي فلز مذاب تنها باید توسط  یا جوانه زایی و یا هردوي آنها انجام عملیات ثانویه: 213ماده
  .انجام پذیرد مهارت الزم
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 ،روي مذاب در قسمت باالبر آنها عملیات ثانویه یا جوانه زایی و یا هردوي پاتیل هاي مورد استفاده براي در: 214ماده
از تماس فلز  )نظیر نصب سپر حفاظتی و یا اعمال فاصله کافی بین کارگران و پاتیل (  باید با استفاده از روش هاي ایمن

  .در حین عملیات جلوگیري به عمل آورند کارگرانمذاب با 

باید بصورت متناوب در خصوص جداره  ، عمل جوانه زایی در آنها توسط گاز انجام می گیرددر مخازنی که : 215ماده
  .ه گاز مورد بازرسی و تعمیر قرار گیرنددرونی و اتصاالت مربوط ب

   .ممنوع استتزریق گاز براي عمل جوانه زایی که منجر به پاشش فلز مذاب می شود  انجام: 216ماده

شده و از و استفاده باید در مناطق خشک نگهداري  )به منظور گوگردزدایی(  و مواد حاوي آنکاربید کلسیم : 217ماده
  .گرددجلوگیري با رطوبت  آنها تماس اتفاقی

 .فرما انجام گیردباید مطابق دستورالعمل تهیه شده از طرف کارو مخازن خشک نمودن نسوز داخل پاتیل ها : 218ماده
 تماسگرم نمودن و  ، پیش کردندر حین خشک  مواد نسوز ه شدنترك و شکستکه از گونه اي باشد نحوه کار باید به

  .مذاب جلوگیري گردد

  

 

  یز کاري و تمام کاري قطعات ریخته گريتم  - فصل نهم 

  مراقبت از تجهیزات تمیزکاري و تمام کاري

 تمیزکارياز پرتاب ذرات ساینده براي که  یر و نگهداري مناسب تجهیزاتتعمی ، براي حفظ ایمنی افراد: 219ماده 
  .الزامی است استفاده می نمایند

یزکاري که از پرتاب ذرات ساینده براي این مورد استفاده در تجهیزات تم  فلزي و اتصاالت ، لوله هالنگ هایش: 220ماده
لنگ ها و از نظر سایش بیش از اندازه یشمنظور استفاده می نمایند باید بطور متناوب در خصوص عیوب بوجود آمده در

صدمه و لنگ هاي معیوب یش و ه هامورد بازرسی قرار گیرند و نسبت به تعمیر یا تعویض لول براي لوله ها و اتصاالت فلزي
   .اقدام بعمل آید دیده

هاي فلزي بوده و  کف زمین کارگاه ، تاقچه ها و قفسه ها باید عاري از تجمع بیش از حد مواد ساینده و تراشه: 221ماده
سطوح معیوب  .یر شکل مورد بازرسی قرار گیردتخریب و تغنظر ن کارگاه باید از تمامی کف زمی. یز گرددبطور متناوب تم

  .کف زمین باید تعمیر یا تعویض شود تا از ایجاد لغزش و حوادث ناشی از سقوط جلوگیري بعمل آید
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که شکسته شده یا داراي ساییدگی شدید می باشند باید تعویض و همچنین اتصاالت آنها  (Liners) الینرها: 222ماده
  .شوند

تعویض  باید در صورت معیوب بودن، تمامی درزگیرهایی که وظیفه آنها جلوگیري از فرار مواد  ساینده است : 223ماده
  .شوند

  .صورت معیوب بودن باید تعویض شوند هاي حمل قطعات درتمامی مکانیزم : 224ماده

  .قالب ها و قطعات متصل به آنها باید مطابق برنامه تهیه شده انجام شود ، تعویض و تعمیربازرسی : 225ماده

خارج  چرخه مصرفقالب هایی که داراي شرایط ذیل باشند باید از  و همچنینقطعات معیوب متصل به قالب : 226ماده
  :شوند

  . قالب هاي ترك دار  - الف 

 .آنها بیشتر از مقدار مجاز براي تعمیر باشندوجود خراشیدگی و شیار بر روي قالب به نحوي که اندازه  -ب 

 .درصد ابعاد اولیه قالب باشد 10سایش به نحوي که بیش از  -ج 

  .درصد ابعاد اولیه 15افزایش ابعاد گلوگاه قالب به مقدار بیش از  - د 

 ترك بصورت طولی وجود داشته باشد توسط افراد ماهر قابل تعمیر می باشد در خصوص بند الف درصورتیکه: تبصره 

  .صورت پذیرد اهرم اشخاصتمامی تعمیرات باید توسط سازنده یا : 227ماده

الزم باشد یک دستگیره یا یک ساپورت به قالب و یا قطعات متصل به قالب با عمل جوشکاري  هنگامی که: 228ماده
متصل گردد در صورتیکه طراحی قطعه نیازمند عملیات حرارتی باشد ، عمل جوشکاري باید قبل از انجام عملیات حرارتی 

  .صورت پذیرد

بازرسی شوند تا هر گونه عیب بصورت روزانه و متعلقات آنها باید  وسایل باربرداريقبل از شروع به کار ، تمامی : 229ماده
نماید انجام عمل بازرسی در حین کار  ایجاباگر وضعیت سرویس دهی قطعات . مشخص شود ماهرو تخریب توسط افراد 

  .نیز باید اضافه گردد

  .خارج شوند ريچرخه کاکه معیوب یا تخریب شده اند باید بالفاصله از  وسایل باربرداري: 230ماده

سوراخهاي موجود در کف زمین ، سکوهاي کار که باالتر از سطح زمین قرار دارند و دیگر محل هاي عبور باید :  231ماده
  .ایمنی حفاظ گذاري شوند اصولمطابق 
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 نماییعملیات باید چنان جا یا وسایل فرمانوقتی ایستگاههاي کاري در مجاورت تجهیزات هستند ، کنترل : 232ماده
  :شوند که 

  .در معرض خطرات ناشی از تخلیه قطعات نباشند کارگران - الف 

  .وجود نداشته باشد ها یا وسایل فرمان عملیاتبه کنترل  کارگرانمانعی بر سر راه دسترسی  -ب 

  .داراي دید کافی نسبت به منطقه کار باشند کارگران -ج 

  .شده باشند مشخصبصورت واضح براي فرایند مربوطه  - د 

باید بصورتی طراحی شده باشند که اگر فرمان توقف اضطراري از هر نقطه  یا وسایل فرمان عملیات کنترل ها:  233ماده
  .کنترل اصلی ممکن باشد يتابلوها فقط از طریق  مجدد دستگاه شروع به کارصادر شود ، 

امکان ایجاد خطر  کارگرانکه براي ي انتقال قطعات ریختگی مربوط به قیف ها و سرسره ها  مجاريتمامی :  234ماده
  .دارند باید حفاظ گذاري شوند

در قیف ها و سرسره هاي انتقال قطعات از تخلیه خطرناك قطعات  باید ، با استفاده از روش هاي ایمن : 235ماده
  . جلوگیري شودکه خطراتی را براي کارگران به همراه دارد ، ریختگی 

 قطع نیرو، که بصورت غیر دستی باز و بسته می شوند در حالت ها و سرسره ها یچه هاي موجود در قیفدر:  236ماده
  .بروز خطا یا قطع عملیات باید به حالت بسته یا خاموش درآیند

باید داراي ترمز ، گیره ریل یا دیگر ابزارهاي قفل  مجهز به قواي محرکه ماشین هاي انتقال دهنده قطعات:  237ماده
  .را تهدید نکند کارگرانخطري بواسطه حرکت آنها کننده ماشین باشند تا 

  از  باید  ،قطعات   ماشین هاي انتقال دهنده  معمول  بیش از حد جابه جایی   از  جلوگیري به منظور : 238ماده
  .حرکت استفاده شود متوقف کننده هاي

 وسایلاز باید می شود،  کارگرانحرکت ماشین هاي انتقال دهنده قطعات باعث ایجاد خطر براي  در جائیکه:  239ماده
ماشین هاي انتقال . هشداردهنده صوتی و یا تصویري و یا هردوي آنها بصورت مداوم در حین حرکت ماشین استفاده شود

ي ماشین و همچنین در طول مسیر حرکت دهنده با قابلیت کنترل از راه دور باید داراي عالئم هشداردهنده خطر رو
  .داده شودالزم هاي هشدار به کارگران ، باشند تا در رابطه با حرکت آنها 

شینه هاي انتقال جریان الکتریکی باید به نحوي حفاظ گذاري شده باشند تا از ایجاد تماس اتفاقی آنها با :  240ماده
  .جلوگیري شود کارگران
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  .ماشین هاي انتقال دهنده قطعات که داراي راننده می باشند ، باید داراي سکوي کار مناسب براي وي باشند:  241ماده

جا به جایی و انبار نمودن مواد خطرناك و نوع تجهیزات حفاظت رعایت استانداردها و آیین نامه هاي جاري در : 242ماده
  .الزامی می باشدفردي 

از حفاظ مناسب در باید می شود،  کارگرانباعث ایجاد خطر براي  ه تخلیهدر صورتیکه افتادن قطعه از ویبر:  243ماده
  .این رابطه استفاده گردد

  .می شوند باید حفاظ گذاري شوند کارگرانویبراتور که باعث ایجاد خطر براي  دستگاه متحرك ياجزا:  244ماده

  

  جدانمودن سیستم راهگاهی

براي جدانمودن راهگاه استفاده می شود ، نقاط خطرناك آنها و اره هاي نواري در صورتیکه از قیچی و پرس : 245ماده 
  .دنباید حفاظ گذاري شده باش

  .روي اره نواري باید همسطح یکدیگر باشند) لحیم سخت شده( جوش شده دقسمت هاي زر:  246ماده

  

  )ساچمه زنی و ماسه پاشی( و شات بالست دستگاه هاي سند بالست

  :داراي شرایط ذیل باشند  بالست بایدشات سند بالست و هاي حصارهاي دستگاه: 247ماده

  .امکان فرار ذرات ساینده را به حداقل برساند - الف 

  .بصورت پایدار فراهم سازد ، در حین عملیات به داخل حصاررا هوا امکان ایجاد جریان مداوم   -ب 

  .باید وارد یک سیستم جمع آوري گردوغبار گرددشات بالست سندبالست و  دستگاههواي خروجی از حصار : 248ماده

نباشد تمامی مالحظات الزم باید انجام گیرد تا افراد در برابر  محصور یا شات بالست اگر دستگاه سندبالست: 249ماده
  .خطرات ناشی از پرتاب ذرات ساینده محافظت شوند

  :رعایت موارد ذیل الزامی است ، دستی و شات بالست از دستگاههاي سندبالست  استفاده هنگام: 250ماده

 .شروع و پایان کار فقط تحت کنترل اپراتور باشد - الف 
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 .نازل دستگاه متصل شده باشد و در دسترس اپراتور باشد یا کنترل عملیات باید بصورت مطمئن به لوله -ب 

دستگاه انجام  یا وسایل فرمان عملیات کار باید از طریق عملکرد فشاري دست اپراتور روي کنترل ادامهشروع و -ج 
 .شود

دستگاه باید به گونه اي طراحی شده باشد که امکان بکارافتادن اتفاقی یا وسایل فرمان عملیات عملکرد کنترل  -د 
 .در دست اپراتور نباشد، وجود نداشته باشد نازل کههنگامی آن 

سیلیس را  ذراتتماس با ناشی از بهداشتی مواد مورد استفاده در دستگاه باید بصورتی انتخاب شوند که خطرات  -ه 
 .به حداقل برسانند

سیستم اتصال به زمین  به لوله هاي دستگاه باید ، نازل دستگاه موجود در براي تخلیه بار استاتیک الکتریکی -و 
 .مجهز باشند

باشد تهویه الزم باید انجام  قرار گرفته یا شات بالست  سندبالست در داخل منطقه محصوردر صورتیکه اپراتور  -ز 
بصورت در این حالت تمامی درها در قسمت حصار باید از خارج و داخل  .گیرد تا دید کافی براي اپراتور فراهم شود

و در ورودي  کارگراندر صورتیکه در ورودي  .الك باشندضمنا درها باید با کنترل نازل بصورت اینتر. باشند بازشو
 .قطعات مجزا باشند ، در ورودي قطعات فقط باید از خارج بسته شود

  :رعایت موارد ذیل الزامی است  یا ساچمه پاش بالست شاتهاي  از دستگاه هنگام استفاده: 251ماده 

درهاي ورودي افراد در قسمت حصار باید با کنترل سیستم سانتریفوژ اینترالك شود بصورتیکه تا زمانیکه درها در  -الف
وجود نداشته باشد، ضمنا درها باید داراي عالئم خطر  ساچمه پاشوضعیت بسته قرار نگیرند امکان استارت سیستم 

  .مناسب و متصل به آنها باشند

، انجام تعمیر و نگهداري  ساچمه پاشخطرات ناشی از پرتاب ذرات به خارج از منطقه  وزبر جلوگیري از به منظور -ب
  .الزامی است ساچمه پاشمناسب از تجهیزات 

استفاده ، خاموش بودن دستگاه  هنگامساچمه حتی در  )الواتور( باالبرنده دستگاه هاي در صورت جمع شدن تسمه -ج
  .باید از یک ابزار در دسترس مانند بیل یا چنگک استفاده شود در این رابطه ممنوع بوده و از دست براي آزادکردن آن

  

  پلیسه برداري

  .ابزارهاي مورد استفاده براي جداکردن قسمت هاي اضافی از قطعه کار نباید بر روي زمین رها شوند: 252ماده
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 گیره هايباید از، وجود دارد آنها امکان پرتاب شدن  ، حین پلیسه برداري در قطعات کوچک کهبراي : 253ماده
  .مناسب استفاده نمود نگهدارنده

ساخته شده باشند که  )براي مثال ، فوالد پرکربن عملیات حرارتی شده (  آلیاژ مناسبیباید از  پلیسه بردارها: 254ماده
  .در حین کار دچار شکست نشوند

و ایجاد جراحت براي افراد وجود داشته باشد ، باید از یک  پلیسه بردارکه امکان در رفتن  در صورتی: 255ماده
  .استفاده شود زمینهاین  مناسب در نگهدارنده

  

  ساب ، سمباده و برشسنگ هاي 

در هنگام استفاده از سنگ هاي ساب ، سمباده و برش رعایت مفاد آیین نامه حفاظتی ماشین هاي  سنگ :  256ماده
  . الزامی است) مصوب  شورایعالی حفاظت فنی( زنی 

  

  یمنیزیمسنگ زنی قطعات 

سیال مقدار . ی باید داراي سیستم جمع آوري گردوغبار مرطوب باشدمنیزیمتجهیزات سنگ زنی قطعات : 257ماده
  .موجود در سیستم باید به گونه اي باشد که گردوغبار جمع آوري شده کامال در آن غوطه ور گردد

  .جمله موتورهاي الکتریکی باید از نوع ضد جرقه باشندازتجهیزات الکتریکی : 258ماده

  . وغبار تر باید داراي تهویه باشد مخازن جمع آوري گرد: 259ماده

به  داراي کمترین تعداد خمیدگی باشندهاي موجود در سیستم جمع آوري گردوغبار بایدلوله ها و کانال : 260ماده
  .نحوي که امکان تمیز نمودن کامل آنها وجود داشته باشد

سطح  ی باید به موتور هواکش و کنترل کنندهمنیزیمورودي به ماشین هاي سنگ زنی قطعات  جریان برق: 261ماده
مایع در سیستم جمع آوري گردوغبار اینترالك شده باشد تا اگر هر اشکالی در سیستم جمع آوري گردوغبار پدید آید 

ی باید داراي یک سوئیچ تاخیري یا ابزار مشابه آن منیزیمضمنا ماشین سنگ زنی قطعات . عمل سنگ زنی متوقف شود
ستم جمع آوري گردوغبار به منظور خارج نمودن هیدروژن باقی سی، باشد تا قبل از استارت موتور دستگاه سنگ زنی 

  .مانده شروع به کار نماید
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انجام می گیرد ، در  منیزیمخاموش کننده آتش مناسب باید در جایی که سنگ زنی و تجهیزات مواد : 262ماده
  .دسترس باشد

داراي سطح صاف باید داراي لباس کارهاي مناسب از جنس پارچه  منیزیماپراتورهاي دستگاههاي سنگ زنی : 263ماده
این . بر روي خود و همچنین بدن اپراتورجلوگیري نمایند منیزیمباشند به گونه اي که این لباسها از تجمع گرد و غبار 

  .لباسها باید بصورت دوره اي برس زده شوند

در . زنی دیگر فلزات ممنوع می باشد ی براي سنگنیزیممزنی قطعات  استفاده از ماشین هاي مخصوص سنگ: 264ماده
  .باشند "یمنیزیم قطعات فقط براي "باید داراي عالئمی با عنوان  منیزیمسنگ زنی  این زمینه ماشین هاي

را در دیگر  منیزیمبندرت انجام می گردد می توان عمل سنگزنی  منیزیمدر صورتیکه عمل سنگ زنی  : تبصره 
کلیه تجهیزات مورد استفاده  منیزیمدستگاههاي سنگ زنی انجام داد به شرطی که قبل و پس از پایان عمل سنگ زنی 

  .گردد نظافتجمله سنگ ، سیستم گرد و غبارگیر و محیط اطراف از

ه بمواد خنثی کننده مخلوط شوند  ه باقابل بازیابی نباشد ، آنها باید قبل از تبدیل به زبال منیزیماگر گردوغبار : 265ماده
  .زباله هاي تولید شده باید دفن گردد همچنین.باشد 1:3 منیزیمبه  )نظیر ماسه( نسبت مواد خنثی کنندهکه نحوي 

  .داده شده باشدبه کارگران کافی هاي آموزش باید خطرات خاص سنگ زنی منیزیم  ارتباط بادر : 266ماده

  

  قالب هاي طراحی شده براي حمل و نقل قطعات ریختگی 

  :استفاده در حمل و نقل قطعات ریختگی رعایت گرددمورد قالب هاي  خصوصدر باید موارد ذیل: 267ماده

 .آنها استفاده نمود اسمیاز قالب ها نباید با باري بیش از ظرفیت  - الف 

 .از باردادن ناگهانی به قالب باید پرهیز شود -ب 

 .بار باید در مرکز قالب قرار گیرد و از باردادن نقطه اي پرهیز شود -ج 

 .از قالب نباید براي کاري که براي آن طراحی نشده است استفاده نمود - د 

 .طه به گلویی قالب و بار متصل شوداسبار نباید توسط قطعه و -ه 

 .گیرنددست ها و انگشتان اپراتور نباید بین قالب و بار قرار  -و 
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 .قالب ها نباید توسط اعمال جوشکاري یا برشکاري تغییر شکل یابند -ز 

 

 (SLING) وسایل باربرداريابزار و 

  : رعایت گردد وسایل باربرداري و ابزارموارد ذیل باید در: 268ماده

 .معیوب نباید استفاده شود وسایل باربرداري و ابزاراز –الف 

 .نباید توسط قطعات مربوطه تغییر طول یابند وسایل باربرداري -ب 

 .باشند نباید پیچ خورده یا تاب داشته وسایل باربرداري و ابزارپایه هاي  -ج 

 .خود تحت بار قرار گیرند اسمینباید بیش از بار  وسایل باربرداري و ابزار –د 

بارهاي باالنس شده باشند در غیر اینصورت لغزش  دارايباید  داراي سبد می باشندکه  وسایل باربرداري و ابزار –ه 
 .اتفاق می افتد

 .باید بصورت مطمئن به بارهاي مربوطه متصل شوند وسایل باربرداريابزارو -و 

 .باید در برابر برخورد نقاط تیز بار مصون باشند وسایل باربرداري و ابزار –ز 

 .اشته شوندبارهاي آویزان باید با فاصله مناسب از موانع نگهد -ح 

 .باید از بارهاي درحال حمل یا آویزان فاصله کافی داشته باشند کارگرانتمامی  -ط 

 .و بار قرار گیرند وسایل باربرداري و ابزاردست ها یا انگشتان اپراتور نباید بین  -ي 

 .از اعمال بارهاي شوك مانند باید خودداري شود -ك 

  .به بیرون کشیده شود وسایل باربرداري نباید قرار دارد باربرداريوسایل  و ابزاربار بر روي وقتی که  - ل 

  

  )و فشار پایینثقلی (  ریژه ریزيماشینهاي   -فصل دهم 
باید در طراحی و ساخت تولیدات خود موارد ذکر شده در این آیین نامه را  ریژه ریزيسازندگان ماشین هاي : 269ماده

  .لحاظ نمایند
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اقدام می نمایند ملزم به رعایت موارد ذکر  ریژه ریزيکلیه افرادي که نسبت به بازسازي و ارتقاء ماشین هاي : 270ماده
  .شده در این آیین نامه می باشند

منطقه کاري کافی را در اطراف آنها در نظر گیرد تا  ، هنگام نصب ماشین هاي ریژه ریزياست  کلفکارفرما م: 271ماده
  .می شوند را به حداقل کاهش دهد کارگرانمتوجه در حین تولید یا تعمیر و نگهداري خطراتی که 

باید به گونه اي طراحی شوند که خطرات ناشی از قطعات متحرك آنها به حداقل  ریژه ریزيماشین هاي : 272ماده
  .کاهش پیدا کند

بر ثانیه باشند مگر  میلیمتر 300بیش از خارج کننده قطعه از قالب نباید داراي سرعتی ماشینی تجهیزات : 273ماده
  .اینکه به خوبی محافظت شده باشند

ماشینی در حال کار می باشد ، استفاده از تجهیزات  خودکاربصورت پیوسته یا  ریژه ریزيماشین  زمانیکهدر : 274ماده
  .الزامی است، که هماهنگ با مراحل عملیاتی ماشین باشد ه نحوي ب خارج کننده قطعه

ابزاري در منطقه خط را بازسازي یا ارتقاء می دهند ، باید  ریژه ریزيسازندگان یا افرادي که ماشینهاي : 275ماده
  .حداقل برسدبه  اپراتوربراي  در هنگام باز و بسته شدن قالب اتفراهم نمایند که خطر جدایش قالب 

از موارد  حسب مورد حداقل یکیبر ثانیه باشد  میلیمتر 150در صورتیکه سرعت باز و بسته شدن قالب بیش از : 276ماده
  :ذیل باید رعایت گردد

قرار گرفتن اجزاء بدن در میان قالب  خطرمکان قرارگیري کنترل ها باید به مقدار کافی دورتر از قالب باشد تا  - الف 
 .ها وجود نداشته باشد

از هر دو دست  همزمان ا نیازمند استفادهباید به صورتی باشد که عملیات با آنه ها ترتیب قرارگیري کنترل -ب 
 .باشد

 قالبها داخل استفاده از حفاظ براي جلوگیري از ورود دستها به -ج 

 )توسلف(قالب ها مثل حسگر نوري داخل ابزارهاي حفاظتی براي جلوگیري از ورود دستها به  سایراستفاده از  - د 

، سرعت بسته شدن قالب ها باید  می باشنداپراتور  نفر داراي بیش از یک ریژه ریزيکه ماشینهاي  هنگامی: 277ماده
  .بر ثانیه باشد میلیمتر 150کمتر از 

گونه اي  به باید سامانه، طراحی  به ماشین ریژه ریزي نگهدارندهاز کوره مذاب  خودکاردر سیستم هاي انتقال : 278ماده
  .باشد که خطرات ناشی از فوران ، نشتی یا انفجار را به حداقل برساند



٣٨ 
 

هر یک از اجزاء مورد استفاده در سیستم  اسمی نباید از فشار و بادي هیدرولیک هاي حداکثر فشار در سیستم: 279ماده
  .بیشتر باشد

نبودن آن ، خطوط و اجزاء تحت  درصورت موجود. هیدرولیک باید از نوع مقاوم به آتش سوزي باشد روغن: 280ماده
  .فشارباید به مقدار کافی در برابر کوره ، شعله یا فلز مذاب محافظت شده باشد

 )Psi 30( اتمسفر 2 مخزن نباید بیشتر ازدر ماشین هاي ریژه ریزي با فشار پایین ، سوپاپ اطمینان فشار : 281ماده 
  .باشد

قطع جریان با قابلیت  اصلی  کلیدباید ،  ریژه ریزي ماشین هاي بادي ، هیدرولیکی و برقی در سیستم کنترل : 282ماده
ید باید قابلیت آزاد کردن فشار این کلو هیدرولیکی در سیستم هاي بادي  .قفل شدن در حالت خاموش وجود داشته باشد

  .ماند را داشته باشدپس

  .شده باشد به منظور جلوگیري از عملکرد اتفاقی پوشاندهکنترل استارت موتور باید : 283ماده

 نوساناتیا  نیروباید داراي نوعی استارتر موتور باشند که در مواقع بروز اشکال در منبع  ریژه ریزيماشین هاي : 284ماده
  .به صورت دستی باشد عملکردبراي استارت مجدد نیازمند  موتور از کار افتاده وولتاژ 

مل ایمنی ارائه شده از عدستورالباید مطابق با  ریژه ریزيسیستم هاي برقی ماشین هاي  کشی و سیم نصب: 285ماده
  .باشد طرف سازنده دستگاه

  .را کاهش دهد کارگرانمربوط به اپراتور و دیگر  خطرات بالقوه، طراح قالب باید با استفاده از روش هاي ایمن : 286ماده

  .تولید و تمامی موارد ایمنی موجود در آن را لحاظ نماید ، سازنده قالب باید قالب را مطابق طراحی انجام شده: 287ماده

  .کارفرما موظف است از مطابقت قالب ها با استانداردهاي ایمنی اطمینان حاصل نماید: 288ماده

  . الزم بکار برده شودهاي ا دست باید احتیاط در حمل و نقل قالب توسط زنجیر ، باالبر ، خودرو و ی: 289ماده

  .نشوندسوختگی  دچارتا  از وضعیت دمایی قالبی که در حال حمل آن هستند آگاه باشند کارگران باید:  290ماده

از تجهیزات مناسب جایی آنها  به تا براي حمل و نقل و جا حک شده باشدوزن قالب ها باید بر روي آنها : 291ماده
  .شوداستفاده 

  .متصل گردند هاآن تجهیزات جابه جا کننده محکم به و ایمن قالب ها باید بصورت : 292ماده
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این . را تهیه نماید ریژه ریزيموظف است دستورالعمل هاي کار با ماشین هاي  سازنده ماشین هاي ریژه ریزي : 293ماده
  .و نگهداري آنها باشد ها باید شامل اطالعات مربوط به نصب ، عملیات و تعمیر دستورالعمل

اقدام می نمایند موظفند دستورالعمل کار با آنها که شامل  ریژه ریزيافرادي که نسبت به ارتقاء ماشین هاي : 294ماده
این اطالعات باید شامل نقشه هاي مهندسی و کنترل ها  .تعمیرات مربوط به ماشین هاي بهینه شده است را ارائه نمایند

  .و تجهیزات بهینه شده باشد

را بر اساس دستورالعمل هاي  ریژه ریزيکارفرما موظف است دستورالعمل هاي تعمیر و نگهداري ماشین هاي : 295ماده
ربیات شخصی خود تهیه و بر اجراي ارائه شده از سوي سازندگان ماشین ها و یا ارتقاء دهنده هاي آنها و یا بر اساس تج

  .به حداقل برسدخطرات عملیاتی و تعمیر و نگهداري  کارگرانآنها نظارت نماید تا براي 

را به منظور به حداقل رساندن خطرات  ریژه ریزيبازرسی و تعمیر و نگهداري از تجهیزات  مسئولیتکارفرما : 296ماده
بیشترین تاکید . تجهیزات باشد ها باید شامل تنظیمات ، وضعیت  و عملکرد بازرسیاین . دارا می باشدبراي اپراتورها ، 

  .ابزارهاي حفاظتی می باشدموجود بودن و عملکرد مربوط به 

در آنها  باقیماندهانجام تعمیر و نگهداري بر روي ماشینهایی که داراي حفاظ نبوده و امکان آزادشدن فشار : 297ماده
  .باشدمی  ممنوع دارد ،وجود 

یک سیستم هشدار  موظف استکارفرما در خصوص انجام کار در مناطقی که در دید مستقیم نمی باشد : 298ماده
  .نمایدو نصب تهیه را دهنده مناسب 

دید دیگران نمی باشند کار معرض روي ماشینهایی که در بر تعمیر و نگهداري یا تنظیم ماشین که  کارگران: 299ماده
  .به دیگران اطالع دهند دهنده نصب شده در محلحضورخود را در محل از طریق سیستم هشدارمی نمایند باید 

کار باید  که مجبور است بصورت فیزیکی بدن خود را در داخل ماشین قرار دهد قبل از این کارگرانهر یک از : 300ماده
  .از حرکت اجزاء ماشین جلوگیري نماید و با استفاده از روش هاي ایمنماشین را غیر فعال نموده 

کارگران  ، انجام پذیرددر حین روشن بودن دستگاه  کار تعمیرست االزم ، که به منظور رفع اشکاالت  هنگامی : 301ماده
می توانند با برداشتن حفاظ ها و یا کار در محوطه پشت حفاظ ها به  )تعمیر و نگهداري می باشند کارگرانعموما (  مجاز

  .ماشین قرار گرفته باشدمتحرك کار خود ادامه دهند و در اینحالت بدن آنها نباید در مسیر حرکت اجزاء 

وده و تعمیر و نگهداري ب کارگرانمسئولیت صدور تاییدیه براي بازگشت ماشین آالت به خط تولید بر عهده : 302ماده
  .آنها باید قبل از صدور تاییدیه از نصب صحیح حفاظ ها در محل خود مطمئن شده باشند

  بلوك هاي متوقف کننده و باید مجهز به ابزارهاي مخصوص ماشین هاي ریژه ریزي تعمیر و نگهداري  کارگران: 303ماده
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 (Stop Blocks) را به صورت ایمن انجام دهند یشمورد نیاز خود باشند تا بتوانند وظایف خو..  

کارفرما مکلف است بر اجراي مراحل راه اندازي و خاموش نمودن دستگاه مطابق دستورالعمل ارائه شده از : 304ماده
انجام عمل خاموش نمودن دستگاه به منظور انجام امور بازرسی ، تنظیم و یا تعمیر و  .طرف سازنده دستگاه نظارت نماید

  .نگهداري می باشد

آنها پوشانده شده  روییگرم شده و قسمت  مذاب به داخل قالب باید بصورت مناسب پیش تزریقلوله هاي : 305ماده 
  .مذاب و خارج شدن آن وجود نداشته باشد مواد باشد تا امکان بیرون زدن

   

  

   مرکز از گریزریخته گري  - فصل یازدهم 

   لوله ریزي –الف 
  .کنترل قابل رویت باشند اطاقباید از  در ریخته گري گریز از مرکز ایستگاههاي مختلف کارماشین ها و : 306ماده 

چرخش باید هنگام ذوب ریزي و  ریخته گري گریز از مرکز و کنترلهاي مربوط به ماشین توقف اضطراريکلید :307ماده 
  .در دسترس اپراتور ماشین باشد دستگاه

ضمنا بست قالب هاي نیوماتیک  .پذیر باشد ها در حین بارریزي نباید امکانقالب ) بست(بازکردن گیره : 308ماده 
، هیدرولیک یا الکترومغناطیس باید طوري طراحی شده باشند که فقط پس از انجماد ذوب امکان بازشدن )پنوماتیک(

  .آنها وجود داشته باشد

  .ر موقعیت بسته نگهداشته شوندبراي پیشگیري از جابجایی ناخواسته ، حفاظهاي متحرك باید د: 309ماده 

  .باید هنگام بارریزي در برابر تکان هاي ناخواسته حفاظت شوند پاتیل ، لوچه و ناودانی بارریز :310ماده 

  .و قالب ها باید پیش از استفاده خشک شوند لوچه،  ناودانی بارریز: 311ماده 

  .منطقه زیر و اطراف پاتیل باید خشک نگهداشته شود: 312ماده 

در مواردي که تمیز کاري پاتیل و ناودانی بارریز با دوران آنها حول محور مرکزیشان انجام می گیرد ، نظافت : 313ماده 
  .باید انجام پذیرد وجود دارد ،  قطعات فلزي شل پاشاحتما ایی که محوطه اطراف از بیرونی ترین منطقه
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اپراتورها بواسطه پرتاب  به صدمهوارد آمدن جلوگیري از  منظوربه  مرکز از گریزدر ماشین هاي ریخته گري : 314ماده
  .کنترل ماشین باید خارج از منطقه خطر باشد تابلوي، و حرکت طولی ماشین و لوله ذرات 

 ناشی از کهدیگریکجلوگیري از جداشدن اجزاء قالب از  منظوربه  مرکز از گریزدر ماشین هاي ریخته گري : 315ماده
  :موارد ذیل باید رعایت گردد می باشد اعمال نیروي سانتریفوژ

 .استحکام قالب و قفل هاي قالب مناسب و کافی باشد - الف 

 .سرعت دوران قالب مطابق مقدار مجاز آن باشد -ب 

 .فشار اعمالی محدود به مقدار مجاز باشد -ج 

و حرکت طولی خطرآفرین باید از افزایش سرعت دوران ناخواسته  ، با استفاده از سوئیچ هاي محدودکننده: 316ماده
  .جلوگیري گرددغیرمجاز ماشین آالت و تجهیزات 

گیرافتادن باید به گونه اي باشد که امکان  ریخته گري گریز از مرکزطراحی منطقه نقل و انتقاالت محصوالت :317ماده
  .وجود نداشته باشد کارگران

در صورت متحرك بودن قالبها و امکان نزدیک شدن آنها به نقطه توقف باید طراحی به گونه اي باشد که از : 318ماده
  .در فضاي بین قالبها و نقطه توقف جلوگیري بعمل آید کارگرانافتادن  گیر

از راهنماهاي ثابت یا  باید ، حمل کنندهاز جادررفتن قالب ها از غلطک هاي  یا جلوگیري از سقوط و به منظور: 319ماده
  .استفاده نمود نگهدارندهقطعات 

باید کامال تحت کنترل  ریخته گري گریزازمرکزپاتیل هاي مذاب براي ریخته گري در ماشین هاي  چرخش: 320ماده
ضمنا شروع چرخش پاتیل  .به این منظور اپراتور باید دید کامل و بدون محدودیت به روند کار داشته باشد. اپراتور باشد

  .باید با فشار دادن مداوم دکمه کنترل مربوطه توسط اپراتور انجام پذیرد

هاي  حفاظاز باید  ، در ریخته گري گریز از مرکزجلوگیري از پرتاب مذاب در حین چرخش قالب  منظوربه : 321ماده
  .مناسب استفاده گردد

ناخواسته و ناگهانی ماشین هاي ریخته گري گریزازمرکز و حذف خطرات  کاره بمنظور جلوگیري از شروع ب: 322ماده
  .بعمل آیدجلوگیري  کار مجدد خودکار این ماشینهاه باید از شروع ب ، مربوطه

  بوش ریزي –ب 
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جلوگیري ، دستگاه بوش ریزي باید مجهز به حفاظ مناسب بوده تا از پاشش مواد مذاب در هنگام کار دستگاه :  323ماده
  .آید بعمل

  .مخزن پوشان دستگاه بوش ریزي باید مجهز به سیستم تخلیه خودکار فشار هوا باشد: 324ماده 

  .پوشان داخل قالب دستگاه باید قبل از تخلیه مذاب به داخل آن از لحاظ خشک بودن بررسی گردد: 325ماده 

  .می باشد ممنوع است د مشابهاخل قالب که بر پایه الکل یا موااستفاده از پوشان هاي د:  326ماده

قبل از تخلیه مذاب به داخل قالب فلزي دستگاه بوش ریزي باید از بسته شدن کامل درب آن اطمینان حاصل :  327ماده
  .گردد

باید از جنس فلزات کم مقاومت مانند مس یا برنج یا ، پوشان به داخل قالب  )النس هاي(لوله هاي پاشش ::  328ماده
  .آلومینیم باشند

  .دسته برس سیمی مورد استفاده براي تمیز کردن پوشان باقیمانده در داخل مذاب نباید از جنس فلز باشد:  329ماده

  .میلیمتر استفاده شود 30تا  25توصیه می شود از دسته هاي چوبی با ضخامت حداکثر  :تبصره 

  .یردخارج نمودن قطعه از داخل قالب باید پس از توقف کامل قالب انجام پذ: 330ماده 

متناسب با ظرفیت  ریخته شده باید مذاب قدارم، مواد مذاب به خارج از دستگاه  پاششبه منظور جلوگیري از :  331ماده
  .باشدقالب 

  .جهت تعویض قالبهاي دستگاه بوش ریزي استفاده از ابزار و فیکسچرهاي مخصوص الزامی است:  332ماده

قبل از بازکردن در مخزن مخلوط هوا و پوشان باید از بسته بودن شیر ورودي هوا به داخل مخزن و تخلیه :  333ماده
  .کامل هواي فشرده داخل آن اطمینان حاصل گردد

  

  سایر مقررات –فصل دوازدهم 
شامل نوع فرایند ، صدور مجوز کار باید توسط کارفرما یا نماینده وي انجام پذیرد وباید بصورت حداقل : 334ماده 

  .مخاطرات شغلی ، اقدامات کنترلی و مدت زمان انجام کار باشد
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قانون کار جمهوري اسالمی ایران ، کلیه اشخاص حقیقی و یا حقوقی که به ساخت یا  88با عنایت به ماده : 335ماده 
ف به رعایت موارد ایمنی و ورود و عرضه ماشین ها ، دستگاه ها و تجهیزات مشمول این آیین نامه می پردازند مکل

  .حفاظتی مناسب می باشند

کارفرما موظف است از پیمانکارانی استفاده نماید که داراي صالحیت ایمنی بر اساس آیین نامه ایمنی امور : 336ماده 
  .پیمانکاري مصوب شورایعالی حفاظت فنی باشند

ران ، مسئولیت رعایت مقررات این آیین نامه بر عهده قانون کار جمهوري اسالمی ای 95و  91به استناد مواد : 337ماده 
کارفرماي کارگاه بوده و در صورت وقوع هرگونه حادثه بدلیل عدم توجه کارفرما به الزامات قانونی ، مکلف به جبران 

  .خسارات وارده می باشد

  

قانون کار  91و  85به استناد مواد تبصره  6و ماده  337فصل و  زدهدوااین آیین نامه مشتمل بر 
تهیه و در شوراي عالی حفاظت فنی   13/12/1392    جمهوري اسالمی ایران در جلسه مورخ 

روز پس از درج  15و  اجتماعی رسیده است کار و رفاه , تعاون به تصویب وزیر   24/1/1393تاریخ 
  .در روزنامه رسمی الزم االجرا می باشد

آهنگري و , آیین نامه و مقررات حفاظت در ریخته گري  7الی  1آیین نامه مذکور جایگزین مواد 
  .می باشد, توسط شورایعالی حفاظت فنی تهیه گردیده  20/8/1347جوشکاري که در تاریخ 

  

  علی ربیعی                                                                                                                
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