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) قانون ٨نامه از محل منابع مندرج در ماده ( ـ بار مالي ناشي از اجراي اين تصويب٢
ـ با رعايت سقف مقرر در قوانين بودجه ساالنه كل ١٣٨٨ها ـ مصوب هدفمند كردن يارانه

 شود. كشور تأمين مي
 
 
 
 
 

 ١٦/٢/١٣٩٣                                                                              ٢٥٠٣٦رهشما
 مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور

گري (به انضمام لوح فشرده)  نامه ايمني در صنايع ريخته به پيوست يك فقره آيين
ند است مخواهشگردد.  قانون كار براي درج در آن روزنامه ارسال مي ٨٥مصوب موضوع ماده 

نامه  اي از روزنامه حاوي آئين دستور فرمائيد پس از درج يك نوبت، نسبت به ارسال نسخه
 چاپ شده به دفتر روابط عمومي اقدام نمايند.

 وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي ـ علي ربيعي
 

 ريزي) ريزي و لوله گري (قطعه ايمني در صنايع ريختهآيين نامه 
 هدف و دامنه شمول

 هدف 
 و مقررات حفاظت فني در نامه آيين در گري ريخته هدف از بازنگري مبحث

به روزرساني و تطبيق مواد آن با ، ٢٠/٨/١٣٤٧آهنگري و جوشكاري مصوب ، يگر ريخته
انساني  سازي محيط كارگاه و صيانت از نيروي شرايط روز صنايع، پيشرفت تكنولوژي و ايمن

هايي است كه در فرايند  ث ناشي از كار در كليه كارگاهوادو منابع مادي و پيشگيري از ح
ريزي) و فرايندهاي مرتبط  و لولهريزي  قطعهي (گر ريخته هيزاتـو تج آالت ماشين آنها از

 .شود ميمداوم و نيمه مداوم استفاده ، ي تحت فشار (دايكست)گر ريخته به غير از روشهاي
 دامنه شمول 

قانون كار جمهوري اسالمي ايران تدوين گرديده  ٨٥ماده  نامه به استناد مقررات اين آيين
 باشد. مي ءو براي كليه كارفرمايان، كارگران و كارآموزان مشمول قانون مذكور الزم االجرا

 تعاريف ـفصل اول 
 .روند مياصطالحات زير در معاني مشروح مربوط به كار  ها و هنامه واژ آيين در اين
ي مذاب فلزات گر ريخته نگهداري و، ست كه براي ذوباي ا محفظه نگهدارنده بوته:

 شود. مياستفاده 
ها يا تركيبي از هر دوي اينها كه بر روي  اكسيدهاي فلزي يا ديگر ناخالصي سرباره:

 .شوند ميسطح مذاب فلزات جمع 
و  شود ميحمل و تخليه مذاب استفاده ، اي است كه براي نگهداري محفظه پاتيل:

 .شدبا ميقابل خم شدن 
 گردد. هاي سقفي جا به جا مي نوعي پاتيل است كه توسط جرثقيل پاتيل جرثقيلي:

نوعي پاتيل است كه تخليه مواد مذاب آن از طريق مجراي  پاتيل با تخليه از كف:
 .پذيرد ميموجود در قسمت كف انجام 

 اي است كه حرارت بصورت الكتريكي و توسط كويل پيچيده شده كوره كوره القايي:
، و به انواع فركانس شبكه گردد مياطراف بوته يا نسوز كوره به فلز موجود در آن القاء  در

ي ها كوره انواع .گردد ميفركانس متوسط و فركانس باال (مصارف آزمايشگاهي) تقسيم 
 .باشند ميي القايي كانال دار ها كوره ي القايي بدون هسته وها كوره فركانس شبكه شامل

اي است كه حرارت در آن از طريق ايجاد  كوره مستقيم :كوره قوس الكتريك 
 .گردد ميقوس الكتريك بين الكترودها و بار كوره توليد 

است كه حرارت در آن از طريق ايجاد اي  كوره كوره قوس الكتريك غيرمستقيم:
 .شود ميقوس الكتريك بين الكترودها ايجاد 

حمام مذاب با عمق كم بوده و است كه داراي اي  كوره اي يا تشعشعي: كوره شعله
و حرارت حمام از طريق گازهاي داغ در روي سطح  شود ميدر ذوب فلزات از آنها استفاده 

 .شود ميو به انواع ثابت و دوار تقسيم  گردد مي تأمين فلز و تشعشع ناشي از سقف
است كه داراي المانهاي توليد گرما اي  كوره گري: كوره نگهدارنده ماشين ريخته

 .نمايد ميي عمل گر ريخته ده و به عنوان نگهدارنده مذاب در ماشينبو
منجر به توليد  موادي است كه به داخل كوره ذوب ريخته شده  كه نهايتاً بار كوره:

 .گردد ميفلز مذاب 

تجهيزاتي است كه از آن براي پيشگرم كردن بار كوره قبل از  پيش گرم بار كوره:
 . گردد ميده ريختن آن به داخل كوره استفا

فلز يا ديگر مواد كه براي ايجاد محفظه قالب ، است از جنس چوباي  قطعه مدل :
 .شود مياز آن استفاده  گيري قالب در داخل مخلوط
مخلوط از پيش شكل گرفته و قابل متالشي شدن كه در درون قالب  ماهيچه:

 توان نمي مدلهايي را كه توسط  هاي داخلي قطعه يا آن قسمت گرفته تا قسمت جاي
 تهيه نمايد.، تعبيه نمود

ها  ماشين تزريق ماسه يا ديگر مخلوط سازي: هاي قالبگيري يا ماهيچه ماشين
 گويند. منظور ساخت قالب يا ماهيچه با اعمال هواي فشرده يا ديگر گازها را مي به

هرگونه مواد بصورت مايع و يا جامد كه براي چسباندن ذرات  چسب ماهيچه:
 .شود ميهيچه به يكديگر به كار برده مخلوط ما

يك سازه از جنس پليمر، فلز يا چوب كه حفره داخل آن داراي  جعبه ماهيچه:
 .شود ميشكل مطلوب ماهيچه بوده و ماهيچه در درون آن ساخته 

كه براي نگهداري مخلوط ، محفظه اي بدون سرپوش و انتها گري: درجه ريخته
. درجه از دو يا چند جزء تشكيل شده است كه رود يمگيري بكار  ماسه در هنگام قالب

هاي  به قسمت .شود ميلنگه رويي ناميده ، لنگه زيرين و قسمت بااليي، قسمت پاييني
 .شود ميمياني به هر تعداد لنگه وسطي گفته 

 روشي است كه در آن قالب از طريق ريختن مخلوط اي (چراغي): گري پوسته ريخته
 .گيرد ميشكل ، بر روي مدل فلزي گرم شدهماسه حاوي چسب گرماسخت 

 قالبي است كه ابتدا بصورت دوغاب بوده و از مواد ديرگداز،گري دقيق:  قالب ريخته
تا  شود ميچسب و حالل تشكيل شده كه بصورت اليه اليه بر روي مدل مومي ريخته 

 ي دقيق در آيد.گر ريخته پس از سخت شدن به شكل قالب
است كه عمل مخلوط كردن و پوشش دادن مخلوط ماسه را  ماشيني :(Muller)مولر 

 دهد. ها انجام مي ها و محلول گري با استفاده از چسب بصورت مكانيكي براي استفاده در ريخته
ماشيني است براي تهيه مخلوط ماسه يا ماهيچه كه  :(Sand Mixer)ميكسر 

 .دهد ميرا انجام طريق اضافه نمودن اجزاء مخلوط بصورت كنترل شده اين عمل  از
فرايندي است كه طي آن ماده ساينده با فشار ناشي از  پاشش مواد ساينده:

 .كند مينيروي هيدروليك يا باد و يا گريز از مركز به يك سطح برخورد 
اي جداگانه و قابل تعويض كه در داخل شيلنگ  قطعه استوانه :(Liner)الينر 

 .شود ميز سايش شيلنگ و مانع ا گيرد ميتجهيزات تميزكاري قرار 
ابزار تصفيه هوا كه براي جدا نمودن ذرات از سيستم خروج گاز قبل از  غبارگير:

 .رود ميتخليه به هواي باز بكار 
رسيدن به صافي سطح مورد نياز توسط روشهايي مثل سنگ زدن  پرداخت كاري:

 و يا پوليش.
هوادهي ، مكانيكي، ياست كه توسط فرايندهاي حرارت اي ماسه ماسه بازيابي شده:

 .شود ميو تر، فرآوري 
فضايي است كه در زير يا جلوي كوره  چاله اضطراري تخليه مذاب كوره:

 تا در مواقع اضطراري مواد  مذاب در آن تخليه گردد. گيرد مي قرار
 گويند. جدانمودن سرباره را از سطح مذاب فلزات مي سرباره گيري :

كه به كمك يك مكانيسم دستي يا مكانيكي  ابزاري است ابزار برداشتن قطعه:
 دارد. قطعه را از حفره قالب يا يك منطقه ديگر برمي

 گيرد اي است كه بر روي ريل قرار مي ها يا هر گونه محفظه سبدها، باكت ):SKIPوك (ال
 آيد. و توسط عمل كشش يا فشار به حركت در مي

اب قرار گرفته و از طرف لوله اي است كه از يك طرف درون فلز مذ لوله تغذيه:
 ديگر به انتهاي قالب متصل است تا فلز مذاب از درون آن به حفره قالب بريزد.

 محوري است در پاتيل كه براي چرخش و نگاهداشتن ):Trunnionدسته پاتيل (
 .رود ميآن بكار 

 گيرد. پاتيل است كه قالب جرثقيل در داخل آن قرار مي حلقه متصل به :)(Bailچنگك 
روشي است كه طي آن فلز مذاب تحت شرايط وزني يا با فشار پايين  گري ريژه: ختهري

 گردد. به داخل يك قالب از جنس مقاوم نظير آهن يا فوالد ريخته شده و سپس منجمد مي
يك دستگاه مكانيكي، هيدروليكي، نيوماتيكي (پنوماتيكي) يا  ريزي: ماشين ريژه

سط نيروي وزن يا بافشار  پايين به درون قالب الكتريكي است كه در آن فلز مذاب تو
 .شود ميبار مصرف موجود در ماشين فرستاده  چند

ي با قالب دائم است گر ريخته يك ماشين ريزي با فشار پايين: هاي ريژه ماشين
كه معموال باالي يك كوره نگهدارنده نصب شده تا با ايجاد فشار، فلز مذاب را به لوله 

 اتمسفر باشد. ٢بايد كمتراز  ها ماشيندر اين  تغذيه بفرستد. فشار
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گري با قالب دائم كه فلز مذاب  هاي ريخته ابزاري است در ماشين قالب دائم:
 گي در بيايد. داخل آن ريخته شده تا به شكل قطعه ريخته به

 سطح روي قطعه كه به واسطه جداشدن نيمه قالبها از يكديگر بر روي خط جدايش:
 .شود ميآن تشكيل 

كه به منظور جلوگيري از حركت اي  قطعه :(Stop Block)كننده  بلوك متوقف
 .شود ميريزي استفاده  ناخواسته اجزاء قالب در زمان تعمير و نگهداري ماشين ريژه

ها  بوش و ها لوله ماشيني است كه براي توليد گري گريز از مركز: ماشين ريخته
ها  بوش و ها لوله اين ماشين محور مركزي . درشود ميتوسط روش گريز از مركز استفاده 

توسط ابعاد قالب و مقدار ها  بوش و ها لوله مطابق با محور گردش ماشين بوده و ضخامت
 د بصورت افقي يا مايل باشد.توان مي . محور فوقگردد ميفلز ريخته شده مشخص 

احتراق كمترين مقدار گاز يا بخار مايع قابل  : LELحد پاييني انفجار (اشتعال) 
 د با هوا مخلوط شده و مخلوط گازي قابل انفجاري (اشتعالي) را بوجود آورد.توان مي كه

 فصل دوم : مقررات عمومي
 كارفرما مكلف است نسبت به شناسايي خطرات و ارزيابي شرايط محيط :١ماده

 راتگري اقدام نموده و اقدامات كنترلي مناسب را به منظور حذف مخاط هاي ريخته كاركارگاه
 احتمالي به عمل آورد.

 مطابق با، ي بايد متناسب با نوع كار و خطراتگر ريخته كارگران كارگاه هاي :٢ماده
حفاظت شوراي عالي آموزش ايمني كارفرمايان، كارگران و كارآموزان مصوب  نامه آيين

 باشد.هاي ايمني الزم را ديده و مدارك مربوطه در پرونده آنان ثبت و ضبط شده  فني، آموزش
گري بايد داراي لوحه  ماشينها و تجهيزات مورد استفاده در صنايع ريخته :٣ماده

يتي بر روي آنها ؤشناسايي حاوي اطالعات و مشخصات زير بوده و در محل قابل ر
 نصب شود:
 نام و آدرس سازنده دستگاه ـالف 
 شماره سري يا نوع دستگاه ـب 
 وزن، اسمي ظرفيت، مشخصات فني ضروري مانند توان ـج 
 شماره سريال و سال ساخت ـه 
 شماره استاندارد، در صورت وجود استاندارد ـو 

 تعمير و نگهداري، برداري و سرويس كليه امور نصب، راه اندازي، بهرهانجام  :٤ماده
هاي  ي بايد توسط افراد ماهر و با رعايت دستورالعملگر ريخته و تجهيزات آالت ماشين

 ات قانوني انجام پذيرد.شركت سازنده و الزام
 ها، گري بايد داراي پرونده مجزا بوده و دستورالعمل ها و تجهيزات ريخته ماشين :٥ماده

 هاي فني و ايمني در آن ثبت گردد. تعمير و نگهداري و بازرسي، نتايج سرويس
ي بايد متناسب با نوع كار و خطرات گر ريخته كارگران شاغل در صنايع : ٦ماده

كاله ، گوشي ايمني، هاي ايمني و حفاظتي ايل حفاظت فردي مناسب (عينكبا وسموجود 
بند، گتر حفاظتي و لباس مقاوم به حرارت و مانند آنها)  پيش، دستكش، و كفش ايمني

 حفاظت فني تجهيز گردند.شوراي عالي وسايل حفاظت فردي مصوب  نامه آيين مطابق با
ها يا تجهيزاتي كه  به داخل محفظه براي جلوگيري از تماس يا ورود افراد :٧ماده

 داراي اجزاء متحرك داخلي هستند بايد از حفاظ مناسب استفاده شود.
كارفرما بايد در خصوص امكان ايجاد مخلوط هواي خطرناك (ازجمله  : ٨ماده

كارگاه  كمبود اكسيژن، مخلوط گازهاي سمي، مخلوط گازهاي قابل انفجار و غيره) در محيط
خدمات  نامه مشاورين حفاظت فني و حقيقي يا حقوقي ذيصالح (طبق آييناز طريق اشخاص 

هاي الزم را بعمل آورده و در صورت  ايمني مصوب شوراي عالي حفاظت فني) بررسي
 هاي مربوطه را هاي پيشگيرانه الزم را اتخاذ و دستورالعمل وجود چنين مخلوطي روش

 تهيه كند.
مكتوب براي عمليات ايمن ذوب ،بارريزي و انتقال  هاي كارفرما بايد دسـتورالعمل :٩ماده

مذاب را تهيه و بر نحوه اجراي آنها نظارت نمايد. اين دستورالعملها همچنين بايد شـامل 
 مشخص نمودن افراد ماهـر براي انجام كار و تجـهيزات حفـاظت فردي مورد نياز باشد.

 صحيح انجام كار مطابقهاي  كارفرما بايد آموزش الزم را در خصوص روش :١٠ماده
يد مطمئن گردد كه كارگران از مربوطه به كارگران ارائه نمايد. كارفرما باهاي  دستورالعمل

و كارگران نيز  نمايند ميمربوطه پيروي هاي  دستورالعمل هاي صحيح انجام كار و روش
 .باشند ميمربوطه هاي  دستورالعمل ي صحيح انجام كار وها روش موظف به رعايت

 ها و خطوط عملياتي را مهيا نموده كارفرما مكلف است فاصله كافي بين ماشين :١١هماد
 تا حركت كارگران محدود نگردد. 

، جا به جايي ها ماشيننظافت ، از فضاهاي مجزا بايد براي تعمير و نگهداري :١٢ماده
، موانعو اسقاط مواد استفاده گردد. سطوح مورد استفاده براي عبور افراد بايد عاري از 

 روغن و آب و يا هرگونه مواد لغزنده باشد.، گريس

گردد بايد با استفاده از  هايي كه از سيستم هيدروليك استفاده مي در ماشين: ١٣ماده
 هاي ايمن از جاري شدن مايع هيدروليك و آتش گرفتن آن جلوگيري به عمل آيد. روش

 اي مختلف كاري فراينده ظف است ميزان شدت صدا در ايستگاهكارفرما مو :١٤ماده
گيري نموده و تدابير الزم براي كاهش ميزان شدت صداي توليدي را  ي را اندازهگر ريخته

 اتخاذ نمايد.
ي بايد با گر ريخته يها ماشيندر صورت بروز نقص فني در هر يك از اجزاء  :١٥ماده
 ه عمل آيد.جلوگيري ب، هاي ايمن از ايجاد جراحت و صدمه به كارگران روش استفاده از

ي گر ريخته گردوغبار و دودهاي حاصل از عمليات، هاي فلزي بخارات  فيوم :١٦ماده 
 بايد توسط سيستم تهويه و تصفيه مناسب از محيط خارج شود.

روغن و ساير مايعات موجود در مواد شارژ و ابزارها ، به منظور حذف رطوبت :١٧ماده
شده باشد. از افزودن  بيني پيش تمهيداتي ديقبل از فرورفتن آنها در كوره يا مذاب با

ها و همچنين مواد قابل انفجار مانند مهمات جنگي بايد  ظروف سربسته مثل انواع كپسول
 خودداري شود. اكيداً

 م فرو برده شوند.ينيد در مذاب آلوميزنگ زده نبا يابزارها :١٨ماده
 هاي اني واگذار نمايد كه آموزشها را به كارگر جايي قراضه كارفرما بايد كار جابه :١٩ماده

 ها فرا گرفته باشند. نقل قراضه كنترل و حمل و، الزم را در رابطه با آزمايش
بايد پس از اطمينان از آزمايشات كنترلي آنها  ها قراضه جابه جايي و شارژ :٢٠ماده

 اشيايي كه بطور بالقوه خطر انفجار دارند و ظروف، در خصوص امكان وجود مواد منفجره
 توخالي در بسته انجام شود.

ي تهيه شده از صنايع نظامي كه ها قراضه جايي يا پياده كردن قبل از جابه :٢١ماده
ممكن است حاوي مواد منفجره باشند بايد فرد ماهري براي بررسي وقوع احتمالي انفجار 

 تعيين گردد.
ضمين نمايد فقط بايد وقتي تحويل گرفته شوند كه تهيه كننده ت ها قراضه :٢٢ماده

 باشند. ها عاري از مواد منفجره و ظروف توخالي دربسته مي هاي الزم انجام شده و قراضه كنترل
، كار را متوقف كردهفوراً  اگر كارگران ماده منفجره  يا مشكوكي يافتند بايد :٢٣ماده

مسئول به فرد سريعاً  محل را عالمت گذاري و با استفاده از نوار مسدود نمايند و مراتب را
اطالع دهند. فرد مسئول بايد مطمئن شود كه در صورت كشف مواد منفجره يا مشكوك 

 .گيرند ميدر جريان امر قرار فوراً  مقامات ذيصالح ها قراضه در داخل
اي يافتند بايد آنرا  ها ظرف توخالي دربسته قراضه اگر كارگران در داخل :٢٤ماده

منظور  . براي استفاده مجدد، ظرف توخالي بايد بهكنار گذارده و به فرد مسئول اطالع دهند
 اطمينان از عدم ايجاد خطر در اثر افزايش فشار دروني ظرف به  مقدار كافي سوراخ شود.

حفاظت در  نامه آيين تمامي موتورها و محورهاي انتقال نيرو بايد مطابق :٢٥ماده
 گذاري شده باشند. حفاظ مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو

 يساز ماهيچه و گيري قالب سازي ماسه، آماده ـسوم فصل 
سازي  مورد استفاده در آماده يها كن مخازن و مخلوطها،  ، قيفسيلوها :٢٦ماده

ي بعنوان فضاي بسته محسوب شده و انجام كار در آنها ساز ماهيچه و گيري ، قالبماسه
 اه باشد.بايد با كسب مجوز صادره از طرف كارفرما و رعايت اصول ايمني همر

مؤثر  ها بايد به حفاظ مناسب و مخازن و قيف، ها در سيلوها تمامي دريچه :٢٧ماده
 مجهز شوند.
ها و مخازن بايد  انجام عمليات خارج كردن پسماند در سيلوها، قيف :٢٨ماده

 اي طراحي شده باشد تا كار بصورت ايمن انجام پذيرد. گونه به
اي  گونه بايد به ها قيف مخازن و، در سيلوها ها مكانيزم راه اندازي دريچه :٢٩ماده

 طراحي شده باشد تا از سقوط افراد در مسير جريان تخليه مواد جلوگيري نمايد.
 آالت مربوطه بايد متوقف شده باشند. گيري ماسه، تجهيزات و ماشين براي نمونه :٣٠ماده
اد با اجزاي مولرها و ميكسرها بايد داراي حفاظ باشند تا از تماس افر :٣١ماده

 خطرآفرين آنها جلوگيري بعمل آيد.
تابلوي كنترل بايد شود،  ميهنگامي كه انتقال مواد بصورت دستي كنترل  :٣٢ماده

 با رعايت شرايط ذيل جانمايي شود:
 اپراتور از مكانيزم انتقال جدا شده باشد. ـالف 
 اپراتور در مسير مواد برگشتي نباشد. ـب 
 دسترسي داشته باشد. اه كنترل اپراتور به ـج 
 مانعي در برابر ديد اپراتور به خط انتقال وجود نداشته باشد  ـد 

 شوند ميانفجار يا سمي جا به جا يا انبار ، در مواقعي كه مواد قابل اشتعال :٣٣ماده
 رعايت كليه موارد ايمني و حفاظتي الزامي است.

جايي و آماده سازي ماسه  هآالت، تجهيزات و فرايند جاب هنگامي كه ماشين :٣٤ماده
 مناسب هاي كنترلي ها بيش از حد مجاز شود، با استفاده از روش باعث ايجاد غلظت آالينده
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ها بايد به كمتر از حد مجاز رسانده شود و يا با استفاده از تجهيزات حفاظت  مقدار آالينده
 به حداقل ممكن  تنزل يابد. ها آالينده فردي ميزان تماس كارگران با

ي قابل انفجار ها آالينده اي (چراغي)، غلظت ي پوستهگر ريخته در روش :٣٥ماده
 درصد حد پاييني انفجار ٢٥ها  بايد به نحوي كنترل شود كه حداكثر غلظت آالينده

LEL).باشد ( 
ها، تمامي مناطقي  جايي درجه گيري و جابه سازي، قالب در تجهيزات ماهيچه :٣٦ماده

 اي كارگران وجود دارد بايد بصورت مناسب حفاظ گذاري شوند.كه امكان ايجاد آسيب بر
ي مناسب بايد از اصابت ذرات ها روش ي زير و يا ديگرها روش با استفاده از :٣٧ماده

ي و اصابت ساز ماهيچه ماسه خارج شده از بين خط جدايش بين جعبه ماهيچه و دستگاه
 آنها به اپراتور محافظت گردد:

ي ساز ماهيچه صل مشترك بين جعبه ماهيچه و دستگاهاز سايش سطوح ف ـالف 
 جلوگيري گردد.

قبل از شروع به كار، ذرات ماسه باقيمانده در فصل مشترك بين جعبه ماهيچه  ـب 
 ي تميز گردد.ساز ماهيچه و دستگاه

 سازي ج ـ از درزگير (التون) در فصل مشترك بين جعبه ماهيچه و دستگاه ماهيچه 
 استفاده گردد.

 ي حفاظتي در فاصله بين اپراتور و دستگاه استفاده شود.ها پرده از سپرها يا ـد 
ي بايد بصورتي طراحي شده باشند كه جاگذاري و ساز ماهيچه يها جعبه :٣٨ماده

برداشتن جعبه بدون قرارگيري دست اپراتور در معرض آسيب باشد. در صورتي كه 
ني نشده باشد نقاط مذكور بايد بي هاي مناسب در طراحي جعبه ماهيچه پيش دستگيره

 جعبه ماهيچه اضافه شود. به
ر نيروهاي جعبه ماهيچه بايد داراي استحكام الزم براي مقاومت در براب :٣٩ماده

 را داشته باشد. پنوماتيكي) حين كارمكانيكي و نيوماتيكي (
سوراخهاي ارتباط با هوا بايد در جعبه ماهيچه يا صفحات دمش وجود  :٤٠ماده

 ه باشد.داشت
با استفاده از حفاظ مناسب بايد از تماس احتمالي اپراتورها با سيستم  :٤١ماده

 )جلوگيري بعمل آيد. SKIPانتقال الوك ها (
بايد از تهويه مناسب براي نگهداري هواي محيط ، يساز ماهيچه در فرايند :٤٢ماده

 سازي فرايند ماهيچه هاي موجود در كار در سطحي معادل حداكثر مقدار مجاز براي آالينده
 استفاده شود.
) مورد مصرف MSDSرما موظف است برگه اطالعات ايمني مواد (ـكارف :٤٣ماده

 سازي از آن سازي فرايند ماهيچه سازي را تهيه و در راستاي ايمن در فرايند ماهيچه
 استفاده نمايد.

ي ها روش اده ازسازي بايد با استف هاي قالب هاي موجود در دستگاه در پيستون :٤٤ماده
 ايمن از خارج شدن پيستون از داخل سيلندر جلوگيري شود.

ها (كلمپ)  سقوط آزاد براي بازگرداندن گيره هاي در هنگاميكه از سرسره :٤٥ماده
شده  ها (كلمپ) بايد در داخل سرسره محكم شود، گيره به ايستگاه هاي گيره زني استفاده مي

 ته باشد.و مجراي خروجي سرسره نيز حفاظ داش
ي بايد بصورتي طراحي شده باشد كه گر ريخته ابزارهاي بلند كردن درجه :٤٦ماده

 هاي جداگانه باشند. داراي فاصله كافي از كارگران بوده يا داراي دستگيره
 هاي براي جلوگيري از ورود مواد فلزي ناخواسته به مخلوط ماسه بايد از روش :٤٧ماده

 ي و سرند) استفاده شود.مناسب (نظير جداكننده مغناطيس
 يساز آماده يزات مورد استفاده برايرات در تجهيا تعميمات يانجام تنظ :٤٨ماده

ن يدر ا ينکه ويمگر ا باشد ميتوسط اپراتور ممنوع  سازي ماهيچه و يساز قالب، قالب
هاي مورد نياز را از طرف كارفرما دريافت و مجوز ده باشديالزم را دهاي  آموزشرابطه 
 باشد. كرده

براي تخليه تركيبات پوشان قالب از ظروف كار بايد از تجهيزات مناسب  :٤٩ماده
 شيرهاي سماوري) استفاده شود.، (نظير يكبركننده بشكه

تركيبات پوشان قالب و حاللهاي قابل اشتعال بايد در ظروف دربسته  :٥٠ماده
بت كاري در محل كار غيرقابل اشتعال و فقط در مقادير مورد نياز يك نو، نشكن، محكم

 انبار شوند.
سطح قالب بايد ، هاي پايه آبي قبل از بارريزي در صورت استفاده از پوشان :٥١ماده

ي پايه الكلي قبل از ها پوشان بوسيله شعله دستي خشك گردد. در صورت استفاده از
 بارريزي با آتش زدن سطح قالب بايد خشك گردد.

درجه  ٥٥ان قالب با نقطه اشتعال كمتر از مادامي كه از تركيبات پوش :٥٢ماده
متر  عاري از  ٣اي به شعاع  منطقه، . بايد در اطراف نقطه مصرفشود ميسانتيگراد استفاده 

 هرگونه شعله نگهداشته شده و كشيدن سيگار در اين منطقه ممنوع گردد.
ا ظروف كار بايد در برابر ضربه محافظت شده و پس از استفاده درب آنه :٥٣ماده
 بسته شوند.
اي كه داراي  دهنده با تركيبات پوشش ها ماهيچه و ها قالب اسپري كردن :٥٤ماده

هاي مخصوص  درجه سانتيگراد هستند بايد در جايگاهها يا غرفه ٥٥نقطه اشتعال كمتر از 
 انجام شود.
توان  باشد، را مي هاي سنگين كه حمل آنها مشكل مي ها و قالب ماهيچه :٥٥ماده

تدابير ايمني در كارگاه اسپري نمود. اين تدابير همچنين عمليات اسپري در  رعايت با
كه داراي جايگاههاي اسپري مجهز به سيستم تهويه مكنده هستند  گيري قالب ماشينهاي

 .گردد ميرا نيز شامل 
جدايش دو نيمه قالب بايد از جهت جلوگيري از بيرون زدن مذاب از سطح  :٥٦ماده

 يره استفاده شود.گذاري و يا گ وزنه
نمود  گري بايد نسبت به سوزاندن گازهاي قالب اقدام همزمان با شروع ريخته :٥٧ماده

 تا از تجمع گاز در قالب و ماهيچه جلوگيري بعمل آيد.
 گري هاي ذوب و ريخته کورهفصل چهارم ـ 

 بارگيري خودكار كوره  
و سكوهاي بارگيري مسيرهاي تغذيه ، راههاي دسترسي به نقاط بارگيري :٥٨ماده

 ها بايد با تعبيه درهاي مخصوص محافظت شوند. يا منطقه عبور ارابه
براي جلوگيري از بسته شدن تصادفي و ناخواسته درها و شروع بكار مجدد  :٥٩ماده

 درها بايد به ميكروسوئيچ مجهز شوند.، دستگاه
اه بايد سيستم كنترل دستگ، در صورت بازبودن يكي از درهاي دسترسي :٦٠ماده

بطور اتوماتيك خاموش شده و هدايت دستگاه بصورت دستي از اتاق كنترل مركزي 
 غيرممكن باشد.

روشن كردن دوباره دستگاه از داخل اتاق كنترل مركزي فقط بايد زماني  :٦١ماده
ميسر باشد كه درهاي دسترسي بسته بوده و قفل ميكروسوئيچ توسط يك كليد از بيرون 

 باز شده باشد.
روي سكوي بارگيري مجاور كوره و درصورت لزوم در ، در مسير تغذيه :٦٢هماد

نزديكي محور راهنما بايد كليدهاي توقف اضطراري و كنترلهايي براي هدايت دستي 
شود  مياندازي كنترلهاي فوق بايد توسط سوئيچي كه با كليد باز و بسته  راه موجود باشد.

 پذير باشد. امكان
توزين فقط بايد پس از قرارگرفتن كامل قيف در زير آنها تخليه ظروف  :٦٣ماده
 انجام شود.
هاي الوك  نقاله ترين قسمتهاي پيش آمده يا متحرك نوار مابين عريض :٦٤ماده 

)SKIPاي آزاد و بدون  بايد فاصله، هاي ثابت ساختمان در مسير تغذيه ) دار برقي و قسمت
 ود داشته باشد.متر وج ٢سانتيمتر و ارتفاع  ٥٠مانع به عرض 

 اي هاي بوته كوره
سانتيمتر باالتر  ٣٠ايستاده با لوالي مفصلي كه بيش از اي  بوته يها كوره : ٦٥ماده

 بايد به سكوهايي با مشخصات زير مجهز شوند:اند،  گرفته از سطح زمين قرار
 از فلز يا ساير مواد مقاوم به آتش ساخته شده باشند. ـالف 
 شند.داراي عرض كافي با ـب 

 هاي كوره و همسطح با قسمت فوقاني آن امتداد يافته باشند. ج ـ در قسمت جلو و كناره
 هاي محافظ استاندارد مجهز شده باشند. ـ به نرده و آستانهد 

 يها كوره اي از نده مجموعهكن هاي سوخت تغذيه ها و پمپ اگر دمنده :٦٦ماده
تصل نباشند در اين صورت بايد در به يك منبع انرژي مشترك م، گازوئيل سوزاي  بوته

يك شير فلكه دستي يا اتوماتيك نصب شود تا  ها كوره سوخت تأمين روي خط لوله اصلي
 قطع گردد.فوراً  ها كوره جريان سوخت به كليه، هنگام بروز نقص در سيستم هوا

جود هاي گرم وخشك انبار شوند. قبل از استفاده از نظر و ها بايد در مكان بوته: ٦٧ماده
هاي جانبي بارگيري  هاي ريز بدقت بازرسي و بدون آسيب زدن به بوته يا ديواره حفره و ترك

 شوند. همچنين به آرامي گرم و فقط توسط ابزارهايي با شكل و اندازه مناسب باال برده شوند.
بايد توسط تعداد كافي از كارگران حمل و جابجا شود بنحوي كه از  ها بوته :٦٨ماده
حفاظتي  نامه آيين مورد به كارگران جلوگيري شود. در اين زمينه رعايت فشار بي واردآمدن

 حفاظت فني الزامي است.شوراي عالي حمل دستي بار مصوب 
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 اي هاي شعله کوره
دار باشند و فشار استاتيك هواي آنها حداقل  هاي گازسوز بايد دمنده مشعل :٦٩ماده

 ميلي بار باشد. ٧٠
هاي مربوطه   ا به كمتر از مقدار حداقل بايد توسط سوئيچكاهش فشار هو :٧٠ماده

 بررسي شود تا موجب قطع گاز در شرايط نامتعارف گردد.
 مسير هوا و گاز بايد مجهز به نشاندهنده فشار باشند. :٧١ماده
 بايد مجهز به شير تنظيم نهايي جريان هوا و گاز باشند. ها مشعل :٧٢ماده
اصله سرمشعل از كوره بايد براساس دستورالعمل مسير ورودي شعله و ف :٧٣ماده

 سازنده باشد.
درصد  ٢٠ظرفيت حرارتي مشعل بايد مطابق با نياز كوره و يا حداكثر  :٧٤ماده
 باالتر باشد.
 مسير گاز بايد فيلتر مناسب نصب گردد. در :٧٥ماده
درجه سانتيگراد بوده و  ١٠٠دماي مازوت ورودي به مشعل بايد حداقل  :٧٦ماده

 پيش گرمكن مجهز به سوئيچ كنترل درجه حرارت باشد.
 شمعك) باشد.اي بايد مجهز به پيلوت ( ي شعلهها كوره مشعل :٧٧ماده
اين شود،  ميچنانچه در مسير گاز طبيعي از سيستم تقليل فشار استفاده  :٧٨ماده

 كننده و شير اطمينان باشد. سيستم بايد مجهز به شير قطع
بيعي بايد حداقل يك عدد شير برقي مناسب نصب گرديده در مسير گاز ط :٧٩ماده

و اين شير برقي بايد درصورت اختالل در فشار هوا و يا عدم تعادل در فشار گاز طبيعي مسير 
 ) باشد.Manual Resetاين شير بايد از نوع تنظيم دستي (ترجيحاً  گاز را قطع نمايد.

نظر  بايد براي درجه حرارت موردتجهيزاتي كه در معرض حرارت قرار دارند  :٨٠ماده
ي موجود و تدابير ايمني از برخورد تشعشع و ها روش طراحي شده و يا با استفاده از

 باالرفتن دما جلوگيري گردد.
مشعل كوره بايد طوري نصب گردد كه در شرايط كاري، از محل نصب  :٨١ماده
 جدا نشود.

 کوره هاي القايي
موارد ذكر شده در استاندارد ملي ايران به شماره ، عالوه بر مواد اين بخش :٨٢ماده

: الزامات ويژه ٣قسمت ـگرمايش الكتريكي  تأسيسات ايمني«تحت عنوان  ٦٤٤٤ـ٣
 .باشد مينيز الزامي  »ذوب القايي تأسيسات گرمايش القايي و رسانشي و

طراحي كوره القايي بايد به نحوي باشد كه از پراكندگي ميدان مغناطيسي  :٨٣ماده
 ر اطراف بوته و محيط كار كوره جلوگيري نمايد.د

ن ياتصال به زم يبدون روكش به غير از آنهايي كه برا يها هادي يتمام :٨٤ماده
 شوند. يگذار يد حفاظ، باشود مي(كابل ارت) استفاده 

امکان  يد دارايبا (steel shell) ييالقا هاي کوره هاي ذوب پوسته بوته :٨٥ماده
 ر آب باشند.ا بخايخروج رطوبت 

بيني شود تا  در سيستم هيدروليك تخليه كوره بايد مكانيزمي پيش :٨٦ماده
برگشتن آن به وضعيت عادي با سرعت ، صورت بروز خطا يا نقص فني در آن سيستم در

 كنترل شده باشد.
خطر سقوط كارگران به داخل چاله كوره ، اگر در حين چرخش كوره :٨٧ماده

اقدامات حفاظتي در اين خصوص الزامي است. اين اقدامات نبايد انجام ، وجود داشته باشد
 باعث بروز خطر ديگري براي كار كنان شود.

 نمايد ميدهنده به شير هيدروليك كه چرخش كوره را كنترل  ابزار فرمان :٨٨ماده
 برگردد. »خاموش«كه با برداشتن نيروي دست به وضعيت  باشد مي بايد داراي مكانيز

 باشند بايد داراي كليدهاي محدودكننده چرخش مي داراي قابليت که هايي کوره :٨٩ماده
(Limit Switch) ا موانع متوقف کننده ي(stop) ش از حد کوره يباشند تا از چرخش  ب

 شود. يريجلوگ
ها بايد از  هاي فشاري و اهرم دكمه، هاي چرخش كوره در تمامي سيستم :٩٠ماده

 شونده باشند. نوع غيرثابت
ي چرخش ها مكانيزم يي كه قابليت چرخش در دو سمت را دارندها كوره در :٩١ماده

 براي خروج سرباره و مذاب بايد يكپارچه باشند.
هاي کوره بايد بصورتي انجام شده باشند تا محل  کشي ها و لوله کشي سيم :٩٢ماده

 قل برسد.قرارگيري آنها در معرض حرارت ناشي از مذاب خروجي و تشعشع گرمايي آن به حدا
ق نشده به داخل حمام مذاب کوره، يقبل از وارد نمودن هرگونه ابزار عا :٩٣ماده

ره شده يالكتريكي ذخ يه انرژيکوره را قطع نمود و نسبت به تخل يکيالکتر يرويد نيبا

به منظور ، اقدام نمود. اگر امكان قطع نمودن جريان برق ورودي به كوره ميسر نباشد
كليه كاربران كوره موظف به استفاده از ابزارهاي با دسته ، گرفتگي جلوگيري از خطر برق

 يا دستكش و لباس عايق مناسب هستند. عايق و

ق اندازه يدق يد از ابزارهايکوره با يش از حد دمايز از باالرفتن بيپره يبرا :٩٤ماده
 ن منظور استفاده نمود.يا يدما برا يريگ

ين ستم کنترل اتصال به زميا خطا در سيدر صورت بروز هر گونه اشکال  :٩٥ماده
 شود. يريد جلوگيا خطا بايارت)، از ادامه كار کوره تا محو کامل اشکال کوره (

كروم سيستم اتصال به زمين (ارت) كه به نسوزهاي كوره  ـآنتن نيكل  :٩٦ماده
 هاي نسوز پوشانده شوند. نبايد توسط تكه شوند ميفروبرده 

د از جنس يبا گردد ميل انتقال مذاب در آنها انجام که عم يکف مناطق :٩٧ماده
جاد حداقل فوران و يي يا مواد ديرگداز) باشند که باعث اگر ريخته (نظير ماسه يمواد

 پاشش مذاب گردد.
ه شده يتهاي  گونه د بهيات تخليه مذاب بايمربوط به عملهاي  دستورالعمل :٩٨ماده
 د.ينما تأمين اتين عمليكارگران را در ا يمنيباشد که ا
چاله موجود در قسمت جلو يا زير کوره بايد همواره خشک و عاري از رطوبت  :٩٩ماده

و روغن بوده و از موادي (نظير ماسه) ساخته شده باشد که از پاشش فلز در اثر تماس با آن 
جلوگيري نمايد. چاله بايد ظرفيت نگهداري حداقل يک بار کامل کوره را داشته باشد و از 

 فلزي عاري بوده و بصورت منظم و حداقل يك بار در روز بازرسي شود. ذرات
د همواره يکه احتمال پاشش فلز مذاب در آنها وجود دارد با يمناطق :١٠٠ماده

 خشک باشند.
د همواره تحت کنترل باشد. در زمان يکوره با يتردد كارگران به چاله جلو :١٠١ماده
حضور كارگران در چاله  يريگ مذاب و سرباره انتقال ،يزي، بارريات باردهيانجام عمل

 .باشد ميممنوع 
 باالي ناحيه ذوب و سكوي (sprinkler)نصب سيستم اطفاء حريق سقفي  :١٠٢ماده

 آب مربوط به اين سيستم هرگز نبايد بر روي منطقهضمناً  كوره (عرشه كوره) ممنوع است.
 خطر ريخته شود.

کوره را از لحاظ وجود عوامل خطرناک  يد فضاي چاله جلويکارفرما با :١٠٣ماده
مقابله با آن که  يمناسب برا يمن راهکارهايا هاي روش نموده و با استفاده از يبررس

 د.يرا اتخاذ نما باشد ميز ين يل حفاظت فرديشامل استفاده از وسا
متر و يا  ٦نگهدارنده (تا شعاع  هاي کوره و ييالقا هاي کوره مناطق اطراف :١٠٤ماده

 رابر قطر داخـلي كوره هركدام كه بزرگتر هستند) بعنوان مناطق خطرناکب ٥
. لذا کارفرما بايد مناطق اطراف کوره که در آنها احتمال پاشش فلز گردد مي محسوب

هاي حفاظتي با رنگ زرد يا ديگر عالئم هشداردهنده  مذاب وجود دارد را با استفاده از نرده
به اين نواحي را نيز با استفاده از خط کشي به رنگ هاي مجاز ورود  مشخص نموده و محل

 سانتيمتر مشخص نمايد. ١٠زرد بر روي کف کارگاه و با عرض حداقل 
ي القايي که احتمال پاشش فلز مذاب ها کوره ورود افراد به مناطق اطراف :١٠٥ماده

ف محوله در آنها وجود دارد بايد فقط محدود به افراد ماهر و تنها به منظور انجام وظاي
باشد. انجام کار افراد در اين مناطق بايد در حداقل زمان مورد نياز براي انجام وظايف 

 محوله باشد.
محل استقرار كارگران ازجمله اپراتورهاي کوره القايي بايد در خارج از  :١٠٦ماده

منطقه اطراف کوره که احتمال پاشش فلز مذاب در آن وجود دارد، باشد. درصورت امكان 
گيري و يا ديگر موارد بصورت خودکار انجام شود تا خطراتي كه  يات باردهي، سربارهعمل

 به حداقل كاهش يابد. باشد ميمتوجه اپراتور 
 دهنده مذاب بايد از ابزارهاي هشداردهنده هاي انتقال در هنگام حركت ماشين :١٠٧ماده

 ينها استفاده شود.آنها بطور مداوم در حين حركت اين ماش يا هردويسمعي يا بصري و 
و  باشند ميي انتقال مذاب كه داراي امكان كنترل از راه دور ها ماشين :١٠٨ماده

همچنين مسير حركت آنها بايد داراي عالئم هشداردهنده باشند تا در رابطه با شروع 
 حركت ناگهاني آنها به كارگران هشدارهاي الزم داده شود.

گيري تنها بايد از ابزارهاي مخصوص اين  ربارهگيري و يا س نمونه در مواقع :١٠٩ماده
عمليات استفاده نمود. ابزارهايي كه داراي پوشش نسوز هستند بايد قبل از استفاده 

 زدايي شوند. ابزارها بايد عاري از وجود هرگونه زنگ زدگي باشند. رطوبت
 ولتاژ در هنگام تعميرات بر روي مدار قدرت ترانسفورماتور  كوره در قسمت :١١٠ماده

 پايين رعايت موارد ذيل الزامي است :   
 نيروي ورودي به ترانسفورماتور در حالت خاموش قفل شده باشد. ـالف 
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 ولتاژ باال جلوگيري شود.  با استفاده از حفاظ از تماس كارگران با مدار ـب 

ي ذوب القايي بايد از يك منبع آب كه در ارتفاع مناسب نصب ها كوره در :١١١ماده
 ه است براي خنك كردن اضطراري كويل كوره در مواقع اضطراري استفاده شود.شد

 هاي نگهدارنده كردن نقاط داغ كوره وسايل و تجهيزات  اضطراري براي خنك :١١٢ماده
 القايي بايد در همه حال آماده و در دسترس باشد. 

 هاي قوس الكتريك كوره
ه در استاندارد ملي ايران به شماره موارد ذكر شد، عالوه بر مواد اين بخش :١١٣ماده

 : الزامات ويژه٤قسمت  ـگرمايش الكتريكي  تأسيسات ايمني«تحت عنوان  ٦٤٤٤ـ٤
 .باشد مينيز الزامي  »كوره قوس الكتريكي تأسيسات
به منظور جلوگيري از برخورد كوره يا الكترودها با افراد و يا تجهيزات در  :١١٤ماده

 مكانيزم چرخش كوره بايد با جريان برق ورودي اينترالك شود.، زمانيكه كوره برقدار است
شوند، به منظور جلوگيري از حركت سقف  هايي كه از باال شارژ مي در كوره :١١٥ماده

كوره در زمانيكه كوره برقدار است، مكانيزم شارژ كوره بايد با جريان برق ورودي 
 .شده باشد اينترالك
الكترودها نبايد از سقف كوره به عنوان سكو يا  هنگام افزودن يا تعويض :١١٦ماده

 جايگاه كار استفاده شود. براي اين منظور بايد از سكو يا جايگاه كار مناسب استفاده گردد.
هاي ايمن از برقدار بودن الكترودها  د با استفاده از روشـاپراتور باي :١١٧ماده

 ود و شارژ برقرار كند.يابد و بتواند جريان قوس الكتريكي را بين الكتر اطالع
اجزاء سيستم خنك كردن الكترودها كه در روي سقف كوره قرار دارند بايد  :١١٨ماده

 به نحوي ساخته و مهار شده باشند كه امكان سقوط آنها به داخل كوره وجود نداشته باشد.
كارفرما بايد وسايل و تجهيزاتي (نظير شيلنگ آب) را براي خنك كردن  :١١٩ماده

 ي نقاط داغ كوره فراهم نموده و بر تعمير و نگهداري مداوم آنها نظارت نمايد.اضطرار
 هاي قوس مستقيم، جريان برق به الكترودها، قبل از تعويض الكترودها در كوره :١٢٠ماده

 هاي چرخش كوره  و حركت دادن سقف كوره بايد قطع و قفل شوند.  سيستم
هاي  اطق انتقال مذاب در محوطه كورهجنس مواد مورد استفاده در كف من :١٢١ماده

 قوس بايد از موادي باشد كه پاشش و فوران مذاب را به حداقل برساند.
ي قوس بايد در ها كوره با استفاده از تمهيداتي نظير ايجاد چاله در جلوي :١٢٢ماده

هاي اين چاله بايد همواره  مواقع پاشش مذاب از كارگران حفاظت نمود. كف و ديواره
وده و از موادي ساخته شده باشد كه از پاشش فلز در اثر تماس جلوگيري نمايد. خشك ب

چاله بايد داراي ظرفيت نگهداري حداقل يك بار كامل كوره را داشته باشد. چاله بايد از 
 ذرات فلزي عاري بوده و بصورت منظم بازرسي شود.

مذاب در آنها  بارريزي و انتقال مذاب كه احتمال پاشش، مناطق تخليه :١٢٣ماده
 وجود دارد بايد عاري از وجود هر گونه تجمع سياالت مانند آب يا روغن باشند.

ورود افراد به چاله جلوي كوره بايد تحت كنترل باشد و در حين عمليات  :١٢٤ماده
گيري هيچ يك از كارگران نبايد در چاله جلوي كوره  تخليه يا سرباره باردهي، بارريزي،
 وارد آن شوند. حضور داشته و يا 

 در صورت وجود كارگران در چاله جلوي كوره به منظور جلوگيري از عمليات :١٢٥ماده
 باردهي، بارريزي ،تخليه يا سرباره گيري استفاده از عالئم هشداردهنده الزامي است.

برابر قطر  ٥متر و يا  ٦قوس الكتريك (تا شعاع  هاي کوره مناطق اطراف :١٢٦ماده
گردد.  دام كه بزرگتر هستند) بعنوان مناطق خطرناک محسوب ميداخلي كوره هرك

لذا کارفرما بايد مناطق اطراف کوره که در آنها احتمال پاشش فلز مذاب وجود دارد 
استفاده از نرده هاي حفاظتي با رنگ زرد يا ديگر عالئم هشداردهنده مشخص نموده  را با

کشي به رنگ زرد بر روي کف  ستفاده از خطهاي مجاز ورود به اين نواحي را نيز با ا و محل
 سانتيمتر مشخص نمايد. ١٠کارگاه و با عرض حداقل 

ي قوس الكتريك كه احتمال پاشش ها كوره ورود افراد به مناطق اطراف :١٢٧ماده
فلز مذاب در آنها وجود دارد بايد محدود به افراد مجاز و فقط به منظور انجام وظايف 

افراد در اين مناطق بايد در حداقل زمان مورد نياز براي انجام محوله باشد. انجام كار 
 وظيفه محوله باشد.

ي قوس الكتريك بايد ها كوره محل استقرار كارگران ازجمله اپراتورهاي :١٢٨ماده
در خارج از منطقه اطراف كوره كه احتمال پاشش فلز مذاب در آن وجود دارد باشد و 

گيري دما  و اندازه گيري ، نمونهانتقال مذاب، گيري رهصورت امكان انجام عمليات سربا در
 بصورت كنترل از راه دور انجام پذيرد.

مكتوب براي عمليات ذوب و بارريزي را هاي  دستورالعمل كارفرما بايد :١٢٩ماده
ها همچنين بايد شامل  تهيه و بر نحوه اجراي آنها نظارت نمايد. اين دستورالعمل

راي ورود به مناطق اطراف كوره و تجهيزات حفاظت فردي نمودن افراد مجاز ب مشخص
 مورد نياز باشد.

 ها پاتيل فصل پنجم ـ
بايد داراي  شوند ميي كه با دست چرخيده و تخليه گر ريخته يها پاتيل :١٣٠ماده

ي ها پاتيل ابزار قفل كردن يكپارچه باشند تا از چرخش اتفاقي پاتيل جلوگيري گردد.
كيلوگرم) بايد داراي ابزار ضد چرخش  ٥٠٠(با ظرفيت بيش از بزرگ حمل و نقل مذاب 

 خودكار باشند.
ي و حمل ذوب داراي چنگك بايد به وسايل ايمني گر ريخته يها پاتيل :١٣١ماده

 گيري نمايد. مجهز شوند كه از تاب خوردن و وارونه شدن چنگك پيش
 افظت شوند.بايد در برابر گرماي تشعشعي مح ها پاتيل هاي چنگك : ١٣٢ماده
بايد در برابر  روند ميها بكار  كه براي اطمينان از قفل شدن دندهيي ها گوه :١٣٣ماده

 هاي محوري ايمن شده باشند. حركت
ي و حمل گر ريخته يها پاتيل براي اطمينان از بلندكردن بدون خطر :١٣٤ماده

ور بايد به وسايل تجهيزات مزبشوند،  ميدار بلند  بوسيله ليفتراك چنگكمستقيماً  ذوب كه
 ايمني مجهز شوند.

ي و حمل گر ريخته يها پاتيل به منظور اطمينان از عدم برگشت ناگهاني :١٣٥ماده
 وسايل قفل كردن آنها پيش از پرشدن بايد در وضعيت آماده بكار قرار گيرند.، ذوب

 قفل پاتيل بايد بالفاصله پيش از خم شدن و تخليه پاتيل باز شود. :١٣٦ماده
ي و حمل ذوب فقط گر ريخته يها پاتيل كننده اتوماتيك وسايل متوقف :١٣٧ماده

ي بر عمل توقف اتوماتيك نداشته باشد و فقط بايد تأثير بايد با موادي روغنكاري شوند كه
 از روانسازهاي تعيين شده توسط سازندگان پاتيل استفاده گردد.

 ها و نگهدارنده حلقهمحورهاي )، Trunnion( ها پاتيل چنگك و دسته :١٣٨ماده
حمل ذوب و سرباره بايد از نظر وجود ترك و ، يگر ريخته يها پاتيل ي برگردانها مكانيزم

هاي فوق حداقل سالي يك بار بايد توسط فردي مجاز و  ساير عيوب كنترل شوند. قسمت
داراي مهارت الزم آزمايش شده و نتايج آزمايش و اقدامات انجام شده جهت رفع نقص 

 مكتوب گردند.بايد 
حمل ذوب و سرباره بايد پيش از استفاده خشك ، يگر ريخته يها پاتيل : ١٣٩ماده

 پيش گرمايش شوند.ترجيحاً  و
ي بايد تا حدي پر شوند كه از پاشش گر ريخته ي حمل ذوب وها پاتيل :١٤٠ماده

 مذاب در حين حمل جلوگيري شود.
گيري نمود در اين صورت بايد اگر نتوان از پرشدن بيش از حد پاتيل جلو تبصره:

 براي حمل آن اقدامات ايمني خاصي بعمل آيد.
 (stopper) ريز، براي اطمينان از بازنشدن تصادفي استوپر هاي كف در پاتيل :١٤١ماده

 در حين حمل و نقل بايد مكانيزم كار آن قفل گردد.
مجهز  ي گردان كه به دنده توقف خودكارها پاتيل هنگام حمل و نقل :١٤٢ماده

 مكانيزم برگردان و تخليه پاتيل بايد قفل گردد.، نيستند
درگير كار بارريزي هستند مستقيماً  هنگام بارريزي فقط بايد افرادي كه :١٤٣ماده

 در محل باقي بمانند.
و ابزارهاي مورد استفاده براي اتصال آنها به ) Trunnion(دسته پاتيل  :١٤٤ماده

 ايد داراي مشخصات زير باشند:تجهيزات حمل و نقل فلز مذاب ب
ي قالب مانند درگير هستند،  ها چنگك هاي بدون جعبه دنده كه با الف ـ براي پاتيل

) بايد داراي يك فالنج با قطري بيشتر يا Trunnionها ( انتهاي هر يك از دسته پاتيل
اي  ) به اندازهTrunnionبرابر قطر محور باشد مگر اينكه طول دسته پاتيل ( ٥/١مساوي با 

 باشد كه امكان در رفتن قالب از آن وجود نداشته باشد.

) آنها با Trunnionهاي بدون جعبه دنده كه دسته پاتيل ( ب ـ براي پاتيل
) Trunnionها ( باشند، هر يك از دسته پاتيل هاي ركاب مانند درگير مي چنگك

) Trunnionگك از دسته پاتيل (بايد داراي يك نگهدارنده يا استاپ باشد تا از دررفتن چن
 جلوگيري نمايد.

اجزاء قالب بايد بصورتي ساخته شده باشند كه ي قالب مانند، همه ها چنگك در ـج 
اندازه گلوگاه آن  شده ودرگير  Trunnion)قالب بصورت صحيح با محور دسته پاتيل (

 كوچكتر از اندازه فالنج باشد.

 بايد با استفاده از شود ميمليات ثانويه استفاده وقتي از پاتيل براي انجام ع :١٤٥ماده
 هاي هاي ناشي از آن با افراد در حين انجام واكنش هاي ايمن از تماس فلز مذاب و فيوم روش

 شيميايي جلوگيري گردد.
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 مكانيزم چرخش پاتيل بايد همواره در طي كار تحت كنترل اپراتور عمليات :١٤٦ماده
 ي باشد.گر ريخته

 حك شده باشد. ها پاتيل ار بار مجاز بايد روي چنگكمقد :١٤٧ماده
ي بدون جعبه دنده كه چنگك آنها قابليت جداشدن را ندارند ها پاتيل در :١٤٨ماده

بايد به نحو مقتضي با استفاده از روشهاي ايمن از پايين آمدن غيركنترل شده چنگك در 
 جلوگيري نمود.شود،  ميمواقعي كه اتصال قالب به پاتيل جدا 

 گيرد ميزان قرار يل توسط جرثقيل بصورت معلق و آويکه پات يدر مواقع :١٤٩ماده
 شود. يريشده آن جلوگ رکنترلياز چرخيدن غ يداتيد با استفاده از تمهيبا

ن ياستفاده از تجهيزات صوتي و چراغهاي گردان هشداردهنده در ح :١٥٠ماده
 ل الزامي است.يحمل و نقل پات

تفاده از تجهيزات خودرويي براي حمل و نقل پاتيل، بايد در هنگام اس :١٥١ماده
 نمود. يريل جلوگيمن از سرخوردن يا چرخيدن ناخواسته پاتيا هاي روش استفاده از با

من از بکار افتادن يا هاي روش بايد با استفاده از، ي كف ريزها پاتيل در :١٥٢ماده
 شود. يريرکنترل شده جلوگيه غيزم تخليمکان

 حمل و نقل و بارريزي مذاب  ـفصل ششم 
 هاي حمل و نقل پاتيل ليفتراك

 هاي ليفتراك نامه ايمني ماشين عالوه بر مواد اين بخش، رعايت مفاد آيين :١٥٣ماده
 .باشد ميحفاظت فني) نيز الزامي شوراي عالي (مصوب  
 ها را در حين دار بايد به وسايلي مجهز شوند كه پاتيل هاي چنگك ليفتراك :١٥٤ماده

 جابجايي بطور ايمن نگهدارند.
مكانيزم كنترل باالبردن و تخليه پاتيل بايد طوري طراحي شده باشد كه  :١٥٥ماده

 متوقف شود.سريعاً  با برداشتن دست از روي آن باالرفتن و چرخيدن پاتيل
 سانتي متر در ثانيه باشد. ٢٠حداكثر سرعت پايين آوردن چنگك بايد  :١٥٦ماده
 ور محافظت راننده در برابر پاشش فلز مذاب بايد حفاظهاي مناسببه منظ :١٥٧ماده

 پا و ساق پا در محل نشستن يا ايستادن او نصب گردد.
 بايد از نوع توپر باشند. براي اين دار چنگك يها ليفتراك يها الستيك :١٥٨ماده

 ي معمولي بادي استفاده شود.ها الستيك نبايد از ها ليفتراك
ي حمل و نقل پاتيل ها ليفتراك گيري در هاي سوخت و نازلباك سوخت  :١٥٩ماده

 بايد طوري نصب شوند كه سوخت در اثر گرماي ناشي از مواد مذاب مشتعل نشود.
سطح و  ها و راهروهاي هم براي جلوگيري از ريختن مواد مذاب فقط بايد از راه :١٦٠ماده

 بدون مانع و دست انداز استفاده شود.
 دار سرعت حركت ليفتراك هاي چنگك ها توسط ليفتراك پاتيلهنگام حمل  :١٦١ماده

 نبايد بيش از سرعت قدم زدن معمولي باشد.
 تجهيزات حمل ونقل و بارريزي مذاب

 هاي پاتيل کننده مقدار وزن مجاز براي حمل بايد بر روي تمامي حمل :١٦٢ماده
 ذکر شده باشد. 

ها در طول زمان  ه شود تا بوتهگرفت ها بايد تمهيداتي درنظر براي كمچه :١٦٣ماده
 حمل و نقل و تخليه از آن جدا نشوند.

) بايد با standدر سيستم بارريزي خودكار، در زمان کج شدن سكو ( :١٦٤ماده
 ) شد.standي پاتيل از سكو (ها دسته هاي ايمن مانع از جداشدن استفاده از روش

ر اشکالي پيدا شود، اگر در مکانيزم خم شدن سيستم بارريزي خودكا :١٦٥ماده
 ) بايد در اين حالت به موقعيت اوليه برگردد.standسكو (

 اي باشد که به خوبي مکان قرارگيري سيستم بارريزي خودكار بايد به گونه :١٦٦ماده
 توسط اپراتور مشاهده شود.

 تجهيزات سقفي حمل و نقل مذاب
اظتي وسايل حمل و حف نامه آيين رعايت مفاد، عالوه بر مواد اين بخش: ١٦٧ماده

 .باشد ميها نيز الزامي  نقل و جابجا كردن مواد و اشيا در كارگاه
وسايل مورد استفاده براي باالبردن مواد مذاب بايد دو ترمز مستقل از  :١٦٨ماده

 داراي شرايط زير باشد : يكديگر داشته باشند كه هر يك از آنها
 بار در هر جهت باشند.ترمزها قادر به متوقف نمودن و نگهداشتن  ـالف 
 شوند، ترمزها بايد قادر به توقف ها به حالت صفر برگردانده مي هنگامي كه كنترل ـب 

 مكانيزم حركت باشند.
عمل كرده و يا وقتي ، هنگامي كه وسايل حفاظت در برابر بارگيري بيش از حد ـج 

زم ترمزها بايد مكاني، وسايل محدودكننده حركت باالبردن بطور اتوماتيك عمل مي كنند
 بطور اتوماتيك بكار بيافتد.

تجهيزات حمل ، فقط در صورتي كه وزن بار تا دو سوم ماكزيمم بار مجاز باشد ـد 
 ند به سيستم تك ترمز مجهز شوند.توان مي تن ٢٥مذاب تا ظرفيت 

عالوه بر اطالعات معمول ظرفيت مجاز بار نيز بايد بطور واضح و قابل فهم  :١٦٩ماده
عالوه بر موارد فوق اين عبارت نيز بايد بر روي ضمناً  يله باالبر نشان داده شود.روي وس

 »... تن ظرفيت باالبردن مواد مذاب.«باالبر نوشته شود 
 ي باالبر بايد از فوالد با کيفيت مطلوب ساخته شود.ها قالب :١٧٠ماده
ويز بايد در برابر ي باالبر و ترازوهاي آها قالب هنگام باالبردن مواد مذاب :١٧١ماده

 تماس مواد مذاب محافظت شوند. گرماي تشعشعي و
 هاي هاي حمل مذاب نبايد از باالي محل هاي هوائي واگن خطوط آهن و ريل :١٧٢ماده

 کار دائمي عبور داده شوند.
شوند  ميبر روي جراثقالها يا کانوايرهاي سقفي حمل  ها پاتيل وقتي :١٧٣ماده

فاصله ايمن بين سطح خارجي اجزاء متحرک و قسمتهاي ثابت   متر سانتي ۵۰حداقل بايد 
و تجهيزات برقي اطراف وجود داشته باشد. اين امر جاهايي را که مواد مذاب برداشته يا 

 .گردد ميرا شامل ن شوند ميخالي  ها پاتيل و يا جايي که شود ميريخته 
محدودکننده  ابزار يد دارايزم قالب مربوط به حمل و نقل مذاب بايمکان :١٧٤ماده

رو را به موتور ينمستقيماً  گر ابزارهايد بدون استفاده از دين ابزار بايحرکت به باال باشد. ا
د و نبايد بعنوان كنترل عمليات از آن استفاده شود. اگر از يك سوئيچ يقالب قطع نما

 عنوان محدودكنندهشود، از يك سوئيچ ثانويه بايد ب محدودكننده بعنوان ابزار كنترل استفاده مي
 حركت به باال استفاده شود.

ن ييپا اگر باالبرهاي الکتريکي يا بادي مجهز به ابزار محدودکننده حرکت به :١٧٥ماده
ش از يب يزانين آوردن قالب به ميينکه امکان پايا د از آنها استفاده نمود مگرينباشند نبا

 مقدار مجاز آن وجود نداشته باشد.
 هاي فلزي) مورد استفاده در حمل و نقل مذاب هاي (كابل بكسل تمامي سيم :١٧٦ماده

 ر باشند:يبايد داراي شرايط ز
 هسته فلزي (فوالدي) باشد. يد دارايهاي فلزي)  با ها (كابل سيم بكسل ـالف 

  ب ـ ظرفيت اسمي سيم بكسل (كابل فلزي)  تقسيم بر اجزاء سيم بكسل (كابل فلزي)
 شتر باشد.يسيم بكسل (كابل فلزي)  ب يشکست اسم درصد استحکام ٥/١٢د از ينبا

 دن هسته و روانكار (گريس) در اثر حرارت وجود نداشته باشد.يب ديامکان آس ـج 

الت آويزان ـود و پاتيل در حـش دن مذاب انجام ميـيح در چـد ـ زماني که تلق
، ينيزي) پايـهاي فل هاي (كابل سلـم بكـصل است، سيـيل متـبه باالبر يا جرثق

ت مصون بودن از اثرات واکنش، ـني و شاهين حمل مذاب بايد به جهـهاي پايي قرقره
 گذاري شوند. حفاظ

ا تشعشع حرارت يا هردوي يد مقاوم به پاشش مذاب ين اپراتور بايکاب :١٧٧ماده
 زشدن مذاب باشد.ياينها در زمان سرر

 نگك پاتيل قرار گيرد.دهانه قالب بايد بصورتي باشد تا به راحتي داخل چ :١٧٨ماده
تير  ياز سقوط احتمال يريجلوگ يد براياز قطعات نگهدارنده مستقل با :١٧٩ماده

 هاي مسير حرکت مونوريل يا جرثقيل آويز استفاده شود تا در زماني که اشكالي در نگهدارنده
درحالت  دين قطعات نگهدارنده نبايموجود در سيستم به وجود آيد وارد عمل گردند. ا

 ال تحت بار قرار داشته باشند.نرم
مذاب دچار  ينقل سقف ستم حمل ويا چرخ سين يپ، که محور يدر مواقع :١٨٠ماده
د با استفاده از قطعات نگهدارنده از سقوط اجزاء متحرك تحت بار يبا شود ميشکست 

 شود.  يريجلوگ
قطـعات تحت بار سيستم حمل و نقل سقفي مذاب که فقط توسط  :١٨١ماده

 هاي ايمن از سقوط آنها در جاي خود متصل شده اند، بايد با استفاده از روش يک پيچ
 نمود. يريجلوگ

ل يد مجهز به وسايحمل و نقل مذاب با يها ليل و جرثقيزات مونوريتجه :١٨٢ماده
 زن و آژير باشند. هشداردهنده شامل چراغ چشمك

متر  ٤٥ تر ازشيهاي حمل و نقل سقفي مذاب  با سرعت ب سيستم يبرا :١٨٣ماده
 هاي ايمن نوسانات پاتيل در طي مسير و در حالتي که پاتيل در دقيقه بايد با استفاده از روش

 در باالترين موقعيت قرار داشته باشد به حداقل برسد.
م نبوده و ير که مستقياز مس يهاي حمل مذاب در نقاط سرعت مونوريل  :١٨٤ماده

يير مسير به منظور به حداقل رساندن امکان پاشش ا نقاط تغيها  چين گذر از سوئيا در حي
 د محدود شود.يفلز مذاب با
كننده بايد مسير متحرك مونوريل را در زمان عبور آن  يك سيستم قفل :١٨٥ماده

 محكم نگه داشته و از تغيير جهت اتفاقي و ناخواسته آن جلوگيري نمايد.كامالً 
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 مذاب در صورت عدم وجود سيستمهاي سقفي حمل  ها و جرثقيل مونوريل :١٨٦ماده
بايد مجهز به آزادكننده ترمز باالبر و محركه هاي افقي باشند تا در زمان ، برق اضطراري

 قطع برق بتوان بار مذاب را بصورت اضطراري جابه جا نمود.
 جايي مواد تجهيزات خاص جابه

 شود، ه ميوقتي از حفاظ براي ايمن نمودن تجهيزات متحرک باردهي استفاد :١٨٧ماده
باشد تا از گيرافتادن كارگران بين حفاظ  يد به ميزان کافيزات باين حفاظ و تجهيفاصله ب

 د.يبه عمل آ يريو تجهيزات جلوگ
  ها جرثقيل هاي ها و همچنين بر روي پل جرثقيل در طول مسير حركت :١٨٨ماده
عالئم  د ازيبا دار وجود داشته و افراد به آنها دسترسي دارند، هاي باز برق که شينه

 هشداردهنده استفاده شود.
 هاي روش د با استفاده ازيکه متصل به مگنت هستند با هايي قالب در :١٨٩ماده

 د.يبه عمل آ يريها از قالب جلوگ من از جداشدن ناخواسته مگنت آنيا
 نمايند بايد داراي هايي که از مگنت براي باالبردن مواد استفاده مي جرثقيل :١٩٠ماده

ضمناً  خاموش) قفل نمود.ند که بتوان آن را در حالت باز (چ مدار مگنت جداگانه  باشيسوئ
 مگنت را تخليه نمود. ييالقا يمن بتوان انرژيا هاي روش د با استفاده ازيبا

مدارسوئيچ قطع جريان مگنت بايد مجزا از مدارسوئيچ قطع جريان  :١٩١ماده
ن يا يد برايبا »روشن«ا ي »خاموش«يت دهنده موقع نشان يجرثقيل باشد. از چراغها

شده باشند که توسط اپراتور  ييجانما يد بصورتين چراغها بايها استفاده شود. ا تيوضع
چراغها استفاده شود تا در اثر  ياز چند عدد المپ بايد براضمناً  قابل مشاهده باشند.

 از آنها اپراتور دچار اشتباه نگردد. يکيسوختن 
ي مگنتي استفاده نمود مگر ها جرثقيل د براييزان  نبايآو يها از کنترل :١٩٢ماده

 اپراتور فراهم گردد.  ياز سقوط مواد بر رو يريجلوگ ياط هاي الزم براينکه احتيا
ي مگنتي بايد مجهز به سيستم باتري پشتيبان باشند تا ها جرثقيل كليه :١٩٣ماده

 و از افتادن بار در اين وضعيتدر مواقع قطع جريان برق اصلي بتواند وارد مدار شده 
هاي صوتي و نوري باشد تا به اپراتور  جلوگيري نمايد. اين سيستم بايد مجهز به سيگنال

 وضعيت قطع جريان برق اصلي و وارد مدار شدن باتري پشتيبان را اعالم نمايد.
 ايه اگر جرثقيل مگنتي داراي کنترل راديويي باشد، بايد با استفاده از روش :١٩٤ماده

شدن مگنت  ناطيسـي بتوان از غيرمغـايمن، در زمان از دسـت رفتن کنترل راديوي
  نمود. جلوگيري
هاي  هاي اتصال مگنت بايد بصورتي طراحي شده باشند كه جريان پالگ :١٩٥ماده

 ورودي و خروجي به مگنت بصورت همزمان قطع گردند.
اگر ضمناً  ر كارگران رد شوند.هاي باردهي نبايد از باالي محل استقرا باكت :١٩٦ماده

 هاي غيرفلزي باشند نبايد از روي مناطق با دماي باال عبور داده شوند. داراي كابل ها باكت
 جايي و بارريزي مذاب بهجا

بايد تا سطحي پر شوند كه در حين حمل و نقل معمول احتمال  ها پاتيل :١٩٧ماده
تا  ١٥پاتيل بايد حداقل بين  پاشش مذاب وجود نداشته باشد. مقدار ارتفاع خالي

 سانتيمتر باشد. ٢٠
 مسير حركت پاتيل مذاب بايد عاري از هر گونه مانع باشد. :١٩٨ماده
 در زير مسير حركت مذاب نبايد هيچگونه تجمعي از مايعات سيال :١٩٩ماده

 موجود باشد.
آب در قالبهاي ريژه مجهز به سيستم آبگرد بايد امكان تماس مذاب با  :٢٠٠ماده 

 وجود نداشته باشد.
هاي حاوي مذاب بايد تمهيداتي لحاظ شود تا  در هنگام انتقال پاتيل :٢٠١ماده

 شدن ناخواسته آن جلوگيري بعمل آيد. از كج
مقدار مذاب موجود در پاتيل نبايد از ظرفيت اسمي پاتيل و چنگك و  :٢٠٢ماده

 كننده آنها بيشتر باشد. سيستم حمل
وي مذاب اضافي كه بداليلي در خارج از خط عمليات هاي حا پاتيل :٢٠٣ماده

 اند بايد تا حد امكان در نزديكي كف كارگاه قرار گيرند. داشته شده نگه
ي كف ريز ها پاتيل كه در آنها از ها پاتيل پرشدن در مناطق بارريزي و :٢٠٤ماده

 ايمن (نظيري ها روش ، بايد در صورت وجود نشت فلز مذاب با استفاده ازشود مياستفاده 
 ) خطرات مربوطه حذف گردد.اي ماسه گودال بيني پيش

 جايي و انتقال مذاب در ارتفاع هجاب
 نمايد.  ءاجرا كند مياپراتور تنها بايد دستورات شخصي كه باالبر را هدايت : ٢٠٥ماده

اگر فرمان توقف اضطراري از طرف هر شخصي صادر شود، اپراتور بايد اين  تبصره:
 نمايد. ءافرمان را اجر

گيرها يا  ها با يكديگر و يا با ضربه ها و مونوريل بايد از برخورد جرثقيل :٢٠٦ماده
نظير استفاده از كليدهاي ي ايمن (ها ) ريل با استفاده از روشstopكننده ( موانع متوقف
 .و سيستم ضد تصادم) خودداري شود (Limit Switch)محدودكننده 
هاي ايمن، پاشش مواد مذاب  استفاده از روش در صورت برخورد بايد با تبصره:

 حداقل برسد. به
كننده باالبر است مسئوليت كنترل محكم بودن اتصال  شخصي كه هدايت :٢٠٧ماده
 حفظ تعادل آن و قرارگرفتن صحيح بار در قالب را برعهده دارد.، بار به باالبر
 رد ذيل رعايت گردد:در زمان جا به جايي و باالبردن مواد مذاب بايد موا :٢٠٨ماده
 مكانيزم حركت دادن بار نبايد دچار افزايش  يا كاهش ناگهاني سرعت شود. ـالف 

 هيچگونه مانعي نبايد در تماس با پاتيل مذاب قرار گيرد. ـب 

گيرند.  هاي حاوي مذاب نبايد در مسير خود از روي كارگران رد شده يا قرار ج ـ پاتيل
گاهي دادن به كارگران نسبت به حركت پاتيل و از يك هشداردهنده صوتي براي آ

 شدن آن بايد استفاده شود. نزديك

 ي آويزان قرار گيرند.ها پاتيل به كارگران نبايد اجازه داده شود كه در زير ـد 

 فصل هفتم ـ تعمير و نگهداري و بازرسي از مجموعه ذوب و انتقال مذاب
 اي به لحاظ هرگونه صورت دورهب ) بايدTrunnionپاتيل (چنگك و دسته  :٢٠٩ماده

. تغيير شكل ظاهري، آسيب، وجود شيار و يا ترک و خوردگي سايشي مورد بازرسي قرار گيرد
 ض شوند.يا تعوير و يد تعميوب بايقطعات مع

 هاي بسيار بزرگ بعنوان فضاي محبوس تلقي شده و كار با آنها نيازمند بوته :٢١٠ ماده
 .باشد ميصدور مجوزهاي مربوطه 

ه يد بصورت ماهانه توسط افراد مجاز و داراي مهارت الزم بر پايبا ها بوته :٢١١ماده
 شوند: يل بازرسيهاي كاربردي ذ شاخص

 فلز ذوب شده ـالف 

 تناوب استفاده ـب 

 مواد نسوز مورد استفاده در بوته ـج 

 سختي شرايط كار ـد 

 تجارب بدست آمده در عمر طبيعي كار ـه 

 اررفته در بوته فلزيآلياژ فلزي بك ـو 
 فصل هشتم ـ  عمليات ثانويه بر روي فلز مذاب

هاي اجرايي عمليات ثانويه بر روي فلز مذاب را  کارفرما بايد دستورالعمل:٢١٢ماده
به نحوي تهيه نمايد که مقدار زمان قرارگيري كارگران در مقابل خطرات به حداقل 

 يابد. کاهش
فلز مذاب تنها  يزايي و يا هردوي آنها بر رو وانهه يا جيات ثانويانجام عمل :٢١٣ماده

 رد.يد توسط كارگران مجاز و داراي مهارت الزم انجام پذيبا
زايي و يا هردوي  ه يا جوانهيات ثانويعمل يمورد استفاده برا يها ليدرپات :٢١٤ماده
 نظير نصب سپريمن (ا هاي روش د با استفاده ازيمذاب در قسمت باال، با يآنها بر رو

ز مذاب با كارگران ـي بين كارگران و پاتيل) از تماس فلـي و يا اعمال فاصله كافـحفاظت
 به عمل آورند. يريات جلوگين عمليدر ح

گيرد،  زايي در آنها توسط گاز انجام مي در مخازني كه عمل جوانه :٢١٥ماده
و  رسيبايد بصورت متناوب در خصوص جداره دروني و اتصاالت مربوط به گاز مورد باز

 تعمير قرار گيرند.
 شود زايي که منجر به پاشش فلز مذاب مي انجام تزريق گاز براي عمل جوانه :٢١٦ماده

 ممنوع است. 
د در مناطق يم و مواد حاوي آن (به منظور گوگردزدايي) بايد کلسيکارب :٢١٧ماده

 آنها با رطوبت جلوگيري گردد. يو استفاده شده و از تماس اتفاق يخشک نگهدار
د مطابق دستورالعمل يو مخازن با ها پاتيل خشک نمودن نسوز داخل :٢١٨ماده

 اي باشد که ازترك و شكسته شدن تهيه شده از طرف کارفرما انجام گيرد. نحوه کار بايد به گونه
 گردد. يريش گرم نمودن و تماس مذاب جلوگيپ، ن خشک كردنيمواد نسوز در ح

 گري عات ريختهتميزكاري و تمام كاري قطفصل نهم ـ 
 مراقبت از تجهيزات تميزكاري و تمام كاري

تعمير و نگهداري مناسب تجهيزاتي كه از پرتاب ، براي حفظ ايمني افراد :٢١٩ماده
 الزامي است. نمايند ميذرات ساينده براي تميزكاري استفاده 

ري و اتصاالت فلزي  مورد استفاده در تجهيزات تميزكا ها لوله ها، شيلنگ :٢٢٠ماده
 نمايند بايد بطور متناوب در خصوص كه از پرتاب ذرات ساينده براي اين منظور استفاده مي

و اتصاالت  ها لوله ها و از نظر سايش بيش از اندازه براي شيلنگ عيوب بوجود آمده در
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هاي معيوب  و شيلنگ ها لوله فلزي مورد بازرسي قرار گيرند و نسبت به تعمير يا تعويض
 ام بعمل آيد. ديده اقد صدمه

ها بايد عاري از تجمع بيش از حد مواد  ها و قفسه تاقچه، كف زمين كارگاه :٢٢١ماده
هاي فلزي بوده و بطور متناوب تميز گردد. تمامي كف زمين كارگاه بايد  اينده و تراشهـس

ير شكل مورد بازرسي قرار گيرد. سطوح معيوب كف زمين بايد تعمير ياز نظر تخريب و تغ
 يض شود تا از ايجاد لغزش و حوادث ناشي از سقوط جلوگيري بعمل آيد.يا تعو

و همچنين اتصاالت آنها كه شكسته شده يا داراي  (Liners)الينرها  :٢٢٢ماده
 تعويض شوند. باشند بايد ساييدگي شديد مي

، تمامي درزگيرهايي كه وظيفه آنها جلوگيري از فرار مواد  ساينده است :٢٢٣ماده
 يوب بودن بايد تعويض شوند.در صورت مع
 هاي حمل قطعات در صورت معيوب بودن بايد تعويض شوند. تمامي مكانيزم :٢٢٤ماده
و قطعات متصل به آنها بايد مطابق  ها قالب تعويض و تعمير، بازرسي :٢٢٥ماده

 برنامه تهيه شده انجام شود.
اي شرايط يي كه دارها قالب قطعات معيوب متصل به قالب و همچنين :٢٢٦ماده

 ذيل باشند بايد از چرخه مصرف خارج شوند:
 ي ترك دار. ها ـ قالبالف 
وجود خراشيدگي و شيار بر روي قالب به نحوي كه اندازه آنها بيشتر از مقدار  ـب 

 مجاز براي تعمير باشند.

 درصد ابعاد اوليه قالب باشد. ١٠سايش به نحوي كه بيش از  ـج 

 درصد ابعاد اوليه. ١٥ب به مقدار بيش از افزايش ابعاد گلوگاه قال ـد 
 در خصوص بند الف درصورتيكه ترك بصورت طولي وجود داشته باشد توسط تبصره:

 .باشد ميافراد ماهر قابل تعمير 

 تمامي تعميرات بايد توسط سازنده يا اشخاص ماهر صورت پذيرد. :٢٢٧ماده
ت به قالب و يا قطعات هنگامي كه الزم باشد يك دستگيره يا يك ساپور :٢٢٨ماده

متصل به قالب با عمل جوشكاري متصل گردد در صورتيكه طراحي قطعه نيازمند عمليات 
 عمل جوشكاري بايد قبل از انجام عمليات حرارتي صورت پذيرد.، حرارتي باشد
تمامي وسايل باربرداري و متعلقات آنها بايد بصورت ، قبل از شروع به كار :٢٢٩ماده

وضعيت  شوند تا هر گونه عيب و تخريب توسط افراد ماهر مشخص شود. اگرروزانه بازرسي 
 دهي قطعات ايجاب نمايد انجام عمل بازرسي در حين كار نيز بايد اضافه گردد. سرويس

اند بايد بالفاصله از چرخه  وسايل باربرداري كه معيوب يا تخريب شده :٢٣٠ماده
 كاري خارج شوند.

سكوهاي كار كه باالتر از سطح زمين ، كف زمين سوراخهاي موجود در :٢٣١ماده
 قرار دارند و ديگر محل هاي عبور بايد مطابق اصول ايمني حفاظ گذاري شوند.

كنترل يا وسايل ، وقتي ايستگاههاي كاري در مجاورت تجهيزات هستند :٢٣٢ماده
 فرمان عمليات بايد چنان جانمايي شوند كه :

 از تخليه قطعات نباشند. كارگران در معرض خطرات ناشي ـالف 
يا وسايل فرمان عمليات وجود  ها كنترل مانعي بر سر راه دسترسي كارگران به ـب 

 نداشته باشد.
 كارگران داراي ديد كافي نسبت به منطقه كار باشند. ـج 
 بصورت واضح براي فرايند مربوطه مشخص شده باشند. ـد 

د بصورتي طراحي شده باشند كه يا وسايل فرمان عمليات باي ها كنترل :٢٣٣ماده
ها فقط  اگر فرمان توقف اضطراري از هر نقطه صادر شود، شروع به كار مجدد دستگاه

 طريق تابلوي كنترل اصلي ممكن باشد. از
هاي انتقال قطعات ريختگي كه  و سرسره ها قيف تمامي مجاري مربوط به :٢٣٤ماده

 گذاري شوند. براي كارگران امكان ايجاد خطر دارند بايد حفاظ
و  ها قيف بايد از تخليه خطرناك قطعات در، ي ايمنها روش با استفاده از :٢٣٥ماده

 هاي انتقال قطعات ريختگي كه خطراتي را براي كارگران به همراه دارد، جلوگيري شود.  سرسره
ها كه بصورت غيردستي باز و  و سرسره ها قيف دريچه هاي موجود در :٢٣٦ماده

در حالت قطع نيرو، بروز خطا يا قطع عمليات بايد به حالت بسته يا  شوند ميبسته 
 خاموش درآيند.

، دهنده قطعات مجهز به قواي محركه بايد داراي ترمز ي انتقالها ماشين :٢٣٧ماده
كننده ماشين باشند تا بواسطه حركت آنها خطري كارگران  گيره ريل يا ديگر ابزارهاي قفل

 را تهديد نكند.
  دهنده هاي انتقال معمول ماشين حد جايي بيش از ه منظور جلوگيري از جابهب :٢٣٨ماده

 هاي حركت استفاده شود. كننده بايد از متوقف ، قطعات

دهنده قطعات باعث ايجاد خطر  ي انتقالها ماشيندر جائيكه حركت  :٢٣٩ماده
ردوي آنها ، بايد از وسايل هشداردهنده صوتي و يا تصويري و يا هشود ميبراي كارگران 

با قابليت دهنده  انتقال يها ماشينبصورت مداوم در حين حركت ماشين استفاده شود. 
كنترل از راه دور بايد داراي عالئم هشداردهنده خطر روي ماشين و همچنين در طول 

 به كارگران هشدارهاي الزم داده شود.، مسير حركت باشند تا در رابطه با حركت آنها
انتقال جريان الكتريكي بايد به نحوي حفاظ گذاري شده باشند هاي  شينه :٢٤٠ماده

 تا از ايجاد تماس اتفاقي آنها با كارگران جلوگيري شود.
بايد داراي باشند،  ميقطعات كه داراي راننده دهنده  انتقال يها ماشين :٢٤١ماده

 سكوي كار مناسب براي وي باشند.
جايي و انبار نمودن مواد  جاري در جابه هاي نامه رعايت استانداردها و آيين :٢٤٢ماده

 .باشد ميخطرناك و نوع تجهيزات حفاظت فردي الزامي 
در صورتيكه افتادن قطعه از ويبره تخليه باعث ايجاد خطر براي كارگران  :٢٤٣ماده

 ، بايد از حفاظ مناسب در اين رابطه استفاده گردد.شود مي
اعث ايجاد خطر براي كارگران اجزاي متحرك دستگاه ويبراتور كه ب :٢٤٤ماده

 بايد حفاظ گذاري شوند. شوند مي
 جدانمودن سيستم راهگاهي

هاي نواري براي جدانمودن راهگاه  در صورتيكه از قيچي و پرس و اره :٢٤٥ماده
 نقاط خطرناك آنها بايد حفاظ گذاري شده باشند.شود،  مياستفاده 

روي اره نواري بايد لحيم سخت شده) هاي زردجوش شده ( قسمت : ٢٤٦ماده
 همسطح يكديگر باشند.

 هاي سند بالست و شات بالست (ساچمه زني و ماسه پاشي) دستگاه
حصارهاي دستگاههاي سند بالست و شات بالست بايد داراي شرايط  :٢٤٧ماده

 ذيل باشند :
 امكان فرار ذرات ساينده را به حداقل برساند. ـالف 
بصورت ، را به داخل حصار در حين عملياتامكان ايجاد جريان مداوم هوا   ـب 

 پايدار فراهم سازد.
هواي خروجي از حصاردستگاه سندبالست و شات بالست بايد وارد يك  :٢٤٨ماده

 گردوغبار گردد. آوري جمع سيستم
اگر دستگاه سندبالست يا شات بالست محصور نباشد تمامي مالحظات  :٢٤٩ماده

 رابر خطرات ناشي از پرتاب ذرات ساينده محافظت شوند.الزم بايد انجام گيرد تا افراد در ب
رعايت ، هنگام استفاده از دستگاههاي سندبالست و شات بالست دستي :٢٥٠ماده

 موارد ذيل الزامي است :
 شروع و پايان كار فقط تحت كنترل اپراتور باشد. ـالف 

ده باشد و كنترل عمليات بايد بصورت مطمئن به لوله يا نازل دستگاه متصل ش ـب 
 در دسترس اپراتور باشد.

ادامه كار بايد از طريق عملكرد فشاري دست اپراتور روي كنترل يا  شروع و ـج 
 وسايل فرمان عمليات دستگاه انجام شود.

طراحي شده اي  گونه عملكرد كنترل يا وسايل فرمان عمليات دستگاه بايد به ـد 
كه نازل در دست اپراتور نباشد، وجود باشد كه امكان بكارافتادن اتفاقي آن هنگامي 

 نداشته باشد.

مواد مورد استفاده در دستگاه بايد بصورتي انتخاب شوند كه خطرات بهداشتي  ـه 
 ناشي از تماس با ذرات سيليس را به حداقل برسانند.

ي دستگاه بايد ها ، لولهبراي تخليه بار استاتيك الكتريكي موجود در نازل دستگاه ـو 
 اتصال به زمين مجهز باشند. به سيستم

قرار  طقه محصور سندبالست يا شات بالستدر صورتيكه اپراتور در داخل من ـز 
گرفته باشد تهويه الزم بايد انجام گيرد تا ديد كافي براي اپراتور فراهم شود. در اين حالت 

بايد با  درهاضمناً  تمامي درها در قسمت حصار بايد از خارج و داخل بصورت بازشو باشند.
كنترل نازل بصورت اينترالك باشند. در صورتيكه در ورودي كارگران و در ورودي قطعات 

 در ورودي قطعات فقط بايد از خارج بسته شود.، مجزا باشند

ي شات بالست يا ساچمه پاش رعايت موارد ها دستگاه هنگام استفاده از :٢٥١ماده
 ذيل الزامي است:

قسمت حصار بايد با کنترل سيستم سانتريفوژ درهاي ورودي افراد در  ـ الف
اينترالک شود بصورتيکه تا زمانيکه درها در وضعيت بسته قرار نگيرند امکان استارت 

درها بايد داراي عالئم خطر مناسب و ضمناً  سيستم ساچمه پاش وجود نداشته باشد،
 متصل به آنها باشند.
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تاب ذرات به خارج از منطقه به منظور جلوگيري از بروز خطرات ناشي از پر ـ ب
 انجام تعمير و نگهداري مناسب از تجهيزات ساچمه پاش الزامي است.، ساچمه پاش

گاه باالبرنده (الواتور) ساچمه حتي ـهاي دست مع شدن تسمهـج ـ در صورت ج
استفاده از دست براي آزادكردن آن ممنوع بوده و در اين ، هنگام خاموش بودن دستگاه در

 از يك ابزار در دسترس مانند بيل يا چنگك استفاده شود. رابطه بايد
 برداري پليسه
هاي اضافي از قطعه کار  ابزارهاي مورد استفاده براي جداکردن قسمت :٢٥٢ماده

 نبايد بر روي زمين رها شوند.
امکان پرتاب شدن آنها ، براي قطعات کوچک که در حين پليسه برداري :٢٥٣ماده
 هاي نگهدارنده مناسب استفاده نمود. هبايد ازگير، وجود دارد
فوالد پركربن عمليات ، پليسه بردارها بايد از آلياژ مناسبي (براي مثال :٢٥٤ماده

 حرارتي شده) ساخته شده باشند که در حين کار دچار شکست نشوند.
در صورتي که امکان در رفتن پليسه بردار و ايجاد جراحت براي افراد  :٢٥٥ماده

 بايد از يک نگهدارنده مناسب در اين زمينه استفاده شود.، شدوجود داشته با
 سنگ هاي ساب، سمباده و برش

 نامه هاي ساب، سمباده و برش رعايت مفاد آيين در هنگام استفاده از سنگ :٢٥٦ماده
 حفاظت فني) الزامي است. شوراي عالي مصوب  زني ( هاي  سنگ ماشينحفاظتي 

 سنگ زني قطعات منيزيمي
 آوري جمع قطعات منيزيمي بايد داراي سيستمزني  سنگ تجهيزات :٢٥٧ماده

باشد که گردوغبار اي  گونه گردوغبار مرطوب باشد. مقدار سيال موجود در سيستم بايد به
 در آن غوطه ور گردد.کامالً  آوري شده جمع

 تجهيزات الکتريکي ازجمله موتورهاي الکتريکي بايد از نوع ضد جرقه باشند. :٢٥٨ماده
 غبار تر بايد داراي تهويه باشد.  آوري گرد و مخازن جمع :٢٥٩ماده
آوري گردوغبار بايد  هاي موجود در سيستم جمع ها و کانال لوله :٢٦٠ماده

داراي کمترين تعداد خميدگي باشند به نحوي که امکان تميز نمودن کامل آنها 
 وجود داشته باشد.

 زني قطعات منيزيمي بايد به موتور گهاي سن جريان برق ورودي به ماشين :٢٦١ماده
گردوغبار اينترالك شده باشد  آوري جمع هواكش و كنترل كننده سطح مايع در سيستم

 متوقف شود.زني  سنگ گردوغبار پديد آيد عمل آوري جمع تا اگر هر اشكالي در سيستم
ابه آن خيري يا ابزار مشت منيزيمي بايد داراي يك سوئيچ تأقطعازني  سنگ ماشينضمناً 

گردوغبار به منظور  آوري جمع سيستم، باشد تا قبل از استارت موتور دستگاه سنگ زني
 خارج نمودن هيدروژن باقي مانده شروع به كار نمايد.

زني  سنگ كننده آتش مناسب بايد در جايي كه مواد و تجهيزات خاموش :٢٦٢ماده
 در دسترس باشد.گيرد،  ميمنيزيم انجام 

 زني منيزيم بايد داراي لباس كارهاي مناسب هاي دستگاههاي سنگاپراتور :٢٦٣ماده
كه اين لباسها از تجمع گرد و غبار اي  گونه از جنس پارچه داراي سطح صاف باشند به

سها بايد بصورت منيزيم بر روي خود و همچنين بدن اپراتورجلوگيري نمايند. اين لبا
 اي برس زده شوند. دوره

 زني زني قطعات منيزيمي براي سنگ هاي مخصوص سنگ يناستفاده از ماش :٢٦٤ماده
با  زني منيزيم بايد داراي عالئمي هاي سنگ باشد. در اين زمينه ماشين ديگر فلزات ممنوع مي

 باشند. »فقط براي قطعات منيزيمي«عنوان 
عمل  توان گردد مي ميمنيزيم بندرت انجام زني  سنگ در صورتيكه عمل تبصره:

انجام داد به شرطي كه قبل و پس از زني  سنگ در ديگر دستگاههاي سنگزني منيزيم را
سيستم گرد و ، جمله سنگ منيزيم كليه تجهيزات مورد استفاده اززني  سنگ پايان عمل

 غبارگير و محيط اطراف نظافت گردد.
ديل ـل از تبـد، آنها بايد قبـابل بازيابي نباشـردوغبار منيزيم قـاگر گ :٢٦٥ماده
كننده (نظير  شوند به نحوي كه نسبت مواد خنثي كننده مخلوط مواد خنثي ابه زباله ب

 باشد.همچنين زباله هاي توليد شده بايد دفن گردد. ١:٣ماسه) به منيزيم 
هاي كافي  زني منيزيم بايد آموزش در ارتباط با خطرات خاص سنگ :٢٦٦ماده

 كارگران داده شده باشد. به
 نقل قطعات ريختگي هاي طراحي شده براي حمل و قالب
قطعات  هاي مورد استفاده در حمل و نقل موارد ذيل بايد درخصوص قالب :٢٦٧ماده

 ريختگي رعايت گردد:
 نبايد با باري بيش از ظرفيت اسمي آنها استفاده نمود. ها قالب از ـالف 

 از باردادن ناگهاني به قالب بايد پرهيز شود. ـب 

 يرد و از باردادن نقطه اي پرهيز شود.بار بايد در مركز قالب قرار گ ـج 

 از قالب نبايد براي كاري كه براي آن طراحي نشده است استفاده نمود. ـد 

 بار نبايد توسط قطعه واسطه به گلويي قالب و بار متصل شود. ـه 

 دست ها و انگشتان اپراتور نبايد بين قالب و بار قرار گيرند. ـو 

 وشكاري يا برشكاري تغيير شكل يابند.نبايد توسط اعمال ج ها ـ قالبز 

 (SLING)ابزار و وسايل باربرداري 

 موارد ذيل بايد درابزار و وسايل باربرداري رعايت گردد:  :٢٦٨ماده
 ابزار و وسايل باربرداري معيوب نبايد استفاده شود. از ـالف 

 وسايل باربرداري نبايد توسط قطعات مربوطه تغيير طول يابند. ـب 

 ه هاي ابزار و وسايل باربرداري نبايد پيچ خورده يا تاب داشته باشند.پاي ـج 

 ابزار و وسايل باربرداري نبايد بيش از بار اسمي خود تحت بار قرار گيرند. ـد 

بايد داراي بارهاي باالنس شده  باشند ميابزار و وسايل باربرداري كه داراي سبد  ـه 
 تد.باشند در غير اينصورت لغزش اتفاق مي اف

 وسايل باربرداري بايد بصورت مطمئن به بارهاي مربوطه متصل شوند. و ابزار ـو 

 ابزار و وسايل باربرداري بايد در برابر برخورد نقاط تيز بار مصون باشند. ـز 

 بارهاي آويزان بايد با فاصله مناسب از موانع نگهداشته شوند. ـح 

 يا آويزان فاصله كافي داشته باشند.تمامي كارگران بايد از بارهاي درحال حمل  ـط 

 دست ها يا انگشتان اپراتور نبايد بين ابزار و وسايل باربرداري و بار قرار گيرند. ـي 

 از اعمال بارهاي شوك مانند بايد خودداري شود. ـك 

ل ـ وقتي كه بار بر روي ابزار و وسايل باربرداري قرار دارد نبايد وسايل باربرداري 
 ه شود.بيرون كشيد به

 ريزي (ثقلي و فشار پايين) ماشينهاي ريژهفصل دهم ـ 
بايد در طراحي و ساخت توليدات خود  ريزي ريژه يها ماشينسازندگان  :٢٦٩ماده

 را لحاظ نمايند. نامه آيين موارد ذكر شده در اين
اقدام  ريزي ريژه يها ماشينكليه افرادي كه نسبت به بازسازي و ارتقاء  :٢٧٠ماده

 .باشند مي نامه آيين ملزم به رعايت موارد ذكر شده در اين ندنماي مي
منطقه كاري ريزي،  ريژه يها ماشينكارفرما مكلف است هنگام نصب  :٢٧١ماده

كافي را در اطراف آنها در نظر گيرد تا خطراتي كه در حين توليد يا تعمير و نگهداري 
 را به حداقل كاهش دهد. شوند ميمتوجه كارگران 

طراحي شوند كه خطرات ناشي از اي  گونه بايد به ريزي ريژه يها ماشين :٢٧٢ماده
 قطعات متحرك آنها به حداقل كاهش پيدا كند.

كننده قطعه از قالب نبايد داراي سرعتي بيش از  تجهيزات ماشيني خارج :٢٧٣ماده
 ميليمتر بر ثانيه باشند مگر اينكه به خوبي محافظت شده باشند. ٣٠٠

بصورت پيوسته يا خودكار در حال كار  ريزي ريژه مانيكه ماشيندر ز :٢٧٤ماده
كننده قطعه به نحوي كه هماهنگ با مراحل  استفاده از تجهيزات ماشيني خارجباشد،  مي

 الزامي است.، عملياتي ماشين باشد
 دهند، ريزي را بازسازي يا ارتقاء مي سازندگان يا افرادي كه ماشينهاي ريژه :٢٧٥ماده

ري در منطقه خط جدايش قالب  فراهم نمايند كه خطرات در هنگام باز و بايد ابزا
 شدن قالب براي اپراتور به حداقل برسد. بسته

ميليمتر بر ثانيه  ١٥٠در صورتيكه سرعت باز و بسته شدن قالب بيش از  :٢٧٦ماده
 باشد حسب مورد حداقل يكي از موارد ذيل بايد رعايت گردد:

بايد به مقدار كافي دورتر از قالب باشد تا خطر قرار  ها رلكنت مكان قرارگيري ـالف 
 وجود نداشته باشد. ها قالب گرفتن اجزاء بدن در ميان

بايد به صورتي باشد كه عمليات با آنها نيازمند  ها كنترل ترتيب قرارگيري ـب 
 استفاده همزمان از هر دو دست باشد.

 تها به داخل قالبهااستفاده از حفاظ براي جلوگيري از ورود دس ـج 

 استفاده از ساير ابزارهاي حفاظتي براي جلوگيري از ورود دستها به داخل ـد 
 مثل حسگر نوري (فتوسل) ها قالب

باشند،  ميداراي بيش از يك نفر اپراتور  ريزي ريژه هنگامي كه ماشينهاي :٢٧٧ماده
 .ميليمتر بر ثانيه باشد ١٥٠بايد كمتر از  ها قالب سرعت بسته شدن

 هاي انتقال خودكار مذاب از كوره نگهدارنده به ماشين در سيستم :٢٧٨ماده
نشتي يا انفجار ، باشد كه خطرات ناشي از فوراناي  گونه طراحي سامانه بايد بهريزي،  ريژه

 را به حداقل برساند.
هاي هيدروليك و بادي نبايد از فشار اسمي هر  حداكثر فشار در سيستم :٢٧٩ماده
 ء مورد استفاده در سيستم بيشتر باشد.يك از اجزا
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روغن هيدروليك بايد از نوع مقاوم به آتش سوزي باشد. درصورت موجود  :٢٨٠ماده
شعله يا فلز مذاب ، خطوط و اجزاء تحت فشاربايد به مقدار كافي در برابر كوره، نبودن آن

 محافظت شده باشد.
پاپ اطمينان فشار مخزن سو، با فشار پايين ريزي ريژه يها ماشيندر  :٢٨١ماده

 ) باشد.٣٠ Psiاتمسفر ( ٢ نبايد بيشتر از
ريزي،  هاي ريژه در سيستم كنترل بادي، هيدروليكي و برقي ماشين :٢٨٢ماده

كليد اصلي قطع جريان با قابليت قفل شدن در حالت خاموش وجود داشته باشد.  بايد
اد كردن فشار پسماند هاي بادي و هيدروليكي اين كليد بايد قابليت آز در سيستم

 را داشته باشد.
كنترل استارت موتور بايد به منظور جلوگيري از عملكرد اتفاقي پوشانده  :٢٨٣ماده
 شده باشد.
بايد داراي نوعي استارتر موتور باشند كه در مواقع  ريزي ريژه يها ماشين :٢٨٤ماده

ه و براي استارت مجدد نيازمند بروز اشكال در منبع نيرو يا نوسانات ولتاژ موتور از كار افتاد
 عملكرد به صورت دستي باشد.

بايد مطابق  ريزي ريژه يها ماشينبرقي  هاي سيستم كشي نصب و سيم :٢٨٥ماده
 با دستورالعمل ايمني ارائه شده از طرف سازنده دستگاه باشد.

هاي ايمن، خطرات بالقوه مربوط  طراح قالب بايد با استفاده از روش :٢٨٦ماده
 پراتور و ديگر كارگران را كاهش دهد.ا به

توليد و تمامي موارد ، سازنده قالب بايد قالب را مطابق طراحي انجام شده :٢٨٧ماده
 ايمني موجود در آن را لحاظ نمايد.

با استانداردهاي ايمني اطمينان  ها قالب كارفرما موظف است از مطابقت :٢٨٨ماده
 حاصل نمايد.
خودرو و يا دست بايد احتياط ، باالبر، ب توسط زنجيردر حمل و نقل قال :٢٨٩ماده

 هاي الزم بكار برده شود. 
كارگران بايد از وضعيت دمايي قالبي كه در حال حمل آن هستند آگاه باشند  :٢٩٠ماده

 تا دچار سوختگي نشوند.
جايي حمل و نقل و جا به  ها بايد بر روي آنها حك شده باشد تا براي وزن قالب :٢٩١ماده

 ها از تجهيزات مناسب استفاده شود.آن
جاكننده آنها  ها بايد بصورت ايمن و محكم به تجهيزات جابه قالب :٢٩٢ماده

 گردند. متصل
 هاي كار با ريزي موظف است دستورالعمل هاي ريژه سازنده ماشين :٢٩٣ماده

 ط به نصب،ريزي را تهيه نمايد. اين دستورالعمل ها بايد شامل اطالعات مربو هاي ريژه ماشين
 عمليات و تعمير و نگهداري آنها باشد.

نمايند  ريزي اقدام مي هاي ريژه افرادي كه نسبت به ارتقاء ماشين :٢٩٤ماده
هاي بهينه شده  موظفند دستورالعمل كار با آنها كه شامل تعميرات مربوط به ماشين

تجهيزات  ها و لهاي مهندسي و كنتر است را ارائه نمايند. اين اطالعات بايد شامل نقشه
 بهينه شده باشد.

 يها ماشينتعمير و نگهداري هاي  دستورالعمل كارفرما موظف است :٢٩٥ماده
ها و يا  هاي ارائه شده از سوي سازندگان ماشين ريزي را بر اساس دستورالعمل ريژه

هاي آنها و يا بر اساس تجربيات شخصي خود تهيه و بر اجراي آنها نظارت  دهندهارتقاء
 د تا براي كارگران عملياتي و تعمير و نگهداري خطرات به حداقل برسد.نماي

ريزي را  كارفرما مسئوليت بازرسي و تعمير و نگهداري از تجهيزات ريژه :٢٩٦ماده
ها بايد شامل  . اين بازرسيباشد ميدارا ، منظور به حداقل رساندن خطرات براي اپراتورها به

مربوط به موجود بودن و تأكيد  باشد. بيشترينوضعيت و عملكرد تجهيزات ، تنظيمات
 .باشد ميعملكرد ابزارهاي حفاظتي 

انجام تعمير و نگهداري بر روي ماشينهايي كه داراي حفاظ نبوده و  :٢٩٧ماده
 .باشد ميممنوع ، امكان آزادشدن فشار باقيمانده در آنها وجود دارد

كارفرما  باشد ميتقيم ندر خصوص انجام كار در مناطقي كه در ديد مس :٢٩٨ماده
 موظف است يك سيستم هشداردهنده مناسب را تهيه و نصب نمايد.

كارگران تعمير و نگهداري يا تنظيم ماشين كه بر روي ماشينهايي كه در  :٢٩٩ماده
بايد حضورخود را در محل از طريق سيستم  نمايند ميكار  باشند ميمعرض ديد ديگران ن

 ه ديگران اطالع دهند.هشداردهنده نصب شده در محل ب
هر يك از كارگران كه مجبور است بصورت فيزيكي بدن خود را در داخل  :٣٠٠ماده

ي ها روش ماشين قرار دهد قبل از اين كار بايد ماشين را غير فعال نموده و با استفاده از
 ايمن از حركت اجزاء ماشين جلوگيري نمايد.

 الزم است كار تعمير در حين روشن بودنهنگامي كه به منظور رفع اشكاالت،  :٣٠١ماده
ند توان مي )باشند ميكارگران تعمير و نگهداري  كارگران مجاز (عموماً، دستگاه انجام پذيرد

 ها به كار خود ادامه دهند و در اينحالت ها و يا كار در محوطه پشت حفاظ با برداشتن حفاظ
 گرفته باشد.بدن آنها نبايد در مسير حركت اجزاء متحرك ماشين قرار 

به خط توليد بر عهده  آالت ماشين ييديه براي بازگشتمسئوليت صدور تأ :٣٠٢ماده
ها  ييديه از نصب صحيح حفاظبوده و آنها بايد قبل از صدور تأ كارگران تعمير و نگهداري

 در محل خود مطمئن شده باشند.
به ابزارهاي  بايد مجهز ريزي ريژه يها ماشينكارگران تعمير و نگهداري  :٣٠٣ماده

نياز خود باشند تا بتوانند  مورد (Stop Blocks)كننده  هاي متوقف مخصوص و بلوك
 ويش را به صورت ايمن انجام دهند.وظايف خ

اندازي و خاموش نمودن دستگاه  كارفرما مكلف است بر اجراي مراحل راه :٣٠٤ماده
يد. انجام عمل خاموش مطابق دستورالعمل ارائه شده از طرف سازنده دستگاه نظارت نما

 .باشد ميتنظيم و يا تعمير و نگهداري ، نمودن دستگاه به منظور انجام امور بازرسي
ي تزريق مذاب به داخل قالب بايد بصورت مناسب پيش گرم شده ها لوله :٣٠٥ماده 

و قسمت رويي آنها پوشانده شده باشد تا امكان بيرون زدن مواد مذاب و خارج شدن آن 
 ه باشد.وجود نداشت

 گري گريز از مركز  فصل يازدهم ـ ريخته 
 لوله ريزي  ـالف 
ي گريز از مركز بايد از گر ريخته و ايستگاههاي مختلف كار در ها ماشين :٣٠٦ماده

 يت باشند.ؤاطاق كنترل قابل ر
ي گريز از گر ريخته كليد توقف اضطراري و كنترلهاي مربوط به ماشين :٣٠٧ماده

 ريزي و چرخش دستگاه در دسترس اپراتور ماشين باشد. مركز بايد هنگام ذوب
 باشد. پذير امكان در حين بارريزي نبايد ها قالب بازكردن گيره (بست) :٣٠٨ماده

ي نيوماتيك (پنوماتيك)، هيدروليك يا الكترومغناطيس بايد طوري ها قالب بستضمناً 
 وجود داشته باشد. طراحي شده باشند كه فقط پس از انجماد ذوب امكان بازشدن آنها

حفاظهاي متحرك بايد در موقعيت ، براي پيشگيري از جابجايي ناخواسته :٣٠٩ماده
 بسته نگهداشته شوند.

 هاي ناخواسته پاتيل، لوچه و ناوداني بارريز بايد هنگام بارريزي در برابر تكان :٣١٠ماده
 حفاظت شوند.

 ز استفاده خشك شوند.بايد پيش ا ها قالب لوچه و، ناوداني بارريز :٣١١ماده
 منطقه زير و اطراف پاتيل بايد خشك نگهداشته شود. :٣١٢ماده
در مواردي كه تميز كاري پاتيل و ناوداني بارريز با دوران آنها حول محور  :٣١٣ماده

كه احتمال  اي ترين منطقه نظافت محوطه اطراف از بيرونيگيرد،  ميمركزيشان انجام 
 بايد انجام پذيرد. ،پاشش قطعات فلزي وجود دارد

ي گريز از مركز به منظور جلوگيري از وارد آمدن گر ريخته يها ماشيندر  :٣١٤ماده
 صدمه به اپراتورها بواسطه پرتاب ذرات و حركت طولي ماشين و لوله، تابلوي كنترل ماشين

 بايد خارج از منطقه خطر باشد.
ر جلوگيري از جداشدن ي گريز از مركز به منظوگر ريخته يها ماشيندر  :٣١٥ماده

 باشد موارد ذيل بايد رعايت گردد: كه ناشي از اعمال نيروي سانتريفوژ مي اجزاء قالب از يكديگر
 هاي قالب مناسب و كافي باشد. استحكام قالب و قفل ـالف 

 سرعت دوران قالب مطابق مقدار مجاز آن باشد. ـب 

 فشار اعمالي محدود به مقدار مجاز باشد. ـج 

 هاي محدودكننده، بايد از افزايش سرعت دوران ناخواسته با استفاده از سوئيچ :٣١٦ماده
 و تجهيزات جلوگيري گردد. آالت ماشين و حركت طولي خطرآفرين غيرمجاز

ي گريز از مركز بايد گر ريخته طراحي منطقه نقل و انتقاالت محصوالت :٣١٧ماده
 د نداشته باشد.باشد كه امكان گيرافتادن كارگران وجواي  گونه به

در صورت متحرك بودن قالبها و امكان نزديك شدن آنها به نقطه توقف  :٣١٨ماده
باشد كه از گير افتادن كارگران در فضاي بين قالبها و نقطه توقف اي  گونه بايد طراحي به

 جلوگيري بعمل آيد.
اي از غلطك ه ها قالب دررفتن به منظور جلوگيري از سقوط و يا از جا :٣١٩ماده

 بايد از راهنماهاي ثابت يا قطعات نگهدارنده استفاده نمود.، كننده حمل
ي گر ريخته يها ماشيني در گر ريخته ي مذاب برايها پاتيل چرخش :٣٢٠ماده

تحت كنترل اپراتور باشد. به اين منظور اپراتور بايد ديد كامل و كامالً مركز بايد  از گريز
شروع چرخش پاتيل بايد با فشار دادن ضمناً  شد.بدون محدوديت به روند كار داشته با

 مداوم دكمه كنترل مربوطه توسط اپراتور انجام پذيرد.
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ي گر ريخته به منظور جلوگيري از پرتاب مذاب در حين چرخش قالب در :٣٢١ماده
 بايد از حفاظ هاي مناسب استفاده گردد.، گريز از مركز
 گري هاي ريخته ناخواسته و ناگهاني ماشينمنظور جلوگيري از شروع به كار ه ب :٣٢٢ماده

بايد از شروع به كار مجدد خودكار اين ماشينها ، مركز و حذف خطرات مربوطه از گريز
 جلوگيري بعمل آيد.

 ريزي بوش ـب 
بايد مجهز به حفاظ مناسب بوده تا از پاشش مواد  ريزي بوش دستگاه :٣٢٣ماده

 آيد.جلوگيري بعمل ، مذاب در هنگام كار دستگاه
بايد مجهز به سيستم تخليه خودكار  ريزي بوش مخزن پوشان دستگاه :٣٢٤ماده

 فشار هوا باشد.
پوشان داخل قالب دستگاه بايد قبل از تخليه مذاب به داخل آن از  :٣٢٥ماده 

 لحاظ خشك بودن بررسي گردد.
 باشد ميي داخل قالب كه بر پايه الكل يا مواد مشابه ها پوشان استفاده از :٣٢٦ماده

 ممنوع است.
بايد از بسته  ريزي بوش قبل از تخليه مذاب به داخل قالب فلزي دستگاه :٣٢٧ماده

 شدن كامل درب آن اطمينان حاصل گردد.
بايد از جنس فلزات ، هاي) پوشان به داخل قالب ي پاشش (النسها لوله :٣٢٨ماده

 كم مقاومت مانند مس يا برنج يا آلومينيم باشند.
ه برس سيمي مورد استفاده براي تميز كردن پوشان باقيمانده در دست :٣٢٩ماده

 داخل مذاب نبايد از جنس فلز باشد.
ميليمتر  ٣٠تا  ٢٥ي چوبي با ضخامت حداكثر ها دسته از شود ميتوصيه  تبصره :
 استفاده شود.
 خارج نمودن قطعه از داخل قالب بايد پس از توقف كامل قالب انجام پذيرد. :٣٣٠ماده
مذاب  به منظور جلوگيري از پاشش مواد مذاب به خارج از دستگاه، مقدار :٣٣١ماده

 ريخته شده بايد متناسب با ظرفيت قالب باشد.
استفاده از ابزار و فيكسچرهاي  ريزي بوش جهت تعويض قالبهاي دستگاه :٣٣٢ماده

 مخصوص الزامي است.
از بسته بودن  قبل از بازكردن در مخزن مخلوط هوا و پوشان بايد :٣٣٣ماده

شير ورودي هوا به داخل مخزن و تخليه كامل هواي فشرده داخل آن اطمينان 
 حاصل گردد.

 ساير مقررات ـفصل دوازدهم 
صدور مجوز كار بايد توسط كارفرما يا نماينده وي انجام پذيرد و  :٣٣٤ماده

زمان بايد بصورت حداقل شامل نوع فرايند، مخاطرات شغلي، اقدامات كنترلي و مدت 
 انجام كار باشد.

مهوري اسالمي ايران، كليه ـقانون كار ج ٨٨ايت به ماده ـبا عن :٣٣٥ماده
ها و  ها، دستگاه ينـاشخاص حقيقي و يا حقوقي كه به ساخت يا ورود و عرضه ماش

ني و حفاظتي ـپردازند مكلف به رعايت موارد ايم نامه مي مول اين آيينـتجهيزات مش
 باشند. مناسب مي
كارفرما موظف است از پيمانكاراني استفاده نمايد كه داراي صالحيت  :٣٣٦ماده

 حفاظت فني باشند.شوراي عالي ايمني امور پيمانكاري مصوب  نامه آيين ايمني بر اساس
قانون كار جمهوري اسالمي ايران،  ٩٥و  ٩١به استناد مواد  :٣٣٧ماده

ماي كارگاه بوده و در صورت نامه بر عهده كارفر مسئوليت رعايت مقررات اين آيين
وقوع هرگونه حادثه بدليل عدم توجه كارفرما به الزامات قانوني، مكلف به جبران 

 باشد. خسارات وارده مي
 ٩١و  ٨٥به استناد مواد تبصره  ٦و ماده  ٣٣٧فصل و  دوازدهنامه مشتمل بر  اين آيين

فني  وراي عالي حفاظتش  ١٣/١٢/١٣٩٢ قانون كار جمهوري اسالمي ايران در جلسه مورخ
 ١٥و  اجتماعي رسيده است تعاون, کار و رفاه به تصويب وزير   ٢٤/١/١٣٩٣تهيه و در تاريخ 

 باشد. مي ءروز پس از درج در روزنامه رسمي الزم االجرا
گري,  نامه و مقررات حفاظت در ريخته آيين ٧الي  ١نامه مذکور جايگزين مواد  آيين

توسط شوراي عالي حفاظت فني تهيه  ٢٠/٨/١٣٤٧ريخ آهنگري و جوشکاري که در تا
 باشد. گرديده, مي

 وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي ـ علي ربيعي

 ضمايم
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 پاتيل و جرثقيل حمل پاتيل
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 وسايل باربرداريابزار و 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 سندبالست در فضاي محصور
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 ريزي (ثقلي) ماشين ريژه
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 ريزي (فشار پايين) ماشين ريژه
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 ريزي (فشار پايين) ماشين ريژه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گري گريز از مركز افقي ماشين ريخته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گري گريز از مركز عمودي ماشين ريخته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ريزي ماشين بوش




