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وزرات تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

مرجع تصویب: وزارت کار و اموراجتماعي 

شماره ویژه نامھ: ١٠٧٢

پنج شنبھ،٢۵ مرداد ١٣٩٧

سال ھفتاد و چھار شماره ٢١٣٨٨

 آیین نامھ ایمنی کار با دستگاه ھای ریختھ گری تحت فشار (دایکست) 

شماره٩۵٢۴٣                                                                              ١٣٩٧/١۶/۵

جناب آقای دکتر اکبرپور

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

عالی شورای  مصوب  فشرده  لوح  به  منضم  (دایکست)»  فشار  تحت  ریخته گری  دستگاه ھای  با  کار  ایمنی  «آیین نامه  پیوست  به 
حفاظت فنی موضوع ماده (٨۶) قانون کار جمھوری اسالمی ایران که به استناد تبصره (١) ماده مذکور به تصویب رسیده است؛ جھت

درج در روزنامه رسمی کشور ارسال می گردد.

خواھشمند است دستور فرمایید پس از یک نوبت درج در آن روزنامه، نسبت به ارسال دو نسخه از سند چاپ شده به این وزارتخانه
اقدام نمایند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ علی ربیعی

 

 

آیین نامه

ایمنی کار با دستگاھ ھای ریختھ گری تحت فشار (دایکست)

 

ھدف

روز شرایط  به  توجه  با  (دایکست)  تحت فشار  ریخته گری  مبحث  با  مرتبط  مواد  تطبیق  به روزرسانی و  آییننامه،  این  تدوین  از  ھدف 

صنایع، پیشرفت تکنولوژی و ایمن سازی محیط کارگاه و صیانت از نیروی انسانی و منابع مادی و پیشگیری از حوادث ناشی از کار در
کلیه کارگاھ ھایی است که در فرایند آنھا از دستگاه ھای ریخته گری تحت فشار (دایکست) استفاده می شود.

دامنه شمول

مقررات این آیین نامه به استناد ماده ٨۵ قانون کار جمھوری اسالمی ایران تدوین گردیده و برای کلیه کارگاه ھا، کارفرمایان، کارگران و
کارآموزان مشمول قانون مذکور الزم االجرا می باشد.

فصل اول  ـ  تعاریف

ریخته گری: فرایند تولید قطعه که طی آن فلز مذاب به داخل یک قالب، ریخته یا تزریق و در آن منجمد می شود.

دستگاه ریخته گری تحت فشار (دایکست): دستگاھی که فلز مذاب را تحت فشار به درون قالب بادوام تزریق می کند.

دستگاه سردکار: دستگاه ریخته گری تحت فشاری که در آن مکانیزم تزریق از کوره نگھدارنده مذاب مجزا است.

دستگاه گرمکار: دستگاه ریخته گری تحت فشاری که در آن مکانیزم تزریق در کوره مذاب قرار می گیرد.

با کار  دستورالعمل  اساس  بر  و  داشته  را  تحت فشار  ریخته گری  دستگاه  با  تولید  و  کار  توانایی  که  دیده  آموزش  شخصی  اپراتور: 
دستگاه که توسط کارفرما تھیه و در اختیار وی قرار داده شده است، مجاز به کار بادستگاه ریخته گری تحت فشارمی باشد.

جایگاه کار: مکانی است که از آن جا دستگاه ریخته گری تحت فشار و تجھیزات جانبی آن بکار گرفته می شود.
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حالت خودکار: حالتی انتخابی در عملکرد دستگاه ریخته گری تحت فشار که انجام بیش از یک چرخه کامل را برای دستگاه ممکن
می سازد.

یک اجرای کامل  از  پس  آن دستگاه  در  تحت فشار که  ریخته گری  برای کارکردن دستگاه  انتخاب  حالتی قابل  خودکار:  نیمه  حالت 
چرخه متوقف می شود.

تحت ریخته گری  مجزا در دستگاه  یک فرایند  راه اندازی  برای  اپراتور است و  پیوسته  ارادی و  اقدام  نیازمند  دستی: عملی که  حالت 
فشارالزم می باشد.

سیستم انتقال فلز مذاب: تجھیزی است که برای انتقال فلز مذاب از کوره نگھدارنده به سیلندر تزریق بکار می رود.

بیسکویت١: قسمت استوانه ای شکل از سیستم راه گاھی، ناشی از فلز مذاب اضافی درسیلندر تزریق دستگاه سردکار است که
پس از تکمیل ضرب، شکل می گیرد.

قالب: ابزاریاست فلزی در دستگاه ریخته گری تحت فشار که قطعات ریخته گری تحت فشاردر آن شکل می گیرد.

ناحیه قالب: فضای قالب و مجاور آن که در حین فرایند تولید، احتمال ایجاد خطر را دارد. (به ضمیمه ۴ مراجعه شود.)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Biscuit ١-

سیستم روانکاری قالب: ابزاری که برای اعمال روانکار بر سطح قالب مورد استفاده قرار می گیرد.

فضای قالب: ناحیه کاری قالب ریخته گری تحت فشار که بین میزھای ثابت و متحرک دستگاه ریخته گری تحت فشار می باشد.

خط جدایش: صفحه ای فرضی است که از جدایش دو نیمه ثابت و متحرک قالب و یا قسمتھای متحرک آن پدید می آید.

راھگاه: مسیری درون قالب که سیلندر تزریق را به ورودی یا ورودی ھای قالب، جاییکه مذاب وارد حفره یا حفره ھای قالب می شود،
وصل میکند.

ضرب: فرایند تزریق فلز به داخل قالب می باشد.

قطعه: محصول انجماد فلز مذاب در قالب می باشد.

تزریق: فرایند ھدایت فلز مذاب، تحت فشار به درون قالب می باشد.

سیلندر تزریق: قسمتی از سیستم تزریق که پیستون را ھدایت نموده و فلز مذاب قبل از ورود به داخل قالب در آن ریخته می شود.

سیستم قطعه گیر: دستگاه یا دستگاه ھایی که برای گرفتن و برداشتن قطعه از قالب بکار می روند.

برای ایجاد سوراخ، صرفه جویی در ماھیچه ھا  را ایجاد می نماید.  توخالی درون قطعه  حفره قالب که فضای  برجستگی در  ماھیچه: 
مصرف فلز یا سایر کاربری ھایی که در آنھا نبود فلز در قسمتی از قطعه الزم است بکار می روند.

ماھیچه کشویی: ماھیچه ای که برای ایجاد حفره ھایی درون قطعه به کار می رود و با توجـه به باز و بسته شدن عادی قالب امکان
به حفره قالـب وارد و از آن خارج نحوی  به  ندارد و قطعه در قالبگیر می کند. این ماھیـچه  توسـط ماھیچه ھای عادی وجود  ایجاد آنھا 

می شـود که در فراینـد تزریق و پران قطعه مشکلی ایجاد نگردد.

بسته شدن ماھیچه: حرکت ماھیچه کشویی به سمت داخل حفره قالب، پیش از بسته شدن قالب یاتزریق فلز مذاب را می گویند.

باز شدن ماھیچه: حرکت ماھیچه کشویی در جھت خروج از حفره قالب، پیش از باز شدن قالب یاپران قطعه را می گویند.

در: حصاری متحرک که در حالت بسته، از ورود ھر یک از اجزای بدن به ناحیه خطر جلوگیری می نماید.

پران: مکانیزمی که قطعه را پس از شکل گیری از درون قالب بیرون می اندازد.

نیروی محرکه و توقف تمامی قطعات نتیجه آن از کار افتادن تمامی کنترل ھای دستگاه، قطع  توقف اضطراری: عملکردی است که 
متحرک است.

میز: بخش ثابت یا متحرک در دستگاه ریخته گری تحت فشار که قالب بر روی آن بسته می شود.

پیستون: قسمتی از سیستم تزریق دستگاه که فلز مذاب را از سیلندر تزریق به درون قالب می راند و در خالل انجماد به آن فشار
وارد می کند.

در سمت اپراتور: حفاظی متحرک است که در زمان بسته بودن از ورود ھر قسمت از بدن افراد به فضای قالب جلوگیری می نماید.

نصب اپراتور  کنترل  تابلوی  محل  مقابل  سمت  در  قالب،  فضای  به  ورود  از  جلوگیری  برای  که  حفاظی  اپراتور:  مخالف  سمت  در 
می شود.

حفاظ پیرامونی: حفاظی که دورتادور دستگاه ریخته گری تحت فشار یا متعلقات آن١ کشیده شده باشد.

حفاظ فوقانی: حفاظی است که در باالی ناحیه قالب قرار می گیرد.

تایبار٢: میله ھای که میز ثابت را به میز قابل متحرک در یک دستگاه ریخته گری تحت فشارمرتبط میسازند.

اینترالک: تمھیدی است که با توجه به وضعیت خود به یک کنترل یا مکانیزم اجازه عمل داده و یا از عملکرد آن ممانعت می کند.
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ریخته گری نگھداری دستگاه ھای  تعمیر و  بازدید،  و تعمیرات: افرادی آموزش دیده که کارفرما اختیارات الزم جھت  پرسنل نگھداری 
تحت فشار و تجھیزات وابسته را به ایشان تفویض نموده است.

ابزار پایش: ابزاری است که برای صحه گذاری عملکرد ابزاری دیگر بکار می رود.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-Machine cell [١]

tie bar - ٢

کنترل یک دستی با فاصله ایمن از منطقه خطرناک: راه انداز یک دستی که برای فعال سازی آن تنھا فشار مداوم راه انداز توسط
یک دست اپراتور کافی است و در اثر آن حرکت خطر آفرین شروع می شود و یا ادامه می یابد.

فعال کننده باید به اندازه کافی از منطقه خطرناک دور باشد، به نحوی که حرکت خطرناک، پیش از آنکه شخص بتواند خود را به منطقه
خطرناک برساند متوقف شود.

نقاط گیر١: ھر جا که امکان گیر کردن بین اجزای متحرک یا بین یک جز متحرک و یک جز ثابت از دستگاه وجود داشته باشد.

حسگر: ابزاری است که ھر نوع ورود به یک منطقه مشخص را کشف می کند.

ایمن سازی: تجھیز و یا دستورالعملی که برای محافظت افراد در برابر خطرھا مورد استفاده قرار می گیرد.

تنظیم دستگاه یا قالب: ھر اقدامی که دستگاه یا تجھیزات را برای اجرای فرایند تولید آماده سازد.

عالمتگذاری: ھر نوع عالئم که شامل راھنمایی، شناسایی، اطالع رسانی، مقررات، اخطار و محدودیت باشد.

کنترل دو شستی: دو عامل راه انداز که الزم است بطور ھمزمان و با دو دست اپراتور فشرده شوند تا حرکت آغاز شود.

بواسطه عملکرد دستگاه ریخته گری تحت فشار و تجھیزات به افراد  بروز مخاطره  منطقه خطرناک: منطقه ای است که در آن امکان 
جانبی آن وجود دارد.

مذاب، نظیرتغذیه  به کار گرفته می شوند،  بر دستگاه  تحت فشار عالوه  ریخته گری  تجھیزات مکملی که در فرایند  جانبی:  تجھیزات 
قطعه گیر و اسپری قالب.

فصل دوم ـ مقررات عمومی

ماده١: کارفرما مکلف است نسبت به شناسایی خطرات و ارزیابی شرایط محیط کار دستگاه ھای ریخته گری تحت فشار اقدام نموده
و اقدامات کنترلی مناسب را به منظور حذف مخاطرات احتمالی به عمل آورد.

ماده٢: کارفرما مکلف است به کارگران متناسب با شرح وظایف، آموزشھای الزم را در زمینه ایمنی کار با دستگاه، تجھیزات، قالب،
نگھداری وتعمیرات آنھارا با درنظرگرفتن مالحظات زیست محیطی موثر بر ایمنی وسالمت محیط کار ارائه دھد.

پذیرد. انجام توقف کامل و مطمئن آنھا انجام  باید در زمان  تجھیزات جانبی آن  نظافت دستگاه و  نگھداری، سرویس،  تعمیر،  ماده٣: 
توسط باید  تحت فشار  ریخته گری  جانبی  تجھیزات  نگھداری دستگاه ھا و  تعمیر و  بھره برداری، سرویس،  راه اندازی،  نصب،  کلیه امور 

افراد آموزش دیده و با رعایت دستورالعمل ھای شرکت سازنده و الزامات قانونی انجام پذیرد.

نماید. را مھیا  به صورت ایمن  مواد  نگھداری و جابجایی  تعمیر و  برای کارکرد دستگاه،  ماده۴: کارفرما مکلفاست فضای کاری کافی 
تمامی مسیرھای عبور وکف کارگاه باید در وضعیت مناسب باشد و از ھر گونه سیال و ضایعات مواد عاری باشد.

حفاظت فردی آیین نامه وسایل  با  مطابق  مناسب  حفاظت فردی  موجود وسایل  خطرات  نوع کار و  با  متناسب  باید  ماده۵: کارفرما 
مصوب شورای عالی حفاظت فنی را تھیه و در اختیار کارگران قرار دھد و آموزش ھای الزم را در خصوص استفاده از این وسایل به آنان

ارائه نماید.

ماده۶: برای خروج بخارات خطرناک و ذرات باید از سیستم تھویه موثراستفاده شود.

ماده٧: چنانچه استفاده از نوار نقاله ھا یا دیگر سیستم ھای خارج نمودن قطعه ریختگی ازدستگاه، ایجاد اصالح در حفاظ ھا را اجتناب
یا با استفاده از حفاظ گذاری اضافی ایمن و  باید  بوده و  ناحیه خطرناک قالب  به  ناپذیر سازد، کارفرما مسئول جلوگیری از دسترسی 

نصب حسگرھایی که حرکت دستگاه را متوقف می کنند ایمنی الزم را تامین نماید.

تست ھای و  چشمی  بازرسی ھای  دفعات  و  تعداد  سازنده،  توصیه  و  دوره ای  نگھداری  و  تعمیرات  دستورالعمل  به  توجه  با  ماده٨: 
عملکردی از شیلنگ ھا باید تعیین شوند. تمامی شیلنگ ھا باید برای موارد ذیل بازرسی شوند:

١ـ نشتی در اتصاالت شیلنگ و یا خود شیلنگ

٢ـ پوشش ھای تخریب شده،بریده شده یا ساییده شده

٣ـ قسمت ھای تقویت شده که در معرض آسیب قرار دارند

۴ـ صدمه، پھن شدن یا تابیدن

۵ ـ پوسته پوسته شدن، نرم شدن، تغییر حالت دادن یا شل شدن پوشش

۶ ـ ترک خوردن، معیوب شدن یا خوردگی شدید اتصاالت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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- pinch point [١]

٧ـ سرخوردن اتصاالت روی شیلنگ

٨ ـ دیگر عالئم ناشی از تخریب شدید

اگر ھر کدام از این عیوب وجود داشته باشد مجموعه شیلنگ باید با نمونه ای دارای کیفیت و مشخصاتی برابر با نمونه اصلی جایگزین
شود.

ماده٩: وقتی در عملیات تعمیر و نگھداری نیاز به حرکت اجزاء دستگاه ریخته گری تحت فشار باشد، این حرکت باید در حالت دستی
صورت گرفته و سرعت حرکت اجزاء باید کمتر از سرعت کاری آن جزء باشد. ھر گونه حرکت که باعث ایجاد خطر برای اپراتور باشد باید

به صورت کنترل دو شستی انجام شود.

ماده١٠: در زمان آزاد سازی پیستون تزریق گیر کرده در سیلندر تزریق دستگاه ھای سردکار، ورود به ناحیه قالب ممنوع است، مگر
اینکه دستگاه ریخته گری تحت فشار و تجھیزات جانبی آن خاموش و قفل شده باشد.

تحت ریخته گری  باید ابتدا دستگاه  جدا کردن آن  برای  باشد  تزریق قطعه ھمچنان در قالب گیر کرده  پایان عمل  ماده١١: اگر پس از 
فشارخاموش و قفل شده باشد.

تمامی دستگاه ھای ریخته گری تحت فشار باید دارای یک لوح مشخصات به شرح ذیل باشند که به شکلی بادوام  به آن ھا ماده١٢: 
متصل شده باشد:

١ـ اسم و آدرس سازنده یا بازسازی کننده

٢ـ نوع و مدل دستگاه

٣ـ شماره سریال / شماره دستگاه

۴ـ سال ساخت یا بازسازی

۵ ـ مشخصات الکتریکی

۶ ـ وزن

٧ـ عالیم ایمنی

ماده١٣: کارفرما مکلف است شناسنامه برای دستگاه ریخته گری تحت فشار تھیه نماید بصورتیکه مستندات آن الزامات این آیین نامه
را رعایت نماید.

فصل سوم ـ مقررات اختصاصی

ماده١۴: حفاظ ھای ثابت باید بگونه ای نصب شوند که بازکردن آنھا نیازمند استفاده از ابزار باشد.

ماده١۵: حفاظ ھای متحرک باید مجھز به اینترالک باشد.

ماده١۶: ناحیه قالب در سمت اپراتور دستگاه ریخته گری تحت فشار باید دارای یک حفاظ باشد تا اپراتور را از خطر سوختگی ناشی
از پاشش مذاب، بیسکویت و سطوح داغ، ھمچنین خطرات ناشی از برخورد و له شدگی محافظت نماید.

ماده١٧: ازدسترسی به فضای قالب در حین کار پس از بسته شدن در سمت اپراتور در تمامی جھات باید با استفاده از حفاظ ھای
ثابت یا متحرک جلوگیری شود.

اجزاء خطرآفرین  حرکت ھای  تمامی  نشده،  بسته  در  زمانی که  تا  بطوریکه  باشد،  مجھز  اینترالک  به  باید  اپراتور  ماده١٨: در سمت 
دستگاه متوقف بمانند.

ماده١٩: با استفاده از روش ھای ایمن باید از باز شدن در سمت اپراتور، تا زمانی که بیسکویت کامالً منجمد نشده است یا احتمال
پاشش مذاب از درون قالب وجود داشته باشد، جلوگیری گردد.

از استفاده  با  نباید  شد  بسته  عمل  می شوند  بسته  دستی  بصورت  درھا  که  فشار  تحت  ریخته گری  دستگاھھای  در  ماده٢٠: 
ریخته گری نشود حرکت دستگاه  بدرستی انجام  بسته شدن  مواقعی که عمل  بصورتیکه در  باشد،  نظارت مستمر  تحت  ابزارپایش، 

تحت فشار متوقف شده و سیستم ھشدار فعال گردد.

با اعمال ماندن در،ھمراه  بسته  باید عمل  خودکار حرکت می کنند  بصورت  تحت فشار که درھا  ریخته گری  ماده٢١: در دستگاھھای 
نیروی فشاری یا مکانیزم جداگانه ای باشد.

ماده٢٢: در دستگاه ھایی که درسمت اپراتور بصورت دستی بسته می شود، نباید بسته شدن درمنجر به بسته شدن قالب شود.

که زمانی  در  قالب  ناخواسته  شدن  بسته  از  تا  باشد  مکانیزمی  دارای  باید  فشار  تحت  ریخته گری  دستگاه ھای  تمامی  ماده٢٣: 
درسمت اپراتور کامالً بسته نشده است و یا زمانی که نیروی ورودی به دستگاه قطع می شود جلوگیری نماید. این مکانیزم باید مجھز
متوقف کرده و را  تحت فشار  ریخته گری  نکند چرخه دستگاه  به درستی عمل  مکانیزم  زمانی که این  تا در  باشد  به سیستم کنترل 

ھشدار مربوطه را فعال نماید.

تا زمانی که در سمت اپراتور به طور کامل بسته نشده از عملیات بسته شدن قالب، بسته شدن باید  ماده٢۴: سیستم اینترالک 
ماھیچه کشویی، تزریق به جلو و برگشت پران جلوگیری نماید.

یا محل قرارگیری او خارج از منطقه خطرناک باشد، عملیات تبصره: در صورتی که اپراتور از کنترل دو شستی استفاده می نماید و 
بسته شدن ماھیچه و برگشت پران می تواند در زمان باز بودن در سمت اپراتور انجام پذیرد.
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ماده٢۵: محل نصب اینترالک باید بصورتی باشد که احتمال عملکرد تصادفی آن وجود نداشته باشد.

تا بسته نشدن در سمت اپراتور، عمل بسته باید به گونه ای باشد  یا پنوماتیکی  ماده٢۶: استفاده ازسیستم اینترالک ھیدرولیکی 
این نماید.  جلوگیری  میز  بستن  مخصوص  سیلندر  به  پنوماتیک  یا  ھیدرولیک  سیال  یافتن  جریان  از  باید  و  نبوده  ممکن  میز  شدن 

سیستم اینترالکمی تواند به صورت مکانیکی یا الکتریکی فعال شود و باید از بقیه اینترالکھا جدا باشد.

ماده٢٧: در حالت نیمه خودکار یا خودکار، دستگاه ریخته گری تحت فشار باید مجھز به یک تایمر اختصاصی مستقلبرای جلوگیری از
باز شدن قالب ھا قبل از انجماد کامل مواد مذاب تزریق شده، باشد.

تا درصورت وجود مانع از ادامه حرکت آنھا جلوگیری باید مجھز به حسگری باشد  ماده٢٨: درھاییکه بصورت خودکار عمل می نماید، 
گردد. بدیھی است بسته شدن مجدد در و شروع به کار دستگاه باید با فرمان مستقیم اپراتور انجام پذیرد.

ماده٢٩: درسمت مخالف اپراتور دستگاه ریختھ گری تحت فشار باید مجھز به اینترالک باشد، به نحوی که در صورت بسته نشدن آن،
کارکرد دستگاه متوقف شود.

تبصره: باز شدن یا برداشته شدن در سمت مخالف اپراتور در زمان تنظیم قالب و یا تعمیر و نگھداری، به شرطی مجاز است که از
کنترل دو شستی استفاده شود و یا محل قرارگیری اپراتور خارج از منطقه خطرناک باشد.

ماده٣٠: اگر امکان دسترسی به قسمت باالیی دستگاه برای اپراتوری که در حالت عادی در جایگاه کار ایستاده وجود داشته باشد،
نمود. اگر مذاب استفاده  پاشش  برابر  حفاظت در  خطرناک دستگاه و  نقاط  به  از دسترسی وی  جلوگیری  برای  باالیی  حفاظ  از  باید 
به اینترالک گردد. در این حالت از کار انداختن اینترالک فقط زمانی مجاز است که دستگاه در باید مجھز  باالیی متحرک باشد  حفاظ 

وضعیت کنترل دستی بوده و ھدف تنظیم نمودن قالب ھا باشد.

ماده٣١: اگر امکان قرار گرفتن شخص بین حفاظ ھای ناحیه قالب و فضای قالب وجود داشته باشد، در این حالت باید سیستم توقف
اضطراری بسادگی در این منطقه قابل دسترسی باشد.

ماده٣٢: اگر موقعیت قرارگیری اپراتور به نحوی است که در ھنگام آغاز چرخه خودکار، فضای قالب را به وضوح می بیند، اپراتور باید از
کنترل دو شستی و یا با حفظ فاصله ایمن، از کنترل تک شستی استفاده نماید.

از یکی  نمی بیند،  به وضوح  را  خودکار، فضای قالب  چرخه  ھنگام آغاز  نحوی است که در  به  اپراتور  موقعیت قرار گیری  ماده٣٣: اگر 
تجھیز ات زیر باید برای وی فراھم گردد:

یا در به موقعیت قبلی ١ـ استفاده از یک حسگر بگونه ای که در اثر وجود ھر نوع مانع، بسته شدن در سمت اپراتور متوقف شده و 
خود برگشته و در نتیجه از حرکت قالب جلوگیری گردد.

٢ـ استفاده از سیستم ھشداردھنده١ که دارای یک دکمه فشاری در موقعیتی که فضای قالب به وضوح قابل مشاھده باشد. در این
حالت، بمنظور آغاز چرخه موارد بترتیب زیر یا روشی که توسط سازنده دستگاه ذکر شده است باید انجام پذیرد:

الف ـ  فعال سازی دکمه فشاری

ب ـ  بستن در سمت اپراتور

ج ـ  استفاده از کنترل دو شستی یا کنترل یک شستی با حفظ فاصله ایمن از دستگاه

تبصره: در این حالت باید از یک مدار پایش عملیات استفاده گردد تا عملکرد ھر یک از دکمه ھای فشاری چک شود و در صورت انجام
ناصحیح عملیات و یا عدم رعایت ترتیب آن، چرخه عملیات دستگاه متوقف گردد.

ماده٣۴: فضای زیر قالب در ماشین ریخته گری تحت فشار باید به نحوی حفاظ گذاری و ایمن شده باشد که از سمت اپراتور و سمت
مخالف آن امکان دسترسی به فضای قالب وجود نداشته باشد (مطابق شکل ١).

یا حفاظ و  نصب  با  باید  نیز  نشده اند  ذکر  آیین نامه  این  در  داشته و  آنھا وجود  در  اپراتور  افتادن  گیر  امکان  دیگری که  نقاط  ماده٣۵: 
استفاده از یک دستورالعمل انجام کار، ایمن شوند. اگر از حفاظ ھای متحرک بدین منظور استفاده می گردد آنھا باید اینترالک گردد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-Acknowledgement [١]

ماده٣۶: اگر از سیستم کشنده خودکار تایبار استفاده می شود، به جھت جلوگیری از خطرات ناشی از گیرکردن افراد مابین تایبار و
باید در موقعیت تایبار  تایبار به قالب،  نیروی اعمالی  تعادل  نتیجه عدم  میز دستگاه و ھمچنین سوختگی ناشی از پاشش مذاب در 

خود بصورت صحیح محکم گردیده و بصورت مکانیکی به منظور اطمینان از کارکرد درست، اینترالک شده باشد.

ماده٣٧: در کلیه دستگاه ھای ریخته گری تحت فشار، میل تزریق باید با استفاده از تمھیدات ایمنی مناسب به نحوی ایمن شود که
از خطرات ناشی از تماس اپراتور با اجزاء سیستم تزریق و پاشش فلز مذاب، به واسطه عمل تزریق جلوگیری نماید.

ایمن نحوی  به  مناسب  ایمنی  تمھیدات  از  استفاده  با  باید  عمودی  تزریق  سیلندر  با  تحت فشار  ریخته گری  دستگاه ھای  تبصره: 
شوندتا پرسنل از خطرات زیر در امان باشند:

١ـ نقاط با امکان خطر ضربه و له شدگی ناشی از حرکت پیستون در سیلندر تزریق و تجھیزات مربوط به آن.

٢ـ مناطق زیر سیلندر تزریق که احتمال پاشش مذاب و سوختگی در آن ھا وجود دارد.

نیتروژن در مکانیزم انباره ناشی از انرژی ذخیره شده حاصل از تحت فشار قرار گرفتن روغن ھیدرولیک توسط گاز  ماده٣٨: خطرات 
(آکوموالتور) تزریق، دستگاه باید از طریق آزاد کردن انرژی و یا ایجاد مکانیزم قفل شدن سیلندر تزریق و جلوگیری از حرکت آن، ایمن

گردد.
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ماده٣٩: پیستون تزریق در دستگاه ریخته گری تحت فشار باید مجھز به اینترالک باشد تا از تزریق فلز مذاب، وقتی که دستگاه قفل
نشده است جلوگیری نماید.

ماده۴٠: وقتی که از کنترل دو شستی در دستگاه ریخته گری تحت فشار استفاده می شود موارد زیر باید رعایت گردد:

١ـ ھر یک از کنترل ھا باید در برابر عملکرد ناخواسته محافظت شده باشد.

٢ـ کنترل ھا باید به صورتی طراحی و جاگذاری شده باشد که برای راه اندازی آن ھا به دو دست نیاز باشد.

٣ـ مکان جاگذاری کنترل ھا باید به صورتی باشد تا از قرار گرفتن اپراتور در منطقه خطرناک جلوگیری نماید.

۴ـ در حالت عملکرد دستی دستگاه، ھر کدام از کنترل ھای دوشستی باید نیازمند فشار مداوم و ھمزمان باشد.

۵ ـ اگر ھر یک از کنترل ھای دو شستی قطع شود حرکت خطرآفرین دستگاه باید متوقف شده یا به جھت معکوس درصورت نداشتن
خطرادامه پیدا کند.

ھر دوی به قطع  نیاز  بعدی،  چرخه  آغاز  مرحله  به  بازگشت دستگاه  برای  باشد که  به شکلی  باید  سیستم کنترل دو شستی  ـ   ۶
شستی ھا باشد.

ماده۴١: مدار اینترالک در کنترل دستگاه باید دارای شرایط زیر باشد:

١ـ باید به شکلی طراحی شوند که مانند فیوز (قطع یا وصل) کار کند.

٢ـ تا ھنگامی که کلیه شرایط ایمنی برقرار نگردد، باید مانع کارکرد دستگاه در وضعیت خودکار یا توسط اپراتور گردد.

را از این وضعیت باید عملکردھای بعدی دستگاه را به حالت تعلیق درآورده و اپراتور  برقرار نگردد،  ٣ـ ھنگامی که کلیه شرایط ایمنی 
آگاه نماید.

۴ـ شروع به کار مجدد دستگاه پس از ھرگونه توقف ناشی از عملکرد مدار اینترالک صرفًا منوط به اقدام دستی اپراتور خواھد بود.

برق بگونه ای که اطمینان حاصل شود که قطع  بماند  ثابت  باید ھمچنان در جای خود  برق حفاظ ھای ایمنی  زمان قطع  ماده۴٢: در 
منجر به بروز خطر برای اپراتور نمی گردد. حفاظ ھای ایمنی باید به شکلی طراحی شوند که قطع برق منجر به بروز شرایطی مشابه با
توقف اضطراری گردد و بالفاصله انرژی (حاصل از تحت فشار قرار گرفتن روغن ھیدرولیک توسط گاز نیتروژن) قسمت ھایی از دستگاه

که قابلیت ایجاد خطر دارد، تخلیه گردد.

برق در ھر ناخواسته  بروز قطعی  باشد که در صورت  به سیستمی  باید مجھز  ریخته گری تحت فشار  تمامی دستگاه ھای  ماده۴٣: 
مدارھای تخلیه انرژی در  باعث  باید  نماید. این سیستم  یا دستی) و وصل مجدد آن از حرکات مخاطره آمیز ممانعت  حالتی (خودکار 

وابسته ھمانند تجھیزات جانبی شده و مانع از شروع به کار ناخواسته گردد.

دارای ۴٣باید  ماده  اجرای  بر  عالوه  و  باشد  امکان پذیر  فرد  ھر  توسط  مرحله ای  تک  بصورت  باید  اضطراری  توقف  عملکرد  ماده۴۴: 
مشخصات زیر ھم باشد:

١ـ باید بتواند تمامی عملکردھای دیگر را در ھر حالتی، متوقف نماید.

باید مشابه به کار مجدد دستگاه شده و عملکرد دکمه مذکور  نباید منجر به شروع  توقف اضطراری به حالت اولیه  بازگشت دکمه  ٢ـ 
توقف دستگاه در حالت قطع برق باشد.

به دکمه نیاز  یا  یا در تمامی مکان ھایی که فرمان حرکت صادر می شود و  تابلوھای اپراتوری  باید در تمامی  توقف اضطراری  ٣ـ دکمه 
توقف اضطراری وجود دارد، نصب شده باشد.

۴ـ دکمه توقف اضطراری باید به محض فشرده شدن قفل شده و برای آزاد کردن آن به سمت راست (ساعتگرد) چرخانده شود.

۵ ـ کلیدھای توقف اضطراری نباید به صورت ھمسطح با صفحه کنترل بوده و نباید با استفاده از نرم افزار به صورت گرافیکی مشخص
شده باشد.

۶ ـ در صورت فعال شدن دکمه توقف اضطراری، امکان وصل مجدد مدار توقف اضطراری نباید وجود داشته باشد مگر این که دکمه توقف
اضطراری به صورت دستی آزاد شده باشد. اگر چند توقف اضطراری در یک مدار توقف اضطراری وجود داشته باشد باید تمامی آن ھا

آزاد شده باشد تا مدار توقف اضطراری مجددا وصل شود.

توقف باالیی دکمه  باشد. قسمت  زرد در آمده  رنگ  به  به آن  زمینه چسبیده  بوده و  رنگ قرمز  به  باید  توقف اضطراری  دکمه ھای  ٧ـ 
اضطراری باید به طور صاف یا قارچ مانند باشد. این ترتیب رنگ قرمز و زرد فقط باید در دکمه توقف اضطراری به کار گرفته شده باشد.

ماده۴۵: مدار اینترالک دستگاه ھای ریخته گری تحت فشار باید به گونه ای باشد تا در مقابل صدمات فیزیکی و شیمیایی مقاوم بوده و
امکان از کارانداختن آنھا غیرممکن باشد.

و دستگاه ھا  کلیه  فلزی  بدنه  و  گردیده  تعبیه  (ارتینگ)  زمین  به  اتصال  سیستم  آیین نامه  مطابق  باید  ارتینگ  سیستم  ماده۴۶: 
تجھیزات الکتریکی به آن وصل شود.

ماده۴٧: مدار ورود برق به دستگاه ریخته گری تحت فشار باید در یک تابلوی ایمن قفل دار، تعبیه شود.

ماده۴٨: استفاده از تجھیزات تکمیلی محافظ در برابر اضافه جریان در مدار اصلی نباید جایگزینی برای تجھیزات محافظ در مدارھای
فرعی شود.

باشد که از مھار شده  به صورتی  باید  بار ( PSI ٧٢۵ ) و اتصاالت آن ھا  باالتر از ۵٠  برای  فشار  مورد استفاده  ماده۴٩: شیلنگ ھای 
جدا شدن ناخواسته و رھا شدن آن ھا جلوگیری گردد.
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باید انباره ھای شارژشده  مھار و شارژ شود.  مطابق مشخصات سازنده  باید  (آکوموالتورھا)  انباره ھا  ھیدرولیک  ماده۵٠: سیستم 
دارای عالئمی مبنی بر وجود خطر بالقوه باشد.

یا دستی و به صورت کنترل باید تمامی انرژی ھیدرولیک به طور خودکار  توقف اضطراری  یا  ماده۵١: در انباره ھا در صورت قطع برق 
شده، تخلیه شود.

ماده۵٢: تمامی حرکت ھای خطرآفرین در حالت دستی باید دارای حداکثر سرعتی کمتر از سرعت کامل دستگاه باشد. ھر حرکتی
که تولید خطر برای اپراتور می کند باید دارای کنترل دو شستی باشد.

ماده۵٣: استفاده از درھای معیوب در دستگاه ھای ریخته گری تحت فشار ممنوع است.

حفاظ نصب  دارد،  آنھا وجود  از  تجھیزات  و  ابزار  افراد،  سقوط  امکان  که  تحت فشار  ریخته گری  کار دستگاه ھای  جایگاه  در  ماده۵۴: 
الزامی است.

ماده۵۵: تمامی تجھیزات جانبی دستگاه ھای ریخته گری تحت فشار باید دارای مدار توقف اضطراری بوده که به صورت سری با مدار
دستگاه اضطراری  توقف  سیستم  مدار  در  آن  کردن  خاموش  و  دستگاه  توقف  امکان  از  باید  نماید.  عمل  دستگاه  اضطراری  توقف 

ریخته گری تحت فشار اطمینان حاصل شود.

ماده۵۶: استفاده از تایمر ھا به جای اینترالک ھا برای کنترل دستگاه ریخته گری تحت فشار یا تجھیزات جانبی آن ممنوع است.

ماده۵٧: راه اندازی مجدد دستگاه ریخته گری تحت فشار نباید بطور خودکار منجر به راه اندازی مجدد تجھیزات جانبی آن شود.

الزامات ایمنی قالب

ماده۵٨: ابعاد قالب باید متناسب با میز دستگاه و به نحوی انتخاب شود که از فضای بسته شدن قالب بزرگتر نباشد.

ماده۵٩: درقالب ھایی که دارای سیستمھای پران و کشویی فنردار ھستند باید حفاظ ھایی بر روی تمام این مکانیزم ھا وجود داشته
زیاد انرژی  با  نگردد. در قالب ھایی که دارای فنرھایی  ایجاد  خطری  یا فنرھا  پرتاب قطعات شکسته شده  اثر  نحوی که در  به  باشد، 

ھستند باید عالئم خطر نصب شده باشد.

ماده۶٠: وزن قالب باید روی آن حک شده باشد تا در زمان حمل و نقل آن از اعمال بار اضافه بر ظرفیت به تجھیزات حمل و نقل قالب
جلوگیری شود.

ماده۶١: قالب باید به صورتی طراحی شده باشد تا در زمان نصب به صورت محکم به میز متصل گردد.

ماده۶٢: قالب ھا و اجزاء آن باید دارای تمھیداتی برای آسان نمودن حمل و نقل باشد.

ماده۶٣: دستورالعمل ایمن حفاظت در برابر ھر ناحیه ای از قالب که احتمال خطر برخورد و گیر ناشی از تنظیم و جابجایی در آن وجود
دارد باید توسط کارفرما تھیه و به کار گرفته شود.

ماده۶۴: پاشش در قالب باید توسط حفاظی در ناحیه خط جدایش ایمن گردد. در ضمن کانال ھای خروج ھوا تعبیه شده درون قالب
باید بصورتی در قالب طراحی شوند که مانع از پاشش مواد به سمت اپراتور گردد.

ماده۶۵: در صورت وجود سیستم تعویض قالب در دستگاه ریخته گری تحت فشار، امکان کار در ناحیه قالب با درھا و حفاظ ھای باز با
حفظ شرایط زیر مجاز می باشد:

١ـ یک کلید انتخاب گر١ مخصوص فرایند تعویض قالب وجود داشته باشد.

٢ـ اگر سیستم تعویض کننده قالب متحرک باشد، خود می تواند به صورت یک حصار برای ناحیه قالب عمل نماید و جایگزین حفاظ ھای
تعویض کننده در برقی باشد، به صورتی که وقتی واحد  باید شامل یک اینترالک  تعویض کننده قالب متحرک  برداشته شده باشد. این 

موقعیت قرار دارد به دستگاه وصل شود. این اینترالک اجازه خواھد داد تا فرایند تعویض قالب عملیاتی شود.

٣ـ اگر سیستم تعویض کننده قالب ثابت باشد می تواند به صورت یک حصار برای منطقه قالب به عنوان جایگزین برای حفاظ ھای باز یا
برداشته شده، عمل نماید.

از ننماید،  عمل  قالب  ناحیه   برای  حصار  عنوان  به  متحرک  صورت  به  چه  ثابت و  صورت  به  چه  قالب،  تعویض کننده  سیستم  اگر  ۴ـ 
حفاظ ھای پیرامونی مجھز به اینترالک باید برای حفاظت منطقه قالب و سیستم تعویض قالب استفاده شود.

تجھیزات جانبی

موارد ایمنی دستگاه باعث حذف  جانبی که  تجھیز  نصب  توسط اینترالک ایمن گردد. ھرگونه  باید  جانبی  تجھیزات  تمامی  ماده۶۶: 
شود باید توسط یک یا چند مورد از موارد زیر جایگزین شود:

١ـ  حفاظ اصالح شده

٢ـ نصب حفاظ اضافی

٣ـ  حسگر

۴ـ  حفاظ پیرامونی

ماده۶٧: نصب ھرگونه تجھیزات جانبی نباید در سیستم کارکرد ایمنی دستگاه ایجاد اختالل نماید.

ماده۶٨: در صورت استفاده از حفاظ پیرامونی به جای در سمت اپراتور یا در سمت مخالف اپراتور، در دسترسی حفاظ پیرامونی باید
به اینترالک تجھیز شده باشد. به عالوه، باید در حفاظ پیرامونی در موارد زیر قفل شده باشد:
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١ـ ھنگامی که دستگاه ریخته گری تحت فشار در حالت نیمه خودکار و خودکار قرار داده شده باشد.

٢ـ امکان خطر حفاظت نشده فقط در داخل حفاظ پیرامونی وجود داشته باشد.

حالت جلوگیری از کارکرد دستگاه در  مکانیزمی جھت  باید  بسته می شود،  توسط اپراتور  ماده۶٩: در دستگاه ھایی که درھای آنھا 
خودکار، در صورت باز شدن درھا، در نظر گرفته شده باشد.

پیرامونی طراحی شده برای جلوگیری از خطرات سوختگی ماده٧٠: وقتی از سیستم انتقال مذاب استفاده می شود از یک حفاظ 
ناشی از حرارت، سرعت و مقدار مذاب باید استفاده شود. تمامی حفاظ ھا باید مجھز به اینترالک بوده و به صورتی باشدکه ھرگونه

حرکت خطر آفرین سیستم انتقال و تحویل مذاب و دستگاه ریخته گری تحت فشار را متوقف نماید.

ماده٧١: وقتی از سیستم روانکاری قالب استفاده می شود، باید برای جلوگیری از مخاطرات له شدگی برخورد و سوختگی و یا دیگر
مخاطرات  از حفاظ استفاده نمود.

ماده٧٢: قبل از به کارگیری سیستم خودکار روانکاری قالب، حداقل یکی از الزامات زیر باید احراز شود:

١ـ حفاظ پشتی و در سمت اپراتور باید بسته باشد.

٢ـ حفاظ پیرامونی باید وجود داشته باشد.

مشاھده واضح امکان  جایی قرار گیرند که  باید در  انجام شود. کنترل ھای دو شستی  توسط کنترل ھای دو شستی  باید  حرکت  ٣ـ 
فضای قالب از آنجا وجود داشته باشد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-Selector [١]

یا دیگر ماده٧٣: وقتی از سیستم قطعه گیر خودکار استفاده می شود، برای جلوگیری از مخاطرات برخورد، له شدگی و سوختگی و 
مخاطرات باید از حفاظ پیرامونی استفاده شود.

ماده٧۴: در سیستم روانکاری قالب، در صورت استفاده از ماده روانکار قابل اشتعال، باید با استفاده از روش ھایی ایمن، از اسپری
شدن سیال قابل احتراق بر روی سطح حوضچه مذاب در کوره و منابع تولید گرما در زمان سوراخ یا خراب شدن لوله ھای حاوی سیال

جلوگیری نمود.

ماده٧۵: قبل از به کارگیری سیستم خودکار قطعه گیر، حداقل یکی از الزامات زیر باید احراز شود:

١ـ حفاظ پیرامونی باید وجود داشته باشد.

مشاھده واضح امکان  جایی قرار گیرند که  باید در  انجام شود. کنترل ھای دو شستی  توسط کنترل ھای دو شستی  باید  حرکت  ٢ـ 
فضای قالب از آنجا وجود داشته باشد.

ماده٧۶: در صورتیکه به وجود اپراتور در جایگاه کار نیاز نباشد، استفاده از یک حفاظ پیرامونی اینترالک شده به جای در سمت اپراتور
زمانی مجاز است که دستگاه ریخته گری تحت فشار مجھز به تجھیزات جانبی باشد.

یا ورود و عرضه به ساخت  حقوقی که  یا  حقیقی  ایران، کلیه اشخاص  ماده ٨٨ قانون کار جمھوری اسالمی  به  عنایت  با  ماده٧٧: 
ماشین ھا، دستگاه ھا و تجھیزات مشمول این آیین نامه می پردازند مکلف به رعایت موارد ایمنی و حفاظتی مناسب می باشد.

ماده٧٨: به استناد مواد ٩١ و ٩۵ قانون کار جمھوری اسالمی ایران، مسئولیت رعایت مقررات این آیین نامه بر عھده کارفرمای کارگاه
بوده و در صورت وقوع ھرگونه حادثه بدلیل عدم توجه کارفرما به الزامات قانونی، مکلف به جبران خسارات وارده می باشد.

به استناد مواد ٨۵ و ٩١ قانون کار جمھوری اسالمی ایران در تبصره  و ضمایم آن  بر سه فصل و ٧٨ ماده و ۴  این آیین نامه مشتمل 
جلسه مورخ٠۴/١٠/١٣٩۶ شورای عالی حفاظت فنی تھیه و در تاریخ ٠۵/٠٣/١٣٩٧ به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیده

است.

تاریخ ٠۴/٠٣/١٣٧۴ توسط تزریقی (پالستیک و دایکست) که در  آیین نامه مذکور جایگزین مواد ١۵ الی ١٨ آیین نامه حفاظتی پرس ھای 
شورای عالی حفاظت فنی تھیه گردیده، می شود.

 

 

ضمایم

 


