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  باسمه تعالي

  :هدف 
پيـشگيري   هـا بـه منظـور      كارگـاه   ايمن سازي محـيط    ،يين نامه  آ       هدف ازتدوين اين  

هـاي   دسـتگاه هـاي داراي      در كارگـاه   يلخسارات ما به صدمات جاني و    ازحوادث منجر 
مقررات اين آيين   .  مي باشد  غلطك مخلوط كن و بشكه مخلوط كن       ،مخلوط كن و همزن     

  . قانون كارجمهوري اسالمي ايران تدوين گرديده است 85نامه به استناد ماده 
  :تعاريف -فصل اول 

 ،حـورپره دار يـا پـاروك دار     م حـداقل يـك  ي اسـت كـه بـا دارا بـودن       دسـتگاه  : همزن دستگاه
  .ده انجام مي  را عمل اختالط، محوروبرخورد پره ها با موادشدراثرچرخ

 شپايه مستقر شده كه دراثرچرخ    يك يا چند    ن برروي   آدستگاهي است كه بدنه      :دستگاه مخلوط كن  
  . انجام مي گيرد، عمل اختالطبدنه دستگاه ونيروي ثقل مواد داخل آن

 بـرخالف   كه فلزي  غلطك  دو  بودن  دارا  با  كه دستگاهي است  :)كلندر (كندستگاه غلطك مخلوط    
 عمل اخـتالط انجـام      ،نها برروي مواد  آفشاروارده ازناحيه     و دن درحال چرخش مي باش    جهت يكديگر 

  .مي گيرد
 " و عمومـا    بوده نوعي دستگاه مخلوط كن است كه داراي يك محفظه استوانه اي           :بشكه مخلوط كن  

بـا هـم     مواد مختلف را، حول محور خوددر اثر چرخش صب شده و بطور مكانيكي بر روي دو پايه ن    
  .مخلوط مي كند

،غلطـك  هاي مخلـوط كـن و همـزن     دستگاه ، اين آيين نامه متن دستگاه در   عنوان منظور از   :دستگاه
  .مي باشدمخلوط كن  مخلوط كن و بشكه

  : مقررات عمومي-فصل دوم
 بايد توسط افـراد   اندازي، بهره برداري، سرويس، تعمير ونگهداري     انجام كليه امور نصب، راه     :1 ماده
         . صورت پذيردبا رعايت دستورالعمل هاي شركت سازنده و الزامات قانوني ماهر و
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 خطري را بـراي     به گونه اي باشد كه      بايد هاي جابجايي و انتقال مواد      سيستم نصب و استقرار   :2 ماده
  .مايدنكارگران ايجاد ن

  . الزامي است،رديكه در ارتفاع انجام مي گ يبراي انجام كليه امور ايجاد سكوهاي ايمن : 3 ماده

 بايد در مخازن بزرگ از نردبان مجهز به حفاظ كمري و            ، ورود به داخل مخزن دستگاه       براي: 4 ماده
  .گردد  از پوششهاي غير لغزنده استفادهمخزندر مخازن كوچك از نردبانهاي چنگك دار و براي كف 

  بازرسي ، تنظيم ، تعمير ، روغن كاري ، تميز كردن              و همچنين  حين روشن بودن دستگاه   در  : 5 ماده
همچنين استفاده از عالئـم و   . دستگاه بايد مجهز به تجهيزات قطع كننده و قفل شونده باشد           ،و شستشو 

  . الزامي است الذكرتابلوهاي هشداردهنده در موارد فوق
  كليد توقف اضطراري، سيستم انتقال دهنده نيرو و مـواد           توسط  دستگاه لكردمع  قطع پس از  : 6ماده  
 و  انداز اصـلي    به وسيله كليد راه    "صرفا شروع بكار مجدد آن      ،اندازي شود    به طور خودكار راه    نبايد

  .ردي انجام گبه صورت دستي
 از يـك محـل       فقط تگاه دس دكهشوتعبيه  اي   كليدهاي راه انداز و توقف دستگاه بايد به گونه        : 7 ماده

  .پذير باشد  امكانهاي مختلفتوقف ساختن آن از محل م ود،روشن گرد
 مشخص و به سهولت قابل رويـت و در دسـترس             "كليد و وسايل قطع اضطراري بايد كامال      : 8ماده  
  . باشد

 الكتريكـي بايـد در     كليدهاي الكتريكي روشن و خاموش كردن دستگاه و ساير اجزاي         كليه   :  9ماده  
  .بندي شده باشد برابر ورود هر گونه مواد خارجي عايق

ـ          گاز يا   در مكانهايي كه     : 10ماده    از  دگرد وغبار قابل انفجار وجود دارد كليه تجهيزات الكتريكي باي
  .باشدنوع ضد انفجار 

 انجـام   نيروي الكتريكي يا مكانيكي   توسط   ، هي تخل به منظور زن   مخ كج شدن  كه موارديدر   :11ماده  
هرگونـه  بـروز    قطع برق يـا      زمان در    سيستمهاي حفاظتي از افتادن مخزن     ا استفاده از  شود،  بايد ب   مي  

  .دوش جلوگيري گرياشكال فني د
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كـه ممكـن اسـت موجـب        هـا و متعلقـات آن        دستگاههاي تيز و برنده      تمام زوائد و گوشه   :12ماده  
  . گردد سازيايمنبروزحادثه يا خطر شود بايد 

 دستگاه ضرورت داشته باشد بايد انتقـال ايـن     حين فعاليت  افزودن مواد در     كه   يموارددر  : 13ماده  
  .وجود نداشته باشد منطقه خطر دركارگر نيازي به حضور مواد به روشي صورت پذيرد كه 

اسـتفاده از    بايـد بـا      آنهـا،  روشـن بـودن      حيندر  ها   دستگاه   از مواد داخل     برداري  نمونه  : 14ماده  
 بـه منطقـه     اعضاء بـدن    ورود يا و  كارگر ي كه نياز به دخالت    گونه ا   رت پذيرد به    روشهاي ايمن صو  

  .خطر وجود نداشته باشد
 ضـمن   و يا بگونه اي باشـد كـه        داراي حفاظ مطمئن بوده      يد با  به مخزن  دريچه ورود مواد  : 15 ماده

     .ري نمايدي جلوگخطرناك  پره ها و قسمتهاي از تماس دست با ،انتقال مواد
 گاز يا بخار    ، دود ، غبار  متصاعد شدن ها بايد به گونه اي باشد كه از        دستگاه فرايند توليد در  : 16ماده  

  .گردد   كار هدايت  از محيط  خارج بهجلو گيري نموده و در صورت تو ليد، توسط تهويه موضعي 
هـا   ن دستگاه ايد  ي با د داشته باش  حريق وجود ا  ي انفجار   در فرايند كار احتمال خطر    چنانچه  : 17ماده  

 .ها  بوجود نياورد در مكاني نصب و بهره برداري گردد كه خطري براي افراد، ابنيه و دستگاه

 باشـد كـه از ورود       مكـانيزمي روش دستي تغذيه مي شود بايـد داراي         ه  كه ب  ييها دستگاه: 18ماده  
  . دست به منطقه خطر جلوگيري نمايد

 هرگونـه بازديـد، سـرويس، تعميـر و           شود كه امكـان   بايد در محلي نصب     ها   دستگاه كليه :19 ماده
  . فاضالب باشد جمع آوري و انتقالجود داشته و مجهز به سيستمستشو وش
 نتـايج سـرويس، تجهيـز،       ، دستورالعمل ها    وها بايد داراي پرونده مجزا باشد        كليه دستگاه  :20 ادهم

  .نگهداري و بازرسيهاي فني و ايمني در آن ثبت گردد
 توسط  روشن بودن دستگاه   روغن كاري و گريس كاري  در هنگام          انجام كليه امور نظافتي،    :21  ماده

  .دست ممنوع است
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ايـن   الزم است  باشد   ضروري  آن ه روغن كاري دستگاه در هنگام روشن بودن       موارديكدر  : 22ماده  
ـ  نيـازي بـه حـضور       به طوري كه    ايمن انجام شود   " فني و كامال    روشهاي  استفاده از  كار با   درارگر ك

  .نباشدمنطقه خطر 
 هاي داغ دستگاه كه احتمال تماس بدن كارگر بـا آن وجـود دارد بايـد عـايق                  كليه قسمت : 23ماده  
  . و يا حفاظ گذاري شودبندي
هـا بايـد داراي سيـستم        ، كليه دستگاه   جلوگيري از تجمع بارهاي الكترسيته ساكن      بمنظور  :24 ماده

 . باشداتصال به زمين موثر

 از   كه داراي وزن زياد مي باشداستفاده        ها  دستگاه سقوط درب يا حفاظ   ري از   يبراي جلوگ  :25ماده  
   .الزامي استوزنه تعادل 

 انتقـال دهنـده بـار        مكانيكي  بايد از وسايل    و متعلقات آنها   ها دستگاه  كليه براي جابجايي  :26ماده  
  .گردد استفاده
 يدرنزديكـ ردهنده و توصيه هـاي حفـاظتي و بهداشـتي           نصب برچسب و تابلوهاي هشدا     : 27 ماده

  .وي دستگاه الزامي است رمنطقه خطر يا بر
  .و تجهيزات مربوطه بايد داراي لوح مشخصات فني باشدها  دستگاهكليه  :28 ماده

بايد داراي قاب حفاظتي باشد تا عالوه بر جلـوگيري از وارد            ها   دستگاهميكروسوئيچ هاي   : 29ماده  
  . فيزيكي و شيميايي، امكان از كار انداختن آنها ممكن نباشدآمدن صدمات

ها بايد به نرده هـاي        دستگاه كليهاطراف سكوهاي كار ، راه پله ها و نردبانها در          : 30 ماده
 .حفاظتي مناسب تجهيز شود

ـ        اضطراري   كننده   متوقف   وسايل  مجهز به  ها بايد   دستگاه كليه:31ماده   زوم  باشد بطوريكه در مواقع ل
  .دستگاه گردد   متحرك هاي قسمت، بدنه و همچنين پره هاباعث توقف سريع 

  :همزنمخلوط كن و هاي  دستگاه - فصل سوم
 كه ايستايي كامل دسـتگاه  ي نصب شودنحوبه  يدسيار بادستگاه هاي مخلوط كن و همزن     : 32ماده  
  .گرددتامين 
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 قـرار   جايگاه كار  سانتي متر باالتر از      25 تا   كه پايين تر ويا حداكثر    هاي همزن    دستگاهدر  : 33ماده  
  . حفاظتي نصب آستانه نيزالزامي است اند، عالوه بر نرده گرفته
، بايـستي    كه در ارتفاع قرار دارند كليه سكوهاي كار       دستگاه هاي مخلوط كن و همزن       در   :34ماده  

  .تر از لبه فوقاني مخزن تعبيه شود حداقل يك متر پايين
كه داراي چند ايستگاه كنترل      آن ه متعلقات مربوط  همچنينمواد و  و   وسايل انتقال نيرو  كليه  : 35 ماده

  . اضطراري باشدوسيله قطع مجهز به يك ، در هر ايستگاهدمي باشند باي
 بايد داراي تجهيزات    قابليت جدا شدن را دارد       كه  دستگاه هاي مخلوط كن و همزن        مخزن: 36ماده  

  .نگردد در زمان روشن بودن دستگاه مقدور  زنايمني باشد كه جدا كردن مخ
بايـد مجهـز بـه      دستگاه هاي مخلـوط كـن و همـزن           شونده  و ضمائم جفت   مخزندرب،  : 37ماده  

  .دستگاه قادر به كار نباشد، سيستمي باشد كه در صورت قفل نشدن يا عدم قرارگيري در جاي صحيح
  قطع عملكرد دسـتگاه  با كروسوئيچ باشد تا   مجهز به مي   بهاي همزن بايد داراي در     دستگاه :38ماده  

  .دجلوگيري نماي داخل مخزن از تماس كارگر با قسمتهاي خطرناك
 بايد از    مي باشد  در موارديكه در فرآيند كار نياز به بازديد و مشاهده وضعيت داخل مخزن            : 39 ماده  

  بايـد  دسـتگاه رد   عملكـ  در اين حالت ميكروسوئيچ قطع كننـده      . حفاظ مشبك يا شفاف استفاده نمود     
  .حفاظ قرار گيرداين درزير
 هاي همزن كه از درب مشبك استفاده مي كنند بايد حداكثر قطر چشمه هـاي آن  دستگاه:  40ماده 

 .سانتي متر باشد5/2 

براي كليه عملياتي كه نياز به باز نمودن درب دستگاه مي باشد اين درب بايد داراي ضامن             :  41ماده  
 . داشته و از سقوط آن جلوگيري نمايددر وضعيت ثابت نگههايي باشد كه آن را 

 به محض     باشدكه  مجهز به ميكروسوئيچ   حفاظداراي  بايد     كن   مخلوط هاي دستگاه    اطراف: 42ماده  
  .گردد  ، دستگاه متوقفآن باز شدن

   تا قبل  باشد كه   مكانيزميبايد داراي    و بشكه مخلوط كن   دستگاه هاي مخلوط كن و همزن       : 43ماده  
  . باشد  غيرممكن يا حفاظ يا باز نمودن درب  برداشتن ، متحرك هاي  پره ها و قسمت  كامل از توقف
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نبايـد  دستگاه هاي مخلوط كن و همزن  در در زمان تخليه يا زمان برگشت به حالت عادي   :  44ماده  
  . متحرك وجود داشته باشد  پره ها و قسمتهاي امكان حركت

   پره ها و يا توسـط قـسمتهاي          بوسيله   عمل تخليه   كهگاه هاي مخلوط كن و همزن       دستدر   : 45ماده  
  . نباشدمقدور خطرناك   قسمتهاي  به  دسترسي بايدشود   مي انجام   آندهننمخلوط ك

ي باشـد كـه از سـرريز        نده ا بايد مجهزبه سيستم قطع كن    دستگاه هاي مخلوط كن و همزن       : 46ماده  
  .نمايدگيري شدن مواد داخل مخزن جلو

هاي تخليـه و سـرريز مايعـات         و همچنين  لوله   دستگاه هاي مخلوط كن و همزن       عملكرد  : 47 ماده  
 بعمـل    از انتشار آن به محيط كارگاه ممانعـت         از پاشش مواد   ضمن جلوگيري بايد به گونه اي باشد تا     

  .آورد
  . باشد دستگاه با  ع ارتفا  هم  بايد حداقل هاي مخلوط كن حفاظ هاي اطراف دستگاه: 48ماده 

  :)كلندر( بشكه ها و غلطك هاي مخلوط كن-   فصل چهارم
اين حفاظها بايـد    .دشو ايمن سازي    ، بوسيله نرده وحفاظ   دباي اطراف بشكه هاي مخلوط كن    : 49 ماده

  .ممانعت بعمل آورد دستگاه  از عملكرد ميكروسوييچ،مجهزبه ميكروسوييچ باشد تادرصورت بازشدن
 كه درزمان حركت     حفاظ ويا قفلي باشد    ، مجهزبه ضامن  داي ب ه هاي بشكه مخلوط كن    دريچ :50ماده  

  .دنماين جلوگيري  آدستگاه ازبازشدن اتفاقي
 كامال  محيطي  آور بايد به لحاظ عوامل زيان    )كلندر(غلطك مخلوط كن  هاي    دستگاه اطراف :51ماده  

  .ايمن سازي شود
يد مجهزبه سيم يـا ميلـه اي باشـد كـه درطـول              با)كلندر(كن هاي غلطك مخلوط   دستگاه :52ماده  

 ،كمـرومچ پاهـا قـرارداده شـود تـا درصـورت بـروزنقص احتمـالي               ،  سينه    ،دستگاه ودرقسمت سر  
 و  بر روي سيم يا ميله متصل به ميكروسوييچ نسبت بـه قطـع دسـتگاه               كارگربتواند با كشيدن يا فشار    

  . اقدام نمايد راه اندازي دور معكوس آن"نهايتا
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 بايد مجهزبه سيستم كـالچ معكـوس باشـد تـا          )   كلندر(هاي غلطك مخلوط كن    ستگاهد :53 ماده
 بتوانـد سـريعا جهـت       ، كـارگر  هـا   باغلطك ار ك  يا لباس   بدن يدرصورت درگيرشدن احتمالي اعضا   

  .راعوض نمايد ها گردش غلطك
  دسـتگاه    زير  از د باي ) كلندر(غلطك مخلوط كن  ي  ها دسترسي به مواد خروجي دردستگاه     :54 ماده

  .يا سيني آن صورت پذيرد
 نابـردار ه   وبهر تعميركاران ،عرضه كنندگان  ، فروشندگان ، توليد كنندگان  ،كنندگانردكليه وا :55 ماده

 مكلف به رعايت استاندارد توليد وموارد ايمني وحفاظتي دسـتگاه          مشمول اين آيين نامه   هاي   دستگاه
  .هاي مربوطه مي باشند

ارگاه بوده ودرصـورت وقـوع      كيين نامه برعهده كارفرماي     مقررات اين آ  مسئوليت رعايت    :56 ماده
  .لف به جبران كليه خسارات مي باشدك ماين آيين نامه،هرگونه حادثه به دليل عدم توجه كارفرما به 

  
قانون كارجمهوري اسالمي ايـران      91 و   85   ماده به استناد مواد       56اين آيين نامه مشتمل بر    

به تصوب   29/10/1387  ودرتاريخ تهيهايعالي حفاظت فني    شور17/7/1387 مورخ درجلسه  
  .ارواموراجتماعي رسيده استكوزير

آيين نامه مذكور جايگزين آيين نامه و مقررات حفاظتي ماشين هاي بهم زن و مخلوط كننـده                 
  . شورايعالي حفاظت فني مي گردد11/6/1347مصوب 


