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سخنی با هنرجویان عزیز

هنرجوی گرامی کتاب همراه هنرجو از جمله اجزای بستة آموزشی است که در نظام 
جدید آموزشی برای شما طراحی و تألیف و در جهت تقویت اعتمادبه نفس و ایجاد 
انگیزه در نظر گرفته شده است. این کتاب شامل محتواهای مرتبط و استخراج شده از 
دروس دیگر رشتة تحصیلی شما می باشد تا به جای حفظ کردن آنها، با مراجعه به این 
کتاب از آن مطالب برای انجام فعالیت های کارگاهی و حل مسائل استفاده نمایید. در 
این صورت دیگر نیازی به مراجعه به کتاب های درسی متعدد حین انجام کار نیست و 

وابستگی شما به کتاب درسی کم می شود.
با توجه به اینکه کتاب همراه هنرجو برای کل رشته تدوین می شود، موجب پیوند 
خوردن دروس و مطالب در ذهن شما در پایه های مختلف تحصیلی می گردد. کتاب 
همراه هنرجو دارای کاربرد واقعی در دنیای کار است و بر اساس نیازهای بازار کار 

)فعلی و آتی( و ارتقاء توان کارآفرینی در آموزش فنی و حرفه ای تألیف شده است.
نظر و عمل، کاهش حجم  پیوند  برای  ایجاد فرصت  ـ  یادگیری،  یاددهی  بهبود زمان 
کتاب های درسی، کاهش اضطراب در ارزشیابی، استانداردسازی و ایجاد زبان مشترک 
و کمک به تحقق شایستگی های مادام العمر فنی و حرفه ای از ویژگی های دیگر کتاب 

همراه هنرجو است.
قطع کتاب به گونه ای در نظر گرفته شده است تا امکان جابه جایی آسان برای شما 
فراهم باشد و بتوانی در محیط های مختلف آموزشی و حتی محیط کار از آن استفاده 

نمایید.
از محتوای این کتاب ارزشیابی صورت نمی گیرد، بلکه می توانید از اطالعات مندرج در 

کتاب برای حل مسائل و انجام فعالیت های تعیین شده استفاده نمایید.

دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش





فصل 1
کلیات
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روابط ریاضي  

نسبت و تناسب
1(در حالــت کلــی، دو نســبت a بــه b و c بــه d مســاوی اند، هــرگاه بــرای یــک عــدد ماننــد 

kداشــته باشــیم: 

  و     ویا             
2( اگــرa  و b مقادیــر متناظــر دو کمیــت باشــند کــه بــا هــم رابطــه معکــوس دارنــد، مقــدار
ثابــت اســت و اگــر c و d دو مقــدار متناظــر دیگــر از همیــن کمیــت باشــند، داریــم:

  و    یا    
3( خواص عملیات:

4( در عبارت های زیر، فرض بر آن است که مخرج ها مخالف صفر هستند.

تساوی  معادل است با   

درصد و کاربردهای آن 
1(معادلــه درصــد: رابطــة بیــن مقــدار اولیــه، درصــدی از مقــدار اولیــه و مقــدار نهایــی را نشــان 

می دهــد.

مقدار 
اولیه

درصد به 
صورت 
عدد 

اعشاري ا 
کسري  

مقدار 
نهایي

2(درصد تغییر: برای هر کمیتی مقدار
مقداراولیه  ـ مقدار نهایي

مقدار اولیه 
١٠٠=

میزان تفاوت در مقدار
مقدار اولیه 

١٠٠

را درصد تغییر آن کمیت می نامند.
درصد تغییر می تواند منفی هم باشد که به معنای کاهش است.
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واحدهای اندازه گیری انگلیسی
1( واحدهای اندازه گیری طول:

)mm(میلی متر 25/4=)cm( سانتیمتر2/54= )in( اینچ 1
)in( اینچ 12= )�(فوت 1
)cm( سانتیمتر 90  )in( اینچ 36=)�( فوت 3= )yd( یارد 1
متر in( =1609/344( اینچ 63360=)�( فوت 5280= )mil( مایل خشکی 1

متر 1853 =   فوت 6080 =  مایل دریایی 1
مایل خشکی 1/15 =    مایل دریایی 1

ضریب تبدیلبهبرای تبدیل از
 )با تقریب کمتر از 1(

16/1کیلومترمایل
2/54سانتیمتراینچ
0/31مترفوت
0/91متریارد 

0/62مایلکیلومتر
0/39اینچسانتیمتر

3/28فوتمتر
1/09یاردمتر

2( واحدهای اندازه گیری جرم

)oz( اونس 35 = )g( گرم 1)g( گرم 28 =   )oz( اونس 1

)oz( اونس 35/27 =کیلوگرم 1)oz(    450 )g(  اونس 16 = )lb( پوند 1
)kg( کیلوگرم 0/453 = )lb( پوند 1)lb( پوند 2200 = )T( تن 1 

3( واحدهای اندازه گیری حجم

)ml( میلی لیتر 5 = )tsp( قاشق چایخوری 1
)ml( میلی لیتر 15 = )tbsp( قاشق سوپ خوری 1
)ml( میلی لیتر 240 = )c( فنجان 1
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4( جدول تبدیل دما

فرمولبهاز

سانتی گراد کلوین
)سلسیوس(

سانتی گراد 
)سلسیون(

کلوین

فارنهایتکلوین

کلوینفارنهایت

سانتی گراد
 )سلسیوس(

فارنهایت

توان رسانی و ریشه گیری 
1(قوانین مربوط به توان رسانی

اتحاد مربع دو جمله ای                                  
اتحاد مزدوج                                                                  

اتحاد جمله مشترک                                  

  معادله ریشه ندارد
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مثلثات
1( یکی از حاالت تشابه دو مثلث، تساوی زاویه های آن دو مثلث می باشد.

2( رابطه فیثاغورس: در مثلث قائم الزاویة ABC داریم:

3( نسبت های مثلثاتی یک زاویه تند: 
در مثلث قائم الزاویه ABC زاویه تند  را در نظر بگیرید. بنا به تعریف داریم: 

4( جدول نسبت های مثلثاتی زاویه های  و  و و  :

زاویه
نسبت مثلثاتی

1

1

∞1

1∞
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5( روابط بین نسبتهای مثلثاتی:
الف(                       ب(   

6( محیط و مساحت دایره:
  محیط دایره                  r( شعاع(   مساحت دایره

6( محیط و مساحت دایره:
)r شعاع( 

7( در مثلث متساوی ا لساقین ABC داریم:

{{ AH عمود منصف

 BC است

AH نیمساز زاویه A است 

AH بر BC عمود است

AH منصف ضلع  BC است
{

   

نمودار تابع خاص

1( نمودار تابع خطی: 

2(نمودار تابع ثابت: 
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روابط فیزیک

فرمول 
)معادله، رابطه(

فرمول کاربرد
)معادله، رابطه(

کاربرد

1 
 

 روابط فیزیک 

 کاربرد فرمول )معادله، رابطه( فصل
1 ∆𝑡𝑡 = 𝑡𝑡𝑓𝑓 − 𝑡𝑡𝐼𝐼  بازه زمانی 

∆𝑥𝑥 = 𝑥𝑥𝑓𝑓 − 𝑥𝑥1 جابجایی 

�̅�𝜗 =
𝑥𝑥𝑓𝑓− 𝑥𝑥1

𝑡𝑡𝑓𝑓  − 𝑡𝑡𝐼𝐼
= ∆𝑥𝑥

∆𝑡𝑡  سرعت متوسط 

𝑥𝑥 = 𝑣𝑣𝑡𝑡 + 𝑥𝑥 رابطة مکان زمان حرکت یکنواخت 

�̅�𝑎 = ∆𝜗𝜗
∆𝑡𝑡  شتاب متوسط 

𝑎𝑎 = �̅�𝑎 = ∆𝑣𝑣
∆𝑡𝑡  ای حرکت با شتاب ثابتشتاب لحظه 

𝑉𝑉 = 𝑉𝑉0 + 𝑎𝑎𝑡𝑡 رابطه سرعت زمان حرکت با شتاب ثابت 

�̅�𝑣 =
𝑉𝑉𝑓𝑓+𝑉𝑉𝐼𝐼

2  سرعت متوسط در حرکت با شتاب ثابت 

𝑣𝑣𝑓𝑓−
2 𝑣𝑣12 = 2𝑎𝑎(𝑥𝑥 − 𝑥𝑥0) رابطه مستقل از زمان در حرکت با شتاب ثابت 

∆𝑥𝑥 = 𝑥𝑥𝑓𝑓 − 𝑥𝑥1 = 1
2 𝑎𝑎𝑡𝑡2 + 𝑣𝑣𝑡𝑡 رابطه جابجایی در حرکت با شتاب ثابت 

�̅�𝑎 = �̅�𝐹
𝑚𝑚 قانون دوم نیوتن 

𝑔𝑔 = 𝑤𝑤
𝑚𝑚  نیروی وزن →

2 𝑓𝑓𝑠𝑠(max) = 𝜇𝜇𝑆𝑆𝑁𝑁 بیشینه نیروی اصطکاک ایستایی 
𝑓𝑓𝐾𝐾 = 𝜇𝜇𝐾𝐾𝑁𝑁 نیروی اصطکاک جنبشی 

𝐼𝐼 = ∆𝑞𝑞
∆𝑡𝑡  شدت جریان الکتریکی متوسط 

𝑅𝑅 = 𝑉𝑉
𝐼𝐼  نون اهمقا 

𝑅𝑅 = 𝑃𝑃𝑃𝑃
𝐴𝐴  مقاومت رساناهای فلزی در دمای ثابت 

 𝑈𝑈 = 𝐼𝐼2𝑅𝑅𝑡𝑡 انرژی الکتریکی مصرفی 
3 𝑃𝑃 = 𝑉𝑉𝐼𝐼و 𝑝𝑝 = 𝑉𝑉2

𝑅𝑅 𝑃𝑃 و  = 𝐼𝐼2𝑅𝑅و 𝑃𝑃 = 𝑈𝑈
𝑇𝑇  

 توان مصرفی

I1 = 𝐼𝐼2 = I3 = 𝐼𝐼𝑒𝑒𝑒𝑒  جریان مقاومتهای متوالی )سری( 
𝑉𝑉1 + 𝑉𝑉2 + 𝑉𝑉3 = 𝑉𝑉𝑒𝑒𝑒𝑒  مقاوتها متوالی )سری( ولتاژ 

بازه زمانی

1 
 

 روابط فیزیک 

 کاربرد فرمول )معادله، رابطه( فصل
1 ∆𝑡𝑡 = 𝑡𝑡𝑓𝑓 − 𝑡𝑡𝐼𝐼  بازه زمانی 

∆𝑥𝑥 = 𝑥𝑥𝑓𝑓 − 𝑥𝑥1 جابجایی 

�̅�𝜗 =
𝑥𝑥𝑓𝑓− 𝑥𝑥1

𝑡𝑡𝑓𝑓  − 𝑡𝑡𝐼𝐼
= ∆𝑥𝑥

∆𝑡𝑡  سرعت متوسط 

𝑥𝑥 = 𝑣𝑣𝑡𝑡 + 𝑥𝑥 رابطة مکان زمان حرکت یکنواخت 

�̅�𝑎 = ∆𝜗𝜗
∆𝑡𝑡  شتاب متوسط 

𝑎𝑎 = �̅�𝑎 = ∆𝑣𝑣
∆𝑡𝑡  ای حرکت با شتاب ثابتشتاب لحظه 

𝑉𝑉 = 𝑉𝑉0 + 𝑎𝑎𝑡𝑡 رابطه سرعت زمان حرکت با شتاب ثابت 

�̅�𝑣 =
𝑉𝑉𝑓𝑓+𝑉𝑉𝐼𝐼

2  سرعت متوسط در حرکت با شتاب ثابت 

𝑣𝑣𝑓𝑓−
2 𝑣𝑣12 = 2𝑎𝑎(𝑥𝑥 − 𝑥𝑥0) رابطه مستقل از زمان در حرکت با شتاب ثابت 

∆𝑥𝑥 = 𝑥𝑥𝑓𝑓 − 𝑥𝑥1 = 1
2 𝑎𝑎𝑡𝑡2 + 𝑣𝑣𝑡𝑡 رابطه جابجایی در حرکت با شتاب ثابت 

�̅�𝑎 = �̅�𝐹
𝑚𝑚 قانون دوم نیوتن 

𝑔𝑔 = 𝑤𝑤
𝑚𝑚  نیروی وزن →

2 𝑓𝑓𝑠𝑠(max) = 𝜇𝜇𝑆𝑆𝑁𝑁 بیشینه نیروی اصطکاک ایستایی 
𝑓𝑓𝐾𝐾 = 𝜇𝜇𝐾𝐾𝑁𝑁 نیروی اصطکاک جنبشی 

𝐼𝐼 = ∆𝑞𝑞
∆𝑡𝑡  شدت جریان الکتریکی متوسط 

𝑅𝑅 = 𝑉𝑉
𝐼𝐼  نون اهمقا 

𝑅𝑅 = 𝑃𝑃𝑃𝑃
𝐴𝐴  مقاومت رساناهای فلزی در دمای ثابت 

 𝑈𝑈 = 𝐼𝐼2𝑅𝑅𝑡𝑡 انرژی الکتریکی مصرفی 
3 𝑃𝑃 = 𝑉𝑉𝐼𝐼و 𝑝𝑝 = 𝑉𝑉2

𝑅𝑅 𝑃𝑃 و  = 𝐼𝐼2𝑅𝑅و 𝑃𝑃 = 𝑈𝑈
𝑇𝑇  

 توان مصرفی

I1 = 𝐼𝐼2 = I3 = 𝐼𝐼𝑒𝑒𝑒𝑒  جریان مقاومتهای متوالی )سری( 
𝑉𝑉1 + 𝑉𝑉2 + 𝑉𝑉3 = 𝑉𝑉𝑒𝑒𝑒𝑒  مقاوتها متوالی )سری( ولتاژ 

نیروی  بیشینه 
اصطکاک ایستایی

1 
 

 روابط فیزیک 

 کاربرد فرمول )معادله، رابطه( فصل
1 ∆𝑡𝑡 = 𝑡𝑡𝑓𝑓 − 𝑡𝑡𝐼𝐼  بازه زمانی 

∆𝑥𝑥 = 𝑥𝑥𝑓𝑓 − 𝑥𝑥1 جابجایی 

�̅�𝜗 =
𝑥𝑥𝑓𝑓− 𝑥𝑥1

𝑡𝑡𝑓𝑓  − 𝑡𝑡𝐼𝐼
= ∆𝑥𝑥

∆𝑡𝑡  سرعت متوسط 

𝑥𝑥 = 𝑣𝑣𝑡𝑡 + 𝑥𝑥 رابطة مکان زمان حرکت یکنواخت 

�̅�𝑎 = ∆𝜗𝜗
∆𝑡𝑡  شتاب متوسط 

𝑎𝑎 = �̅�𝑎 = ∆𝑣𝑣
∆𝑡𝑡  ای حرکت با شتاب ثابتشتاب لحظه 

𝑉𝑉 = 𝑉𝑉0 + 𝑎𝑎𝑡𝑡 رابطه سرعت زمان حرکت با شتاب ثابت 

�̅�𝑣 =
𝑉𝑉𝑓𝑓+𝑉𝑉𝐼𝐼

2  سرعت متوسط در حرکت با شتاب ثابت 

𝑣𝑣𝑓𝑓−
2 𝑣𝑣12 = 2𝑎𝑎(𝑥𝑥 − 𝑥𝑥0) رابطه مستقل از زمان در حرکت با شتاب ثابت 

∆𝑥𝑥 = 𝑥𝑥𝑓𝑓 − 𝑥𝑥1 = 1
2 𝑎𝑎𝑡𝑡2 + 𝑣𝑣𝑡𝑡 رابطه جابجایی در حرکت با شتاب ثابت 

�̅�𝑎 = �̅�𝐹
𝑚𝑚 قانون دوم نیوتن 

𝑔𝑔 = 𝑤𝑤
𝑚𝑚  نیروی وزن →

2 𝑓𝑓𝑠𝑠(max) = 𝜇𝜇𝑆𝑆𝑁𝑁 بیشینه نیروی اصطکاک ایستایی 
𝑓𝑓𝐾𝐾 = 𝜇𝜇𝐾𝐾𝑁𝑁 نیروی اصطکاک جنبشی 

𝐼𝐼 = ∆𝑞𝑞
∆𝑡𝑡  شدت جریان الکتریکی متوسط 

𝑅𝑅 = 𝑉𝑉
𝐼𝐼  نون اهمقا 

𝑅𝑅 = 𝑃𝑃𝑃𝑃
𝐴𝐴  مقاومت رساناهای فلزی در دمای ثابت 

 𝑈𝑈 = 𝐼𝐼2𝑅𝑅𝑡𝑡 انرژی الکتریکی مصرفی 
3 𝑃𝑃 = 𝑉𝑉𝐼𝐼و 𝑝𝑝 = 𝑉𝑉2

𝑅𝑅 𝑃𝑃 و  = 𝐼𝐼2𝑅𝑅و 𝑃𝑃 = 𝑈𝑈
𝑇𝑇  

 توان مصرفی

I1 = 𝐼𝐼2 = I3 = 𝐼𝐼𝑒𝑒𝑒𝑒  جریان مقاومتهای متوالی )سری( 
𝑉𝑉1 + 𝑉𝑉2 + 𝑉𝑉3 = 𝑉𝑉𝑒𝑒𝑒𝑒  مقاوتها متوالی )سری( ولتاژ 

جابجایی

1 
 

 روابط فیزیک 

 کاربرد فرمول )معادله، رابطه( فصل
1 ∆𝑡𝑡 = 𝑡𝑡𝑓𝑓 − 𝑡𝑡𝐼𝐼  بازه زمانی 

∆𝑥𝑥 = 𝑥𝑥𝑓𝑓 − 𝑥𝑥1 جابجایی 

�̅�𝜗 =
𝑥𝑥𝑓𝑓− 𝑥𝑥1

𝑡𝑡𝑓𝑓  − 𝑡𝑡𝐼𝐼
= ∆𝑥𝑥

∆𝑡𝑡  سرعت متوسط 

𝑥𝑥 = 𝑣𝑣𝑡𝑡 + 𝑥𝑥 رابطة مکان زمان حرکت یکنواخت 

�̅�𝑎 = ∆𝜗𝜗
∆𝑡𝑡  شتاب متوسط 

𝑎𝑎 = �̅�𝑎 = ∆𝑣𝑣
∆𝑡𝑡  ای حرکت با شتاب ثابتشتاب لحظه 

𝑉𝑉 = 𝑉𝑉0 + 𝑎𝑎𝑡𝑡 رابطه سرعت زمان حرکت با شتاب ثابت 

�̅�𝑣 =
𝑉𝑉𝑓𝑓+𝑉𝑉𝐼𝐼

2  سرعت متوسط در حرکت با شتاب ثابت 

𝑣𝑣𝑓𝑓−
2 𝑣𝑣12 = 2𝑎𝑎(𝑥𝑥 − 𝑥𝑥0) رابطه مستقل از زمان در حرکت با شتاب ثابت 

∆𝑥𝑥 = 𝑥𝑥𝑓𝑓 − 𝑥𝑥1 = 1
2 𝑎𝑎𝑡𝑡2 + 𝑣𝑣𝑡𝑡 رابطه جابجایی در حرکت با شتاب ثابت 

�̅�𝑎 = �̅�𝐹
𝑚𝑚 قانون دوم نیوتن 

𝑔𝑔 = 𝑤𝑤
𝑚𝑚  نیروی وزن →

2 𝑓𝑓𝑠𝑠(max) = 𝜇𝜇𝑆𝑆𝑁𝑁 بیشینه نیروی اصطکاک ایستایی 
𝑓𝑓𝐾𝐾 = 𝜇𝜇𝐾𝐾𝑁𝑁 نیروی اصطکاک جنبشی 

𝐼𝐼 = ∆𝑞𝑞
∆𝑡𝑡  شدت جریان الکتریکی متوسط 

𝑅𝑅 = 𝑉𝑉
𝐼𝐼  نون اهمقا 

𝑅𝑅 = 𝑃𝑃𝑃𝑃
𝐴𝐴  مقاومت رساناهای فلزی در دمای ثابت 

 𝑈𝑈 = 𝐼𝐼2𝑅𝑅𝑡𝑡 انرژی الکتریکی مصرفی 
3 𝑃𝑃 = 𝑉𝑉𝐼𝐼و 𝑝𝑝 = 𝑉𝑉2

𝑅𝑅 𝑃𝑃 و  = 𝐼𝐼2𝑅𝑅و 𝑃𝑃 = 𝑈𝑈
𝑇𝑇  

 توان مصرفی

I1 = 𝐼𝐼2 = I3 = 𝐼𝐼𝑒𝑒𝑒𝑒  جریان مقاومتهای متوالی )سری( 
𝑉𝑉1 + 𝑉𝑉2 + 𝑉𝑉3 = 𝑉𝑉𝑒𝑒𝑒𝑒  مقاوتها متوالی )سری( ولتاژ 

اصطکاک  نیروی 
جنبشی

1 
 

 روابط فیزیک 

 کاربرد فرمول )معادله، رابطه( فصل
1 ∆𝑡𝑡 = 𝑡𝑡𝑓𝑓 − 𝑡𝑡𝐼𝐼  بازه زمانی 

∆𝑥𝑥 = 𝑥𝑥𝑓𝑓 − 𝑥𝑥1 جابجایی 

�̅�𝜗 =
𝑥𝑥𝑓𝑓− 𝑥𝑥1

𝑡𝑡𝑓𝑓  − 𝑡𝑡𝐼𝐼
= ∆𝑥𝑥

∆𝑡𝑡  سرعت متوسط 

𝑥𝑥 = 𝑣𝑣𝑡𝑡 + 𝑥𝑥 رابطة مکان زمان حرکت یکنواخت 

�̅�𝑎 = ∆𝜗𝜗
∆𝑡𝑡  شتاب متوسط 

𝑎𝑎 = �̅�𝑎 = ∆𝑣𝑣
∆𝑡𝑡  ای حرکت با شتاب ثابتشتاب لحظه 

𝑉𝑉 = 𝑉𝑉0 + 𝑎𝑎𝑡𝑡 رابطه سرعت زمان حرکت با شتاب ثابت 

�̅�𝑣 =
𝑉𝑉𝑓𝑓+𝑉𝑉𝐼𝐼

2  سرعت متوسط در حرکت با شتاب ثابت 

𝑣𝑣𝑓𝑓−
2 𝑣𝑣12 = 2𝑎𝑎(𝑥𝑥 − 𝑥𝑥0) رابطه مستقل از زمان در حرکت با شتاب ثابت 

∆𝑥𝑥 = 𝑥𝑥𝑓𝑓 − 𝑥𝑥1 = 1
2 𝑎𝑎𝑡𝑡2 + 𝑣𝑣𝑡𝑡 رابطه جابجایی در حرکت با شتاب ثابت 

�̅�𝑎 = �̅�𝐹
𝑚𝑚 قانون دوم نیوتن 

𝑔𝑔 = 𝑤𝑤
𝑚𝑚  نیروی وزن →

2 𝑓𝑓𝑠𝑠(max) = 𝜇𝜇𝑆𝑆𝑁𝑁 بیشینه نیروی اصطکاک ایستایی 
𝑓𝑓𝐾𝐾 = 𝜇𝜇𝐾𝐾𝑁𝑁 نیروی اصطکاک جنبشی 

𝐼𝐼 = ∆𝑞𝑞
∆𝑡𝑡  شدت جریان الکتریکی متوسط 

𝑅𝑅 = 𝑉𝑉
𝐼𝐼  نون اهمقا 

𝑅𝑅 = 𝑃𝑃𝑃𝑃
𝐴𝐴  مقاومت رساناهای فلزی در دمای ثابت 

 𝑈𝑈 = 𝐼𝐼2𝑅𝑅𝑡𝑡 انرژی الکتریکی مصرفی 
3 𝑃𝑃 = 𝑉𝑉𝐼𝐼و 𝑝𝑝 = 𝑉𝑉2

𝑅𝑅 𝑃𝑃 و  = 𝐼𝐼2𝑅𝑅و 𝑃𝑃 = 𝑈𝑈
𝑇𝑇  

 توان مصرفی

I1 = 𝐼𝐼2 = I3 = 𝐼𝐼𝑒𝑒𝑒𝑒  جریان مقاومتهای متوالی )سری( 
𝑉𝑉1 + 𝑉𝑉2 + 𝑉𝑉3 = 𝑉𝑉𝑒𝑒𝑒𝑒  مقاوتها متوالی )سری( ولتاژ 

سرعت متوسط

1 
 

 روابط فیزیک 

 کاربرد فرمول )معادله، رابطه( فصل
1 ∆𝑡𝑡 = 𝑡𝑡𝑓𝑓 − 𝑡𝑡𝐼𝐼  بازه زمانی 

∆𝑥𝑥 = 𝑥𝑥𝑓𝑓 − 𝑥𝑥1 جابجایی 

�̅�𝜗 =
𝑥𝑥𝑓𝑓− 𝑥𝑥1

𝑡𝑡𝑓𝑓  − 𝑡𝑡𝐼𝐼
= ∆𝑥𝑥

∆𝑡𝑡  سرعت متوسط 

𝑥𝑥 = 𝑣𝑣𝑡𝑡 + 𝑥𝑥 رابطة مکان زمان حرکت یکنواخت 

�̅�𝑎 = ∆𝜗𝜗
∆𝑡𝑡  شتاب متوسط 

𝑎𝑎 = �̅�𝑎 = ∆𝑣𝑣
∆𝑡𝑡  ای حرکت با شتاب ثابتشتاب لحظه 

𝑉𝑉 = 𝑉𝑉0 + 𝑎𝑎𝑡𝑡 رابطه سرعت زمان حرکت با شتاب ثابت 

�̅�𝑣 =
𝑉𝑉𝑓𝑓+𝑉𝑉𝐼𝐼

2  سرعت متوسط در حرکت با شتاب ثابت 

𝑣𝑣𝑓𝑓−
2 𝑣𝑣12 = 2𝑎𝑎(𝑥𝑥 − 𝑥𝑥0) رابطه مستقل از زمان در حرکت با شتاب ثابت 

∆𝑥𝑥 = 𝑥𝑥𝑓𝑓 − 𝑥𝑥1 = 1
2 𝑎𝑎𝑡𝑡2 + 𝑣𝑣𝑡𝑡 رابطه جابجایی در حرکت با شتاب ثابت 

�̅�𝑎 = �̅�𝐹
𝑚𝑚 قانون دوم نیوتن 

𝑔𝑔 = 𝑤𝑤
𝑚𝑚  نیروی وزن →

2 𝑓𝑓𝑠𝑠(max) = 𝜇𝜇𝑆𝑆𝑁𝑁 بیشینه نیروی اصطکاک ایستایی 
𝑓𝑓𝐾𝐾 = 𝜇𝜇𝐾𝐾𝑁𝑁 نیروی اصطکاک جنبشی 

𝐼𝐼 = ∆𝑞𝑞
∆𝑡𝑡  شدت جریان الکتریکی متوسط 

𝑅𝑅 = 𝑉𝑉
𝐼𝐼  نون اهمقا 

𝑅𝑅 = 𝑃𝑃𝑃𝑃
𝐴𝐴  مقاومت رساناهای فلزی در دمای ثابت 

 𝑈𝑈 = 𝐼𝐼2𝑅𝑅𝑡𝑡 انرژی الکتریکی مصرفی 
3 𝑃𝑃 = 𝑉𝑉𝐼𝐼و 𝑝𝑝 = 𝑉𝑉2

𝑅𝑅 𝑃𝑃 و  = 𝐼𝐼2𝑅𝑅و 𝑃𝑃 = 𝑈𝑈
𝑇𝑇  

 توان مصرفی

I1 = 𝐼𝐼2 = I3 = 𝐼𝐼𝑒𝑒𝑒𝑒  جریان مقاومتهای متوالی )سری( 
𝑉𝑉1 + 𝑉𝑉2 + 𝑉𝑉3 = 𝑉𝑉𝑒𝑒𝑒𝑒  مقاوتها متوالی )سری( ولتاژ 

شدت جریان الکتریکی 
متوسط

1 
 

 روابط فیزیک 

 کاربرد فرمول )معادله، رابطه( فصل
1 ∆𝑡𝑡 = 𝑡𝑡𝑓𝑓 − 𝑡𝑡𝐼𝐼  بازه زمانی 

∆𝑥𝑥 = 𝑥𝑥𝑓𝑓 − 𝑥𝑥1 جابجایی 

�̅�𝜗 =
𝑥𝑥𝑓𝑓− 𝑥𝑥1

𝑡𝑡𝑓𝑓  − 𝑡𝑡𝐼𝐼
= ∆𝑥𝑥

∆𝑡𝑡  سرعت متوسط 

𝑥𝑥 = 𝑣𝑣𝑡𝑡 + 𝑥𝑥 رابطة مکان زمان حرکت یکنواخت 

�̅�𝑎 = ∆𝜗𝜗
∆𝑡𝑡  شتاب متوسط 

𝑎𝑎 = �̅�𝑎 = ∆𝑣𝑣
∆𝑡𝑡  ای حرکت با شتاب ثابتشتاب لحظه 

𝑉𝑉 = 𝑉𝑉0 + 𝑎𝑎𝑡𝑡 رابطه سرعت زمان حرکت با شتاب ثابت 

�̅�𝑣 =
𝑉𝑉𝑓𝑓+𝑉𝑉𝐼𝐼

2  سرعت متوسط در حرکت با شتاب ثابت 

𝑣𝑣𝑓𝑓−
2 𝑣𝑣12 = 2𝑎𝑎(𝑥𝑥 − 𝑥𝑥0) رابطه مستقل از زمان در حرکت با شتاب ثابت 

∆𝑥𝑥 = 𝑥𝑥𝑓𝑓 − 𝑥𝑥1 = 1
2 𝑎𝑎𝑡𝑡2 + 𝑣𝑣𝑡𝑡 رابطه جابجایی در حرکت با شتاب ثابت 

�̅�𝑎 = �̅�𝐹
𝑚𝑚 قانون دوم نیوتن 

𝑔𝑔 = 𝑤𝑤
𝑚𝑚  نیروی وزن →

2 𝑓𝑓𝑠𝑠(max) = 𝜇𝜇𝑆𝑆𝑁𝑁 بیشینه نیروی اصطکاک ایستایی 
𝑓𝑓𝐾𝐾 = 𝜇𝜇𝐾𝐾𝑁𝑁 نیروی اصطکاک جنبشی 

𝐼𝐼 = ∆𝑞𝑞
∆𝑡𝑡  شدت جریان الکتریکی متوسط 

𝑅𝑅 = 𝑉𝑉
𝐼𝐼  نون اهمقا 

𝑅𝑅 = 𝑃𝑃𝑃𝑃
𝐴𝐴  مقاومت رساناهای فلزی در دمای ثابت 

 𝑈𝑈 = 𝐼𝐼2𝑅𝑅𝑡𝑡 انرژی الکتریکی مصرفی 
3 𝑃𝑃 = 𝑉𝑉𝐼𝐼و 𝑝𝑝 = 𝑉𝑉2

𝑅𝑅 𝑃𝑃 و  = 𝐼𝐼2𝑅𝑅و 𝑃𝑃 = 𝑈𝑈
𝑇𝑇  

 توان مصرفی

I1 = 𝐼𝐼2 = I3 = 𝐼𝐼𝑒𝑒𝑒𝑒  جریان مقاومتهای متوالی )سری( 
𝑉𝑉1 + 𝑉𝑉2 + 𝑉𝑉3 = 𝑉𝑉𝑒𝑒𝑒𝑒  مقاوتها متوالی )سری( ولتاژ 

زمان  رابطة مکان 
حرکت یکنواخت

1 
 

 روابط فیزیک 

 کاربرد فرمول )معادله، رابطه( فصل
1 ∆𝑡𝑡 = 𝑡𝑡𝑓𝑓 − 𝑡𝑡𝐼𝐼  بازه زمانی 

∆𝑥𝑥 = 𝑥𝑥𝑓𝑓 − 𝑥𝑥1 جابجایی 

�̅�𝜗 =
𝑥𝑥𝑓𝑓− 𝑥𝑥1

𝑡𝑡𝑓𝑓  − 𝑡𝑡𝐼𝐼
= ∆𝑥𝑥

∆𝑡𝑡  سرعت متوسط 

𝑥𝑥 = 𝑣𝑣𝑡𝑡 + 𝑥𝑥 رابطة مکان زمان حرکت یکنواخت 

�̅�𝑎 = ∆𝜗𝜗
∆𝑡𝑡  شتاب متوسط 

𝑎𝑎 = �̅�𝑎 = ∆𝑣𝑣
∆𝑡𝑡  ای حرکت با شتاب ثابتشتاب لحظه 

𝑉𝑉 = 𝑉𝑉0 + 𝑎𝑎𝑡𝑡 رابطه سرعت زمان حرکت با شتاب ثابت 

�̅�𝑣 =
𝑉𝑉𝑓𝑓+𝑉𝑉𝐼𝐼

2  سرعت متوسط در حرکت با شتاب ثابت 

𝑣𝑣𝑓𝑓−
2 𝑣𝑣12 = 2𝑎𝑎(𝑥𝑥 − 𝑥𝑥0) رابطه مستقل از زمان در حرکت با شتاب ثابت 

∆𝑥𝑥 = 𝑥𝑥𝑓𝑓 − 𝑥𝑥1 = 1
2 𝑎𝑎𝑡𝑡2 + 𝑣𝑣𝑡𝑡 رابطه جابجایی در حرکت با شتاب ثابت 

�̅�𝑎 = �̅�𝐹
𝑚𝑚 قانون دوم نیوتن 

𝑔𝑔 = 𝑤𝑤
𝑚𝑚  نیروی وزن →

2 𝑓𝑓𝑠𝑠(max) = 𝜇𝜇𝑆𝑆𝑁𝑁 بیشینه نیروی اصطکاک ایستایی 
𝑓𝑓𝐾𝐾 = 𝜇𝜇𝐾𝐾𝑁𝑁 نیروی اصطکاک جنبشی 

𝐼𝐼 = ∆𝑞𝑞
∆𝑡𝑡  شدت جریان الکتریکی متوسط 

𝑅𝑅 = 𝑉𝑉
𝐼𝐼  نون اهمقا 

𝑅𝑅 = 𝑃𝑃𝑃𝑃
𝐴𝐴  مقاومت رساناهای فلزی در دمای ثابت 

 𝑈𝑈 = 𝐼𝐼2𝑅𝑅𝑡𝑡 انرژی الکتریکی مصرفی 
3 𝑃𝑃 = 𝑉𝑉𝐼𝐼و 𝑝𝑝 = 𝑉𝑉2

𝑅𝑅 𝑃𝑃 و  = 𝐼𝐼2𝑅𝑅و 𝑃𝑃 = 𝑈𝑈
𝑇𝑇  

 توان مصرفی

I1 = 𝐼𝐼2 = I3 = 𝐼𝐼𝑒𝑒𝑒𝑒  جریان مقاومتهای متوالی )سری( 
𝑉𝑉1 + 𝑉𝑉2 + 𝑉𝑉3 = 𝑉𝑉𝑒𝑒𝑒𝑒  مقاوتها متوالی )سری( ولتاژ 

قانون اهم

1 
 

 روابط فیزیک 

 کاربرد فرمول )معادله، رابطه( فصل
1 ∆𝑡𝑡 = 𝑡𝑡𝑓𝑓 − 𝑡𝑡𝐼𝐼  بازه زمانی 

∆𝑥𝑥 = 𝑥𝑥𝑓𝑓 − 𝑥𝑥1 جابجایی 

�̅�𝜗 =
𝑥𝑥𝑓𝑓− 𝑥𝑥1

𝑡𝑡𝑓𝑓  − 𝑡𝑡𝐼𝐼
= ∆𝑥𝑥

∆𝑡𝑡  سرعت متوسط 

𝑥𝑥 = 𝑣𝑣𝑡𝑡 + 𝑥𝑥 رابطة مکان زمان حرکت یکنواخت 

�̅�𝑎 = ∆𝜗𝜗
∆𝑡𝑡  شتاب متوسط 

𝑎𝑎 = �̅�𝑎 = ∆𝑣𝑣
∆𝑡𝑡  ای حرکت با شتاب ثابتشتاب لحظه 

𝑉𝑉 = 𝑉𝑉0 + 𝑎𝑎𝑡𝑡 رابطه سرعت زمان حرکت با شتاب ثابت 

�̅�𝑣 =
𝑉𝑉𝑓𝑓+𝑉𝑉𝐼𝐼

2  سرعت متوسط در حرکت با شتاب ثابت 

𝑣𝑣𝑓𝑓−
2 𝑣𝑣12 = 2𝑎𝑎(𝑥𝑥 − 𝑥𝑥0) رابطه مستقل از زمان در حرکت با شتاب ثابت 

∆𝑥𝑥 = 𝑥𝑥𝑓𝑓 − 𝑥𝑥1 = 1
2 𝑎𝑎𝑡𝑡2 + 𝑣𝑣𝑡𝑡 رابطه جابجایی در حرکت با شتاب ثابت 

�̅�𝑎 = �̅�𝐹
𝑚𝑚 قانون دوم نیوتن 

𝑔𝑔 = 𝑤𝑤
𝑚𝑚  نیروی وزن →

2 𝑓𝑓𝑠𝑠(max) = 𝜇𝜇𝑆𝑆𝑁𝑁 بیشینه نیروی اصطکاک ایستایی 
𝑓𝑓𝐾𝐾 = 𝜇𝜇𝐾𝐾𝑁𝑁 نیروی اصطکاک جنبشی 

𝐼𝐼 = ∆𝑞𝑞
∆𝑡𝑡  شدت جریان الکتریکی متوسط 

𝑅𝑅 = 𝑉𝑉
𝐼𝐼  نون اهمقا 

𝑅𝑅 = 𝑃𝑃𝑃𝑃
𝐴𝐴  مقاومت رساناهای فلزی در دمای ثابت 

 𝑈𝑈 = 𝐼𝐼2𝑅𝑅𝑡𝑡 انرژی الکتریکی مصرفی 
3 𝑃𝑃 = 𝑉𝑉𝐼𝐼و 𝑝𝑝 = 𝑉𝑉2

𝑅𝑅 𝑃𝑃 و  = 𝐼𝐼2𝑅𝑅و 𝑃𝑃 = 𝑈𝑈
𝑇𝑇  

 توان مصرفی

I1 = 𝐼𝐼2 = I3 = 𝐼𝐼𝑒𝑒𝑒𝑒  جریان مقاومتهای متوالی )سری( 
𝑉𝑉1 + 𝑉𝑉2 + 𝑉𝑉3 = 𝑉𝑉𝑒𝑒𝑒𝑒  مقاوتها متوالی )سری( ولتاژ 

شتاب متوسط

1 
 

 روابط فیزیک 

 کاربرد فرمول )معادله، رابطه( فصل
1 ∆𝑡𝑡 = 𝑡𝑡𝑓𝑓 − 𝑡𝑡𝐼𝐼  بازه زمانی 

∆𝑥𝑥 = 𝑥𝑥𝑓𝑓 − 𝑥𝑥1 جابجایی 

�̅�𝜗 =
𝑥𝑥𝑓𝑓− 𝑥𝑥1

𝑡𝑡𝑓𝑓  − 𝑡𝑡𝐼𝐼
= ∆𝑥𝑥

∆𝑡𝑡  سرعت متوسط 

𝑥𝑥 = 𝑣𝑣𝑡𝑡 + 𝑥𝑥 رابطة مکان زمان حرکت یکنواخت 

�̅�𝑎 = ∆𝜗𝜗
∆𝑡𝑡  شتاب متوسط 

𝑎𝑎 = �̅�𝑎 = ∆𝑣𝑣
∆𝑡𝑡  ای حرکت با شتاب ثابتشتاب لحظه 

𝑉𝑉 = 𝑉𝑉0 + 𝑎𝑎𝑡𝑡 رابطه سرعت زمان حرکت با شتاب ثابت 

�̅�𝑣 =
𝑉𝑉𝑓𝑓+𝑉𝑉𝐼𝐼

2  سرعت متوسط در حرکت با شتاب ثابت 

𝑣𝑣𝑓𝑓−
2 𝑣𝑣12 = 2𝑎𝑎(𝑥𝑥 − 𝑥𝑥0) رابطه مستقل از زمان در حرکت با شتاب ثابت 

∆𝑥𝑥 = 𝑥𝑥𝑓𝑓 − 𝑥𝑥1 = 1
2 𝑎𝑎𝑡𝑡2 + 𝑣𝑣𝑡𝑡 رابطه جابجایی در حرکت با شتاب ثابت 

�̅�𝑎 = �̅�𝐹
𝑚𝑚 قانون دوم نیوتن 

𝑔𝑔 = 𝑤𝑤
𝑚𝑚  نیروی وزن →

2 𝑓𝑓𝑠𝑠(max) = 𝜇𝜇𝑆𝑆𝑁𝑁 بیشینه نیروی اصطکاک ایستایی 
𝑓𝑓𝐾𝐾 = 𝜇𝜇𝐾𝐾𝑁𝑁 نیروی اصطکاک جنبشی 

𝐼𝐼 = ∆𝑞𝑞
∆𝑡𝑡  شدت جریان الکتریکی متوسط 

𝑅𝑅 = 𝑉𝑉
𝐼𝐼  نون اهمقا 

𝑅𝑅 = 𝑃𝑃𝑃𝑃
𝐴𝐴  مقاومت رساناهای فلزی در دمای ثابت 

 𝑈𝑈 = 𝐼𝐼2𝑅𝑅𝑡𝑡 انرژی الکتریکی مصرفی 
3 𝑃𝑃 = 𝑉𝑉𝐼𝐼و 𝑝𝑝 = 𝑉𝑉2

𝑅𝑅 𝑃𝑃 و  = 𝐼𝐼2𝑅𝑅و 𝑃𝑃 = 𝑈𝑈
𝑇𝑇  

 توان مصرفی

I1 = 𝐼𝐼2 = I3 = 𝐼𝐼𝑒𝑒𝑒𝑒  جریان مقاومتهای متوالی )سری( 
𝑉𝑉1 + 𝑉𝑉2 + 𝑉𝑉3 = 𝑉𝑉𝑒𝑒𝑒𝑒  مقاوتها متوالی )سری( ولتاژ 

رساناهای  مقاومت 
فلزی در دمای ثابت

1 
 

 روابط فیزیک 

 کاربرد فرمول )معادله، رابطه( فصل
1 ∆𝑡𝑡 = 𝑡𝑡𝑓𝑓 − 𝑡𝑡𝐼𝐼  بازه زمانی 

∆𝑥𝑥 = 𝑥𝑥𝑓𝑓 − 𝑥𝑥1 جابجایی 

�̅�𝜗 =
𝑥𝑥𝑓𝑓− 𝑥𝑥1

𝑡𝑡𝑓𝑓  − 𝑡𝑡𝐼𝐼
= ∆𝑥𝑥

∆𝑡𝑡  سرعت متوسط 

𝑥𝑥 = 𝑣𝑣𝑡𝑡 + 𝑥𝑥 رابطة مکان زمان حرکت یکنواخت 

�̅�𝑎 = ∆𝜗𝜗
∆𝑡𝑡  شتاب متوسط 

𝑎𝑎 = �̅�𝑎 = ∆𝑣𝑣
∆𝑡𝑡  ای حرکت با شتاب ثابتشتاب لحظه 

𝑉𝑉 = 𝑉𝑉0 + 𝑎𝑎𝑡𝑡 رابطه سرعت زمان حرکت با شتاب ثابت 

�̅�𝑣 =
𝑉𝑉𝑓𝑓+𝑉𝑉𝐼𝐼

2  سرعت متوسط در حرکت با شتاب ثابت 

𝑣𝑣𝑓𝑓−
2 𝑣𝑣12 = 2𝑎𝑎(𝑥𝑥 − 𝑥𝑥0) رابطه مستقل از زمان در حرکت با شتاب ثابت 

∆𝑥𝑥 = 𝑥𝑥𝑓𝑓 − 𝑥𝑥1 = 1
2 𝑎𝑎𝑡𝑡2 + 𝑣𝑣𝑡𝑡 رابطه جابجایی در حرکت با شتاب ثابت 

�̅�𝑎 = �̅�𝐹
𝑚𝑚 قانون دوم نیوتن 

𝑔𝑔 = 𝑤𝑤
𝑚𝑚  نیروی وزن →

2 𝑓𝑓𝑠𝑠(max) = 𝜇𝜇𝑆𝑆𝑁𝑁 بیشینه نیروی اصطکاک ایستایی 
𝑓𝑓𝐾𝐾 = 𝜇𝜇𝐾𝐾𝑁𝑁 نیروی اصطکاک جنبشی 

𝐼𝐼 = ∆𝑞𝑞
∆𝑡𝑡  شدت جریان الکتریکی متوسط 

𝑅𝑅 = 𝑉𝑉
𝐼𝐼  نون اهمقا 

𝑅𝑅 = 𝑃𝑃𝑃𝑃
𝐴𝐴  مقاومت رساناهای فلزی در دمای ثابت 

 𝑈𝑈 = 𝐼𝐼2𝑅𝑅𝑡𝑡 انرژی الکتریکی مصرفی 
3 𝑃𝑃 = 𝑉𝑉𝐼𝐼و 𝑝𝑝 = 𝑉𝑉2

𝑅𝑅 𝑃𝑃 و  = 𝐼𝐼2𝑅𝑅و 𝑃𝑃 = 𝑈𝑈
𝑇𝑇  

 توان مصرفی

I1 = 𝐼𝐼2 = I3 = 𝐼𝐼𝑒𝑒𝑒𝑒  جریان مقاومتهای متوالی )سری( 
𝑉𝑉1 + 𝑉𝑉2 + 𝑉𝑉3 = 𝑉𝑉𝑒𝑒𝑒𝑒  مقاوتها متوالی )سری( ولتاژ 

لحظه ای  شتاب 
شتاب  با  حرکت 

ثابت

1 
 

 روابط فیزیک 

 کاربرد فرمول )معادله، رابطه( فصل
1 ∆𝑡𝑡 = 𝑡𝑡𝑓𝑓 − 𝑡𝑡𝐼𝐼  بازه زمانی 

∆𝑥𝑥 = 𝑥𝑥𝑓𝑓 − 𝑥𝑥1 جابجایی 

�̅�𝜗 =
𝑥𝑥𝑓𝑓− 𝑥𝑥1

𝑡𝑡𝑓𝑓  − 𝑡𝑡𝐼𝐼
= ∆𝑥𝑥

∆𝑡𝑡  سرعت متوسط 

𝑥𝑥 = 𝑣𝑣𝑡𝑡 + 𝑥𝑥 رابطة مکان زمان حرکت یکنواخت 

�̅�𝑎 = ∆𝜗𝜗
∆𝑡𝑡  شتاب متوسط 

𝑎𝑎 = �̅�𝑎 = ∆𝑣𝑣
∆𝑡𝑡  ای حرکت با شتاب ثابتشتاب لحظه 

𝑉𝑉 = 𝑉𝑉0 + 𝑎𝑎𝑡𝑡 رابطه سرعت زمان حرکت با شتاب ثابت 

�̅�𝑣 =
𝑉𝑉𝑓𝑓+𝑉𝑉𝐼𝐼

2  سرعت متوسط در حرکت با شتاب ثابت 

𝑣𝑣𝑓𝑓−
2 𝑣𝑣12 = 2𝑎𝑎(𝑥𝑥 − 𝑥𝑥0) رابطه مستقل از زمان در حرکت با شتاب ثابت 

∆𝑥𝑥 = 𝑥𝑥𝑓𝑓 − 𝑥𝑥1 = 1
2 𝑎𝑎𝑡𝑡2 + 𝑣𝑣𝑡𝑡 رابطه جابجایی در حرکت با شتاب ثابت 

�̅�𝑎 = �̅�𝐹
𝑚𝑚 قانون دوم نیوتن 

𝑔𝑔 = 𝑤𝑤
𝑚𝑚  نیروی وزن →

2 𝑓𝑓𝑠𝑠(max) = 𝜇𝜇𝑆𝑆𝑁𝑁 بیشینه نیروی اصطکاک ایستایی 
𝑓𝑓𝐾𝐾 = 𝜇𝜇𝐾𝐾𝑁𝑁 نیروی اصطکاک جنبشی 

𝐼𝐼 = ∆𝑞𝑞
∆𝑡𝑡  شدت جریان الکتریکی متوسط 

𝑅𝑅 = 𝑉𝑉
𝐼𝐼  نون اهمقا 

𝑅𝑅 = 𝑃𝑃𝑃𝑃
𝐴𝐴  مقاومت رساناهای فلزی در دمای ثابت 

 𝑈𝑈 = 𝐼𝐼2𝑅𝑅𝑡𝑡 انرژی الکتریکی مصرفی 
3 𝑃𝑃 = 𝑉𝑉𝐼𝐼و 𝑝𝑝 = 𝑉𝑉2

𝑅𝑅 𝑃𝑃 و  = 𝐼𝐼2𝑅𝑅و 𝑃𝑃 = 𝑈𝑈
𝑇𝑇  

 توان مصرفی

I1 = 𝐼𝐼2 = I3 = 𝐼𝐼𝑒𝑒𝑒𝑒  جریان مقاومتهای متوالی )سری( 
𝑉𝑉1 + 𝑉𝑉2 + 𝑉𝑉3 = 𝑉𝑉𝑒𝑒𝑒𝑒  مقاوتها متوالی )سری( ولتاژ 

الکتریکی  انرژی 
مصرفی

1 
 

 روابط فیزیک 

 کاربرد فرمول )معادله، رابطه( فصل
1 ∆𝑡𝑡 = 𝑡𝑡𝑓𝑓 − 𝑡𝑡𝐼𝐼  بازه زمانی 

∆𝑥𝑥 = 𝑥𝑥𝑓𝑓 − 𝑥𝑥1 جابجایی 

�̅�𝜗 =
𝑥𝑥𝑓𝑓− 𝑥𝑥1

𝑡𝑡𝑓𝑓  − 𝑡𝑡𝐼𝐼
= ∆𝑥𝑥

∆𝑡𝑡  سرعت متوسط 

𝑥𝑥 = 𝑣𝑣𝑡𝑡 + 𝑥𝑥 رابطة مکان زمان حرکت یکنواخت 

�̅�𝑎 = ∆𝜗𝜗
∆𝑡𝑡  شتاب متوسط 

𝑎𝑎 = �̅�𝑎 = ∆𝑣𝑣
∆𝑡𝑡  ای حرکت با شتاب ثابتشتاب لحظه 

𝑉𝑉 = 𝑉𝑉0 + 𝑎𝑎𝑡𝑡 رابطه سرعت زمان حرکت با شتاب ثابت 

�̅�𝑣 =
𝑉𝑉𝑓𝑓+𝑉𝑉𝐼𝐼

2  سرعت متوسط در حرکت با شتاب ثابت 

𝑣𝑣𝑓𝑓−
2 𝑣𝑣12 = 2𝑎𝑎(𝑥𝑥 − 𝑥𝑥0) رابطه مستقل از زمان در حرکت با شتاب ثابت 

∆𝑥𝑥 = 𝑥𝑥𝑓𝑓 − 𝑥𝑥1 = 1
2 𝑎𝑎𝑡𝑡2 + 𝑣𝑣𝑡𝑡 رابطه جابجایی در حرکت با شتاب ثابت 

�̅�𝑎 = �̅�𝐹
𝑚𝑚 قانون دوم نیوتن 

𝑔𝑔 = 𝑤𝑤
𝑚𝑚  نیروی وزن →

2 𝑓𝑓𝑠𝑠(max) = 𝜇𝜇𝑆𝑆𝑁𝑁 بیشینه نیروی اصطکاک ایستایی 
𝑓𝑓𝐾𝐾 = 𝜇𝜇𝐾𝐾𝑁𝑁 نیروی اصطکاک جنبشی 

𝐼𝐼 = ∆𝑞𝑞
∆𝑡𝑡  شدت جریان الکتریکی متوسط 

𝑅𝑅 = 𝑉𝑉
𝐼𝐼  نون اهمقا 

𝑅𝑅 = 𝑃𝑃𝑃𝑃
𝐴𝐴  مقاومت رساناهای فلزی در دمای ثابت 

 𝑈𝑈 = 𝐼𝐼2𝑅𝑅𝑡𝑡 انرژی الکتریکی مصرفی 
3 𝑃𝑃 = 𝑉𝑉𝐼𝐼و 𝑝𝑝 = 𝑉𝑉2

𝑅𝑅 𝑃𝑃 و  = 𝐼𝐼2𝑅𝑅و 𝑃𝑃 = 𝑈𝑈
𝑇𝑇  

 توان مصرفی

I1 = 𝐼𝐼2 = I3 = 𝐼𝐼𝑒𝑒𝑒𝑒  جریان مقاومتهای متوالی )سری( 
𝑉𝑉1 + 𝑉𝑉2 + 𝑉𝑉3 = 𝑉𝑉𝑒𝑒𝑒𝑒  مقاوتها متوالی )سری( ولتاژ 

سرعت  رابطه 
با  حرکت  زمان 

شتاب ثابت

1 
 

 روابط فیزیک 

 کاربرد فرمول )معادله، رابطه( فصل
1 ∆𝑡𝑡 = 𝑡𝑡𝑓𝑓 − 𝑡𝑡𝐼𝐼  بازه زمانی 

∆𝑥𝑥 = 𝑥𝑥𝑓𝑓 − 𝑥𝑥1 جابجایی 

�̅�𝜗 =
𝑥𝑥𝑓𝑓− 𝑥𝑥1

𝑡𝑡𝑓𝑓  − 𝑡𝑡𝐼𝐼
= ∆𝑥𝑥

∆𝑡𝑡  سرعت متوسط 

𝑥𝑥 = 𝑣𝑣𝑡𝑡 + 𝑥𝑥 رابطة مکان زمان حرکت یکنواخت 

�̅�𝑎 = ∆𝜗𝜗
∆𝑡𝑡  شتاب متوسط 

𝑎𝑎 = �̅�𝑎 = ∆𝑣𝑣
∆𝑡𝑡  ای حرکت با شتاب ثابتشتاب لحظه 

𝑉𝑉 = 𝑉𝑉0 + 𝑎𝑎𝑡𝑡 رابطه سرعت زمان حرکت با شتاب ثابت 

�̅�𝑣 =
𝑉𝑉𝑓𝑓+𝑉𝑉𝐼𝐼

2  سرعت متوسط در حرکت با شتاب ثابت 

𝑣𝑣𝑓𝑓−
2 𝑣𝑣12 = 2𝑎𝑎(𝑥𝑥 − 𝑥𝑥0) رابطه مستقل از زمان در حرکت با شتاب ثابت 

∆𝑥𝑥 = 𝑥𝑥𝑓𝑓 − 𝑥𝑥1 = 1
2 𝑎𝑎𝑡𝑡2 + 𝑣𝑣𝑡𝑡 رابطه جابجایی در حرکت با شتاب ثابت 

�̅�𝑎 = �̅�𝐹
𝑚𝑚 قانون دوم نیوتن 

𝑔𝑔 = 𝑤𝑤
𝑚𝑚  نیروی وزن →

2 𝑓𝑓𝑠𝑠(max) = 𝜇𝜇𝑆𝑆𝑁𝑁 بیشینه نیروی اصطکاک ایستایی 
𝑓𝑓𝐾𝐾 = 𝜇𝜇𝐾𝐾𝑁𝑁 نیروی اصطکاک جنبشی 

𝐼𝐼 = ∆𝑞𝑞
∆𝑡𝑡  شدت جریان الکتریکی متوسط 

𝑅𝑅 = 𝑉𝑉
𝐼𝐼  نون اهمقا 

𝑅𝑅 = 𝑃𝑃𝑃𝑃
𝐴𝐴  مقاومت رساناهای فلزی در دمای ثابت 

 𝑈𝑈 = 𝐼𝐼2𝑅𝑅𝑡𝑡 انرژی الکتریکی مصرفی 
3 𝑃𝑃 = 𝑉𝑉𝐼𝐼و 𝑝𝑝 = 𝑉𝑉2

𝑅𝑅 𝑃𝑃 و  = 𝐼𝐼2𝑅𝑅و 𝑃𝑃 = 𝑈𝑈
𝑇𝑇  

 توان مصرفی

I1 = 𝐼𝐼2 = I3 = 𝐼𝐼𝑒𝑒𝑒𝑒  جریان مقاومتهای متوالی )سری( 
𝑉𝑉1 + 𝑉𝑉2 + 𝑉𝑉3 = 𝑉𝑉𝑒𝑒𝑒𝑒  مقاوتها متوالی )سری( ولتاژ 

1 
 

 روابط فیزیک 

 کاربرد فرمول )معادله، رابطه( فصل
1 ∆𝑡𝑡 = 𝑡𝑡𝑓𝑓 − 𝑡𝑡𝐼𝐼  بازه زمانی 

∆𝑥𝑥 = 𝑥𝑥𝑓𝑓 − 𝑥𝑥1 جابجایی 

�̅�𝜗 =
𝑥𝑥𝑓𝑓− 𝑥𝑥1

𝑡𝑡𝑓𝑓  − 𝑡𝑡𝐼𝐼
= ∆𝑥𝑥

∆𝑡𝑡  سرعت متوسط 

𝑥𝑥 = 𝑣𝑣𝑡𝑡 + 𝑥𝑥 رابطة مکان زمان حرکت یکنواخت 

�̅�𝑎 = ∆𝜗𝜗
∆𝑡𝑡  شتاب متوسط 

𝑎𝑎 = �̅�𝑎 = ∆𝑣𝑣
∆𝑡𝑡  ای حرکت با شتاب ثابتشتاب لحظه 

𝑉𝑉 = 𝑉𝑉0 + 𝑎𝑎𝑡𝑡 رابطه سرعت زمان حرکت با شتاب ثابت 

�̅�𝑣 =
𝑉𝑉𝑓𝑓+𝑉𝑉𝐼𝐼

2  سرعت متوسط در حرکت با شتاب ثابت 

𝑣𝑣𝑓𝑓−
2 𝑣𝑣12 = 2𝑎𝑎(𝑥𝑥 − 𝑥𝑥0) رابطه مستقل از زمان در حرکت با شتاب ثابت 

∆𝑥𝑥 = 𝑥𝑥𝑓𝑓 − 𝑥𝑥1 = 1
2 𝑎𝑎𝑡𝑡2 + 𝑣𝑣𝑡𝑡 رابطه جابجایی در حرکت با شتاب ثابت 

�̅�𝑎 = �̅�𝐹
𝑚𝑚 قانون دوم نیوتن 

𝑔𝑔 = 𝑤𝑤
𝑚𝑚  نیروی وزن →

2 𝑓𝑓𝑠𝑠(max) = 𝜇𝜇𝑆𝑆𝑁𝑁 بیشینه نیروی اصطکاک ایستایی 
𝑓𝑓𝐾𝐾 = 𝜇𝜇𝐾𝐾𝑁𝑁 نیروی اصطکاک جنبشی 

𝐼𝐼 = ∆𝑞𝑞
∆𝑡𝑡  شدت جریان الکتریکی متوسط 

𝑅𝑅 = 𝑉𝑉
𝐼𝐼  نون اهمقا 

𝑅𝑅 = 𝑃𝑃𝑃𝑃
𝐴𝐴  مقاومت رساناهای فلزی در دمای ثابت 

 𝑈𝑈 = 𝐼𝐼2𝑅𝑅𝑡𝑡 انرژی الکتریکی مصرفی 
3 𝑃𝑃 = 𝑉𝑉𝐼𝐼و 𝑝𝑝 = 𝑉𝑉2

𝑅𝑅 𝑃𝑃 و  = 𝐼𝐼2𝑅𝑅و 𝑃𝑃 = 𝑈𝑈
𝑇𝑇  

 توان مصرفی

I1 = 𝐼𝐼2 = I3 = 𝐼𝐼𝑒𝑒𝑒𝑒  جریان مقاومتهای متوالی )سری( 
𝑉𝑉1 + 𝑉𝑉2 + 𝑉𝑉3 = 𝑉𝑉𝑒𝑒𝑒𝑒  مقاوتها متوالی )سری( ولتاژ 

1 
 

 روابط فیزیک 

 کاربرد فرمول )معادله، رابطه( فصل
1 ∆𝑡𝑡 = 𝑡𝑡𝑓𝑓 − 𝑡𝑡𝐼𝐼  بازه زمانی 

∆𝑥𝑥 = 𝑥𝑥𝑓𝑓 − 𝑥𝑥1 جابجایی 

�̅�𝜗 =
𝑥𝑥𝑓𝑓− 𝑥𝑥1

𝑡𝑡𝑓𝑓  − 𝑡𝑡𝐼𝐼
= ∆𝑥𝑥

∆𝑡𝑡  سرعت متوسط 

𝑥𝑥 = 𝑣𝑣𝑡𝑡 + 𝑥𝑥 رابطة مکان زمان حرکت یکنواخت 

�̅�𝑎 = ∆𝜗𝜗
∆𝑡𝑡  شتاب متوسط 

𝑎𝑎 = �̅�𝑎 = ∆𝑣𝑣
∆𝑡𝑡  ای حرکت با شتاب ثابتشتاب لحظه 

𝑉𝑉 = 𝑉𝑉0 + 𝑎𝑎𝑡𝑡 رابطه سرعت زمان حرکت با شتاب ثابت 

�̅�𝑣 =
𝑉𝑉𝑓𝑓+𝑉𝑉𝐼𝐼

2  سرعت متوسط در حرکت با شتاب ثابت 

𝑣𝑣𝑓𝑓−
2 𝑣𝑣12 = 2𝑎𝑎(𝑥𝑥 − 𝑥𝑥0) رابطه مستقل از زمان در حرکت با شتاب ثابت 

∆𝑥𝑥 = 𝑥𝑥𝑓𝑓 − 𝑥𝑥1 = 1
2 𝑎𝑎𝑡𝑡2 + 𝑣𝑣𝑡𝑡 رابطه جابجایی در حرکت با شتاب ثابت 

�̅�𝑎 = �̅�𝐹
𝑚𝑚 قانون دوم نیوتن 

𝑔𝑔 = 𝑤𝑤
𝑚𝑚  نیروی وزن →

2 𝑓𝑓𝑠𝑠(max) = 𝜇𝜇𝑆𝑆𝑁𝑁 بیشینه نیروی اصطکاک ایستایی 
𝑓𝑓𝐾𝐾 = 𝜇𝜇𝐾𝐾𝑁𝑁 نیروی اصطکاک جنبشی 

𝐼𝐼 = ∆𝑞𝑞
∆𝑡𝑡  شدت جریان الکتریکی متوسط 

𝑅𝑅 = 𝑉𝑉
𝐼𝐼  نون اهمقا 

𝑅𝑅 = 𝑃𝑃𝑃𝑃
𝐴𝐴  مقاومت رساناهای فلزی در دمای ثابت 

 𝑈𝑈 = 𝐼𝐼2𝑅𝑅𝑡𝑡 انرژی الکتریکی مصرفی 
3 𝑃𝑃 = 𝑉𝑉𝐼𝐼و 𝑝𝑝 = 𝑉𝑉2

𝑅𝑅 𝑃𝑃 و  = 𝐼𝐼2𝑅𝑅و 𝑃𝑃 = 𝑈𝑈
𝑇𝑇  

 توان مصرفی

I1 = 𝐼𝐼2 = I3 = 𝐼𝐼𝑒𝑒𝑒𝑒  جریان مقاومتهای متوالی )سری( 
𝑉𝑉1 + 𝑉𝑉2 + 𝑉𝑉3 = 𝑉𝑉𝑒𝑒𝑒𝑒  مقاوتها متوالی )سری( ولتاژ 

توان مصرفی
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 روابط فیزیک 

 کاربرد فرمول )معادله، رابطه( فصل
1 ∆𝑡𝑡 = 𝑡𝑡𝑓𝑓 − 𝑡𝑡𝐼𝐼  بازه زمانی 

∆𝑥𝑥 = 𝑥𝑥𝑓𝑓 − 𝑥𝑥1 جابجایی 

�̅�𝜗 =
𝑥𝑥𝑓𝑓− 𝑥𝑥1

𝑡𝑡𝑓𝑓  − 𝑡𝑡𝐼𝐼
= ∆𝑥𝑥

∆𝑡𝑡  سرعت متوسط 

𝑥𝑥 = 𝑣𝑣𝑡𝑡 + 𝑥𝑥 رابطة مکان زمان حرکت یکنواخت 

�̅�𝑎 = ∆𝜗𝜗
∆𝑡𝑡  شتاب متوسط 

𝑎𝑎 = �̅�𝑎 = ∆𝑣𝑣
∆𝑡𝑡  ای حرکت با شتاب ثابتشتاب لحظه 

𝑉𝑉 = 𝑉𝑉0 + 𝑎𝑎𝑡𝑡 رابطه سرعت زمان حرکت با شتاب ثابت 

�̅�𝑣 =
𝑉𝑉𝑓𝑓+𝑉𝑉𝐼𝐼

2  سرعت متوسط در حرکت با شتاب ثابت 

𝑣𝑣𝑓𝑓−
2 𝑣𝑣12 = 2𝑎𝑎(𝑥𝑥 − 𝑥𝑥0) رابطه مستقل از زمان در حرکت با شتاب ثابت 

∆𝑥𝑥 = 𝑥𝑥𝑓𝑓 − 𝑥𝑥1 = 1
2 𝑎𝑎𝑡𝑡2 + 𝑣𝑣𝑡𝑡 رابطه جابجایی در حرکت با شتاب ثابت 

�̅�𝑎 = �̅�𝐹
𝑚𝑚 قانون دوم نیوتن 

𝑔𝑔 = 𝑤𝑤
𝑚𝑚  نیروی وزن →

2 𝑓𝑓𝑠𝑠(max) = 𝜇𝜇𝑆𝑆𝑁𝑁 بیشینه نیروی اصطکاک ایستایی 
𝑓𝑓𝐾𝐾 = 𝜇𝜇𝐾𝐾𝑁𝑁 نیروی اصطکاک جنبشی 

𝐼𝐼 = ∆𝑞𝑞
∆𝑡𝑡  شدت جریان الکتریکی متوسط 

𝑅𝑅 = 𝑉𝑉
𝐼𝐼  نون اهمقا 

𝑅𝑅 = 𝑃𝑃𝑃𝑃
𝐴𝐴  مقاومت رساناهای فلزی در دمای ثابت 

 𝑈𝑈 = 𝐼𝐼2𝑅𝑅𝑡𝑡 انرژی الکتریکی مصرفی 
3 𝑃𝑃 = 𝑉𝑉𝐼𝐼و 𝑝𝑝 = 𝑉𝑉2

𝑅𝑅 𝑃𝑃 و  = 𝐼𝐼2𝑅𝑅و 𝑃𝑃 = 𝑈𝑈
𝑇𝑇  

 توان مصرفی

I1 = 𝐼𝐼2 = I3 = 𝐼𝐼𝑒𝑒𝑒𝑒  جریان مقاومتهای متوالی )سری( 
𝑉𝑉1 + 𝑉𝑉2 + 𝑉𝑉3 = 𝑉𝑉𝑒𝑒𝑒𝑒  مقاوتها متوالی )سری( ولتاژ 

متوسط  سرعت 
با  حرکت  در 

شتاب ثابت
1 

 

 روابط فیزیک 

 کاربرد فرمول )معادله، رابطه( فصل
1 ∆𝑡𝑡 = 𝑡𝑡𝑓𝑓 − 𝑡𝑡𝐼𝐼  بازه زمانی 

∆𝑥𝑥 = 𝑥𝑥𝑓𝑓 − 𝑥𝑥1 جابجایی 

�̅�𝜗 =
𝑥𝑥𝑓𝑓− 𝑥𝑥1

𝑡𝑡𝑓𝑓  − 𝑡𝑡𝐼𝐼
= ∆𝑥𝑥

∆𝑡𝑡  سرعت متوسط 

𝑥𝑥 = 𝑣𝑣𝑡𝑡 + 𝑥𝑥 رابطة مکان زمان حرکت یکنواخت 

�̅�𝑎 = ∆𝜗𝜗
∆𝑡𝑡  شتاب متوسط 

𝑎𝑎 = �̅�𝑎 = ∆𝑣𝑣
∆𝑡𝑡  ای حرکت با شتاب ثابتشتاب لحظه 

𝑉𝑉 = 𝑉𝑉0 + 𝑎𝑎𝑡𝑡 رابطه سرعت زمان حرکت با شتاب ثابت 

�̅�𝑣 =
𝑉𝑉𝑓𝑓+𝑉𝑉𝐼𝐼

2  سرعت متوسط در حرکت با شتاب ثابت 

𝑣𝑣𝑓𝑓−
2 𝑣𝑣12 = 2𝑎𝑎(𝑥𝑥 − 𝑥𝑥0) رابطه مستقل از زمان در حرکت با شتاب ثابت 

∆𝑥𝑥 = 𝑥𝑥𝑓𝑓 − 𝑥𝑥1 = 1
2 𝑎𝑎𝑡𝑡2 + 𝑣𝑣𝑡𝑡 رابطه جابجایی در حرکت با شتاب ثابت 

�̅�𝑎 = �̅�𝐹
𝑚𝑚 قانون دوم نیوتن 

𝑔𝑔 = 𝑤𝑤
𝑚𝑚  نیروی وزن →

2 𝑓𝑓𝑠𝑠(max) = 𝜇𝜇𝑆𝑆𝑁𝑁 بیشینه نیروی اصطکاک ایستایی 
𝑓𝑓𝐾𝐾 = 𝜇𝜇𝐾𝐾𝑁𝑁 نیروی اصطکاک جنبشی 

𝐼𝐼 = ∆𝑞𝑞
∆𝑡𝑡  شدت جریان الکتریکی متوسط 

𝑅𝑅 = 𝑉𝑉
𝐼𝐼  نون اهمقا 

𝑅𝑅 = 𝑃𝑃𝑃𝑃
𝐴𝐴  مقاومت رساناهای فلزی در دمای ثابت 

 𝑈𝑈 = 𝐼𝐼2𝑅𝑅𝑡𝑡 انرژی الکتریکی مصرفی 
3 𝑃𝑃 = 𝑉𝑉𝐼𝐼و 𝑝𝑝 = 𝑉𝑉2

𝑅𝑅 𝑃𝑃 و  = 𝐼𝐼2𝑅𝑅و 𝑃𝑃 = 𝑈𝑈
𝑇𝑇  

 توان مصرفی

I1 = 𝐼𝐼2 = I3 = 𝐼𝐼𝑒𝑒𝑒𝑒  جریان مقاومتهای متوالی )سری( 
𝑉𝑉1 + 𝑉𝑉2 + 𝑉𝑉3 = 𝑉𝑉𝑒𝑒𝑒𝑒  مقاوتها متوالی )سری( ولتاژ 

مقاومتهای   جریان 
متوالی )سری(
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 روابط فیزیک 

 کاربرد فرمول )معادله، رابطه( فصل
1 ∆𝑡𝑡 = 𝑡𝑡𝑓𝑓 − 𝑡𝑡𝐼𝐼  بازه زمانی 

∆𝑥𝑥 = 𝑥𝑥𝑓𝑓 − 𝑥𝑥1 جابجایی 

�̅�𝜗 =
𝑥𝑥𝑓𝑓− 𝑥𝑥1

𝑡𝑡𝑓𝑓  − 𝑡𝑡𝐼𝐼
= ∆𝑥𝑥

∆𝑡𝑡  سرعت متوسط 

𝑥𝑥 = 𝑣𝑣𝑡𝑡 + 𝑥𝑥 رابطة مکان زمان حرکت یکنواخت 

�̅�𝑎 = ∆𝜗𝜗
∆𝑡𝑡  شتاب متوسط 

𝑎𝑎 = �̅�𝑎 = ∆𝑣𝑣
∆𝑡𝑡  ای حرکت با شتاب ثابتشتاب لحظه 

𝑉𝑉 = 𝑉𝑉0 + 𝑎𝑎𝑡𝑡 رابطه سرعت زمان حرکت با شتاب ثابت 

�̅�𝑣 =
𝑉𝑉𝑓𝑓+𝑉𝑉𝐼𝐼

2  سرعت متوسط در حرکت با شتاب ثابت 

𝑣𝑣𝑓𝑓−
2 𝑣𝑣12 = 2𝑎𝑎(𝑥𝑥 − 𝑥𝑥0) رابطه مستقل از زمان در حرکت با شتاب ثابت 

∆𝑥𝑥 = 𝑥𝑥𝑓𝑓 − 𝑥𝑥1 = 1
2 𝑎𝑎𝑡𝑡2 + 𝑣𝑣𝑡𝑡 رابطه جابجایی در حرکت با شتاب ثابت 

�̅�𝑎 = �̅�𝐹
𝑚𝑚 قانون دوم نیوتن 

𝑔𝑔 = 𝑤𝑤
𝑚𝑚  نیروی وزن →

2 𝑓𝑓𝑠𝑠(max) = 𝜇𝜇𝑆𝑆𝑁𝑁 بیشینه نیروی اصطکاک ایستایی 
𝑓𝑓𝐾𝐾 = 𝜇𝜇𝐾𝐾𝑁𝑁 نیروی اصطکاک جنبشی 

𝐼𝐼 = ∆𝑞𝑞
∆𝑡𝑡  شدت جریان الکتریکی متوسط 

𝑅𝑅 = 𝑉𝑉
𝐼𝐼  نون اهمقا 

𝑅𝑅 = 𝑃𝑃𝑃𝑃
𝐴𝐴  مقاومت رساناهای فلزی در دمای ثابت 

 𝑈𝑈 = 𝐼𝐼2𝑅𝑅𝑡𝑡 انرژی الکتریکی مصرفی 
3 𝑃𝑃 = 𝑉𝑉𝐼𝐼و 𝑝𝑝 = 𝑉𝑉2

𝑅𝑅 𝑃𝑃 و  = 𝐼𝐼2𝑅𝑅و 𝑃𝑃 = 𝑈𝑈
𝑇𝑇  

 توان مصرفی

I1 = 𝐼𝐼2 = I3 = 𝐼𝐼𝑒𝑒𝑒𝑒  جریان مقاومتهای متوالی )سری( 
𝑉𝑉1 + 𝑉𝑉2 + 𝑉𝑉3 = 𝑉𝑉𝑒𝑒𝑒𝑒  مقاوتها متوالی )سری( ولتاژ 

از  مستقل  رابطه 
حرکت  در  زمان 

 1با شتاب ثابت
 

 روابط فیزیک 

 کاربرد فرمول )معادله، رابطه( فصل
1 ∆𝑡𝑡 = 𝑡𝑡𝑓𝑓 − 𝑡𝑡𝐼𝐼  بازه زمانی 

∆𝑥𝑥 = 𝑥𝑥𝑓𝑓 − 𝑥𝑥1 جابجایی 

�̅�𝜗 =
𝑥𝑥𝑓𝑓− 𝑥𝑥1

𝑡𝑡𝑓𝑓  − 𝑡𝑡𝐼𝐼
= ∆𝑥𝑥

∆𝑡𝑡  سرعت متوسط 

𝑥𝑥 = 𝑣𝑣𝑡𝑡 + 𝑥𝑥 رابطة مکان زمان حرکت یکنواخت 

�̅�𝑎 = ∆𝜗𝜗
∆𝑡𝑡  شتاب متوسط 

𝑎𝑎 = �̅�𝑎 = ∆𝑣𝑣
∆𝑡𝑡  ای حرکت با شتاب ثابتشتاب لحظه 

𝑉𝑉 = 𝑉𝑉0 + 𝑎𝑎𝑡𝑡 رابطه سرعت زمان حرکت با شتاب ثابت 

�̅�𝑣 =
𝑉𝑉𝑓𝑓+𝑉𝑉𝐼𝐼

2  سرعت متوسط در حرکت با شتاب ثابت 

𝑣𝑣𝑓𝑓−
2 𝑣𝑣12 = 2𝑎𝑎(𝑥𝑥 − 𝑥𝑥0) رابطه مستقل از زمان در حرکت با شتاب ثابت 

∆𝑥𝑥 = 𝑥𝑥𝑓𝑓 − 𝑥𝑥1 = 1
2 𝑎𝑎𝑡𝑡2 + 𝑣𝑣𝑡𝑡 رابطه جابجایی در حرکت با شتاب ثابت 

�̅�𝑎 = �̅�𝐹
𝑚𝑚 قانون دوم نیوتن 

𝑔𝑔 = 𝑤𝑤
𝑚𝑚  نیروی وزن →

2 𝑓𝑓𝑠𝑠(max) = 𝜇𝜇𝑆𝑆𝑁𝑁 بیشینه نیروی اصطکاک ایستایی 
𝑓𝑓𝐾𝐾 = 𝜇𝜇𝐾𝐾𝑁𝑁 نیروی اصطکاک جنبشی 

𝐼𝐼 = ∆𝑞𝑞
∆𝑡𝑡  شدت جریان الکتریکی متوسط 

𝑅𝑅 = 𝑉𝑉
𝐼𝐼  نون اهمقا 

𝑅𝑅 = 𝑃𝑃𝑃𝑃
𝐴𝐴  مقاومت رساناهای فلزی در دمای ثابت 

 𝑈𝑈 = 𝐼𝐼2𝑅𝑅𝑡𝑡 انرژی الکتریکی مصرفی 
3 𝑃𝑃 = 𝑉𝑉𝐼𝐼و 𝑝𝑝 = 𝑉𝑉2

𝑅𝑅 𝑃𝑃 و  = 𝐼𝐼2𝑅𝑅و 𝑃𝑃 = 𝑈𝑈
𝑇𝑇  

 توان مصرفی

I1 = 𝐼𝐼2 = I3 = 𝐼𝐼𝑒𝑒𝑒𝑒  جریان مقاومتهای متوالی )سری( 
𝑉𝑉1 + 𝑉𝑉2 + 𝑉𝑉3 = 𝑉𝑉𝑒𝑒𝑒𝑒 متوالی  مقاوتها متوالی )سری( ولتاژ  مقاوتها  ولتاژ 

)سری(

1 
 

 روابط فیزیک 

 کاربرد فرمول )معادله، رابطه( فصل
1 ∆𝑡𝑡 = 𝑡𝑡𝑓𝑓 − 𝑡𝑡𝐼𝐼  بازه زمانی 

∆𝑥𝑥 = 𝑥𝑥𝑓𝑓 − 𝑥𝑥1 جابجایی 

�̅�𝜗 =
𝑥𝑥𝑓𝑓− 𝑥𝑥1

𝑡𝑡𝑓𝑓  − 𝑡𝑡𝐼𝐼
= ∆𝑥𝑥

∆𝑡𝑡  سرعت متوسط 

𝑥𝑥 = 𝑣𝑣𝑡𝑡 + 𝑥𝑥 رابطة مکان زمان حرکت یکنواخت 

�̅�𝑎 = ∆𝜗𝜗
∆𝑡𝑡  شتاب متوسط 

𝑎𝑎 = �̅�𝑎 = ∆𝑣𝑣
∆𝑡𝑡  ای حرکت با شتاب ثابتشتاب لحظه 

𝑉𝑉 = 𝑉𝑉0 + 𝑎𝑎𝑡𝑡 رابطه سرعت زمان حرکت با شتاب ثابت 

�̅�𝑣 =
𝑉𝑉𝑓𝑓+𝑉𝑉𝐼𝐼

2  سرعت متوسط در حرکت با شتاب ثابت 

𝑣𝑣𝑓𝑓−
2 𝑣𝑣12 = 2𝑎𝑎(𝑥𝑥 − 𝑥𝑥0) رابطه مستقل از زمان در حرکت با شتاب ثابت 

∆𝑥𝑥 = 𝑥𝑥𝑓𝑓 − 𝑥𝑥1 = 1
2 𝑎𝑎𝑡𝑡2 + 𝑣𝑣𝑡𝑡 رابطه جابجایی در حرکت با شتاب ثابت 

�̅�𝑎 = �̅�𝐹
𝑚𝑚 قانون دوم نیوتن 

𝑔𝑔 = 𝑤𝑤
𝑚𝑚  نیروی وزن →

2 𝑓𝑓𝑠𝑠(max) = 𝜇𝜇𝑆𝑆𝑁𝑁 بیشینه نیروی اصطکاک ایستایی 
𝑓𝑓𝐾𝐾 = 𝜇𝜇𝐾𝐾𝑁𝑁 نیروی اصطکاک جنبشی 

𝐼𝐼 = ∆𝑞𝑞
∆𝑡𝑡  شدت جریان الکتریکی متوسط 

𝑅𝑅 = 𝑉𝑉
𝐼𝐼  نون اهمقا 

𝑅𝑅 = 𝑃𝑃𝑃𝑃
𝐴𝐴  مقاومت رساناهای فلزی در دمای ثابت 

 𝑈𝑈 = 𝐼𝐼2𝑅𝑅𝑡𝑡 انرژی الکتریکی مصرفی 
3 𝑃𝑃 = 𝑉𝑉𝐼𝐼و 𝑝𝑝 = 𝑉𝑉2

𝑅𝑅 𝑃𝑃 و  = 𝐼𝐼2𝑅𝑅و 𝑃𝑃 = 𝑈𝑈
𝑇𝑇  

 توان مصرفی

I1 = 𝐼𝐼2 = I3 = 𝐼𝐼𝑒𝑒𝑒𝑒  جریان مقاومتهای متوالی )سری( 
𝑉𝑉1 + 𝑉𝑉2 + 𝑉𝑉3 = 𝑉𝑉𝑒𝑒𝑒𝑒  مقاوتها متوالی )سری( ولتاژ 

جابجایی  رابطه 
با  حرکت  در 

شتاب ثابت

1 
 

 روابط فیزیک 

 کاربرد فرمول )معادله، رابطه( فصل
1 ∆𝑡𝑡 = 𝑡𝑡𝑓𝑓 − 𝑡𝑡𝐼𝐼  بازه زمانی 

∆𝑥𝑥 = 𝑥𝑥𝑓𝑓 − 𝑥𝑥1 جابجایی 

�̅�𝜗 =
𝑥𝑥𝑓𝑓− 𝑥𝑥1

𝑡𝑡𝑓𝑓  − 𝑡𝑡𝐼𝐼
= ∆𝑥𝑥

∆𝑡𝑡  سرعت متوسط 

𝑥𝑥 = 𝑣𝑣𝑡𝑡 + 𝑥𝑥 رابطة مکان زمان حرکت یکنواخت 

�̅�𝑎 = ∆𝜗𝜗
∆𝑡𝑡  شتاب متوسط 

𝑎𝑎 = �̅�𝑎 = ∆𝑣𝑣
∆𝑡𝑡  ای حرکت با شتاب ثابتشتاب لحظه 

𝑉𝑉 = 𝑉𝑉0 + 𝑎𝑎𝑡𝑡 رابطه سرعت زمان حرکت با شتاب ثابت 

�̅�𝑣 =
𝑉𝑉𝑓𝑓+𝑉𝑉𝐼𝐼

2  سرعت متوسط در حرکت با شتاب ثابت 

𝑣𝑣𝑓𝑓−
2 𝑣𝑣12 = 2𝑎𝑎(𝑥𝑥 − 𝑥𝑥0) رابطه مستقل از زمان در حرکت با شتاب ثابت 

∆𝑥𝑥 = 𝑥𝑥𝑓𝑓 − 𝑥𝑥1 = 1
2 𝑎𝑎𝑡𝑡2 + 𝑣𝑣𝑡𝑡 رابطه جابجایی در حرکت با شتاب ثابت 

�̅�𝑎 = �̅�𝐹
𝑚𝑚 قانون دوم نیوتن 

𝑔𝑔 = 𝑤𝑤
𝑚𝑚  نیروی وزن →

2 𝑓𝑓𝑠𝑠(max) = 𝜇𝜇𝑆𝑆𝑁𝑁 بیشینه نیروی اصطکاک ایستایی 
𝑓𝑓𝐾𝐾 = 𝜇𝜇𝐾𝐾𝑁𝑁 نیروی اصطکاک جنبشی 

𝐼𝐼 = ∆𝑞𝑞
∆𝑡𝑡  شدت جریان الکتریکی متوسط 

𝑅𝑅 = 𝑉𝑉
𝐼𝐼  نون اهمقا 

𝑅𝑅 = 𝑃𝑃𝑃𝑃
𝐴𝐴  مقاومت رساناهای فلزی در دمای ثابت 

 𝑈𝑈 = 𝐼𝐼2𝑅𝑅𝑡𝑡 انرژی الکتریکی مصرفی 
3 𝑃𝑃 = 𝑉𝑉𝐼𝐼و 𝑝𝑝 = 𝑉𝑉2

𝑅𝑅 𝑃𝑃 و  = 𝐼𝐼2𝑅𝑅و 𝑃𝑃 = 𝑈𝑈
𝑇𝑇  

 توان مصرفی

I1 = 𝐼𝐼2 = I3 = 𝐼𝐼𝑒𝑒𝑒𝑒  جریان مقاومتهای متوالی )سری( 
𝑉𝑉1 + 𝑉𝑉2 + 𝑉𝑉3 = 𝑉𝑉𝑒𝑒𝑒𝑒  مقاوتها متوالی )سری( ولتاژ 

قانون دوم نیوتن

معادل  مقاومت 
ی  متها و مقا

متوالی )سری(

1 
 

 روابط فیزیک 

 کاربرد فرمول )معادله، رابطه( فصل
1 ∆𝑡𝑡 = 𝑡𝑡𝑓𝑓 − 𝑡𝑡𝐼𝐼  بازه زمانی 

∆𝑥𝑥 = 𝑥𝑥𝑓𝑓 − 𝑥𝑥1 جابجایی 

�̅�𝜗 =
𝑥𝑥𝑓𝑓− 𝑥𝑥1

𝑡𝑡𝑓𝑓  − 𝑡𝑡𝐼𝐼
= ∆𝑥𝑥

∆𝑡𝑡  سرعت متوسط 

𝑥𝑥 = 𝑣𝑣𝑡𝑡 + 𝑥𝑥 رابطة مکان زمان حرکت یکنواخت 

�̅�𝑎 = ∆𝜗𝜗
∆𝑡𝑡  شتاب متوسط 

𝑎𝑎 = �̅�𝑎 = ∆𝑣𝑣
∆𝑡𝑡  ای حرکت با شتاب ثابتشتاب لحظه 

𝑉𝑉 = 𝑉𝑉0 + 𝑎𝑎𝑡𝑡 رابطه سرعت زمان حرکت با شتاب ثابت 

�̅�𝑣 =
𝑉𝑉𝑓𝑓+𝑉𝑉𝐼𝐼

2  سرعت متوسط در حرکت با شتاب ثابت 

𝑣𝑣𝑓𝑓−
2 𝑣𝑣12 = 2𝑎𝑎(𝑥𝑥 − 𝑥𝑥0) رابطه مستقل از زمان در حرکت با شتاب ثابت 

∆𝑥𝑥 = 𝑥𝑥𝑓𝑓 − 𝑥𝑥1 = 1
2 𝑎𝑎𝑡𝑡2 + 𝑣𝑣𝑡𝑡 رابطه جابجایی در حرکت با شتاب ثابت 

�̅�𝑎 = �̅�𝐹
𝑚𝑚 قانون دوم نیوتن 

𝑔𝑔 = 𝑤𝑤
𝑚𝑚  نیروی وزن →

2 𝑓𝑓𝑠𝑠(max) = 𝜇𝜇𝑆𝑆𝑁𝑁 بیشینه نیروی اصطکاک ایستایی 
𝑓𝑓𝐾𝐾 = 𝜇𝜇𝐾𝐾𝑁𝑁 نیروی اصطکاک جنبشی 

𝐼𝐼 = ∆𝑞𝑞
∆𝑡𝑡  شدت جریان الکتریکی متوسط 

𝑅𝑅 = 𝑉𝑉
𝐼𝐼  نون اهمقا 

𝑅𝑅 = 𝑃𝑃𝑃𝑃
𝐴𝐴  مقاومت رساناهای فلزی در دمای ثابت 

 𝑈𝑈 = 𝐼𝐼2𝑅𝑅𝑡𝑡 انرژی الکتریکی مصرفی 
3 𝑃𝑃 = 𝑉𝑉𝐼𝐼و 𝑝𝑝 = 𝑉𝑉2

𝑅𝑅 𝑃𝑃 و  = 𝐼𝐼2𝑅𝑅و 𝑃𝑃 = 𝑈𝑈
𝑇𝑇  

 توان مصرفی

I1 = 𝐼𝐼2 = I3 = 𝐼𝐼𝑒𝑒𝑒𝑒  جریان مقاومتهای متوالی )سری( 
𝑉𝑉1 + 𝑉𝑉2 + 𝑉𝑉3 = 𝑉𝑉𝑒𝑒𝑒𝑒  مقاوتها متوالی )سری( ولتاژ 

نیروی وزن



14

جریان مقاومت های موازی

ولتاژ مقاومت های موازی

مقاومت معادل مقاومت های موازی

فشار و ارتباط آن با نیروی عمودی و سطح تماس

اختالف فشار دو نقطه شاره ساکن

فشار یک نقطه شاره ساکن

اصل پاسکال

چگالی

چگالی نسبی

رابطه دما در مقیاس سلسیوس و مقیاس فارنهایت

رابطه دما در مقیاس سلسیوس و مقیاس کلوین

مقدار گرمای داه شده به یک جسم

تعادل گرمایی

گرمای منتقل شده از طریق رسانش

انبساط خطی

انبساط سطحی

انبساط حجمی
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شایستگی های 
غیرفنی

ارتباط 
مؤثر

سواد 
اطالعاتی

تفکر

نوآوری و 
کارآفرینی

کار 
تیمی

مدیریت 
منابع

ویژگی شخصیتی 
و اخالق حرفهای

مدیریت کار و 
کیفیت

یادگیری 
مادام العمر

یادگیری 

توسعه شایستگی 

و دانش

ایفای نقش در تیم

شرکت در اجتماعات 
و فعالیت ها

رهبری تیم 

احترام گذاشتن به 
ارزش دیگران

مدیریت زمان 

مدیریت مواد 

مدیریت منابع مالی 

مدیریت منابع انسانی

درستکاری و کسب 
حالل

مسئولیت پذیری 

تعالی فردی

اجتماعی بودن

مهارت گوش دادن 

مذاکره

جمع آوری اطالعات 

ساماندهی اطالعات

تفسیر و تبادل اطالعات

کاربرد فناوری اطالعات

تفکر انتقادی

تفکر خالق

تفکر سیستمی

درک درست از سیستم

تنظیم و اصالح عملکرد

بهبود عملکرد

تفکر منطقی

استدالل  

تصمیم گیری 

حل مسئله

آموزش 
دیگران

مستندسازی

انتخاب فناوری مناسب

به کارگیری فناوری مناسب

نگه داری فناوری

کاربرد فناوری

محاسبه و 
ریاضی

خود مدیریتی

مدیریت کارها و پروژه ها

 مدیریت کیفیت

شایستگیهای 
غیرفنی

شایستگی های غیر فنی





فصل 2
جداول
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ریخته گری چند آلیاژ صنعتی:

درجۀ حرارت عمر قالب )تعداد قطعات(درجه حرارت بار ریزی°Cفلز یا آلیاژ
C°پیشگرم

425ـ 20000315ـ 14805ـ 1260چدن خاکستری

425ـ 340تا 760100000ـ 700آلیاژهای آلومینیوم

260ـ 20000120ـ 11505ـ 1040آلیاژهای مس

315ـ 100000150ـ 70020000ـ 650آلیاژهای منیزیم

260ـ 200باالتر از425100000ـ 385آلیاژهای روی

جدول  مشخصات چند نمونه از ماسه های طبیعی ایران:

معدن 
عدد ریزینقطۀ زینترماسه

A.F.S

ضریب 
گوشه دار 

بودن

تقلیل وزن 
حرارتی

درصد 
خاک 
رس

قابلیت 
عبور 
گاز تر

استحکام 
تر

PSI

استحکام 
خشک

PSI

C°113891/19٪5/85/7830720گرمسار

C°113501/49٪4/63/82صوفیان

الکان 
C°115رشت 781/47٪1/72٪6/67207/520

حسن 
C°113841/1٪6/3٪9/85353/37/4آباد قم

جدول  مشخصات چند نمونه از ماسه های مصنوعی ایران:

نقطۀ زینتر°Cمعدن ماسه
عدد ریزی 

A.F.S
تقلیل وزن ضریب گوشه دار بودن

حرارتی

مبارک آباد
1/4٪1350531/54)جادۀ آبعلی(

0/61٪741/18باالتر از 1500سرنزا )فیروزکوه(
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جدول  ترکیب شیمیایی برخی ماسه های مصنوعی و طبیعی ایران:

SiO2%Al%نام ماسه O2 3%Fe O2 3%TiO2%CaO%MgO%K O2% Na O2

حسن 
58/1812/577/571/106/033/622/642/28آباد قم

مبارک 
0/220/880/050/03ناچیز95/880/851/40آباد

0/590/360/050/05ـ 96/61/151/20سرنزا

جدول  ترکیب شیمیایی سه نوع ماسة ریخته گری

ماسۀ قرمز نامرغوب
%( )

ماسۀ سیلیسی معمولی
%( )

ماسۀ سیلیسی مرغوب
%( )

ترکیبات

78/18597/91Na O2

10/12101/13SiO2

20/5Alـ  O2 3

2/410/11Fe O2 3

1/80/50/02CaO

3/10/750/65MgO

0/20/50/07K O2

مواد قابل اشتعال و 4/10/250/25
ناخالصی های دیگر

جدول  ماسه های دیرگداز غیر سیلیسی:

اجزای معدنی اصلیمحل معدنماسه

سیلیکات زیر کنیماسترالیازیرکن
(ZrO ,SiO )2 2

کرومیتافریقای جنوبیکرومیت
(FeO,Cr ,O )2 3

O,SiO22(Mg,Fe)نروژالیوین فرستریت 
FeO,SiO22 فایالیت 
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مشخصات چسب هاي قالب گیري:

 جدول مشخصات مواد قالب در روش هاي ریخته گري:

مکانیسم اتصال و روش عمومی و کاربرد
چسبیدگی

ماده اصلیچسب
نوع قالب درصد

آب
درصد
وزنی

طبیعت 
طبیعت اندازۀ ذراتشیمیایی

شیمیایی

آب  و  چسب  ماسه،  مخلوط 
ریخته گری های  عموم  برای 
کار  به  مختلف  قطعات 

می رود.

نیروی  وسیلة  به  ذرات چسب 
به  را  اطراف ذرات ماسه  یونی 

صورت فیلم احاطه می کنند.

2-3
3-4
5/5
-
؟

2-3
3-5
5-7

خاک
مونت 
موریلین

)بنتوتیت(

درشت
0/35 - 0/65

متوسط
0/15 - 0/35

ریز
0/1 - 0/15

کوارتز معدنی
sio2

اولیوین
Mg2sio4
زیر کنت
Zrsio4

ماسه تر
)ساختگی(
بدون خاک

کنترل  ولی  فوق  مانند 
چسبیدگی  و  است  مشکل تر 
بیشتر  قطعه  به  ماسه  ذرات 

می شود.

حالت  با  ولی  فوق  مانند 
15-910-7پالستیکی و چسبندگی کمتر

خاک 
ایلیت یا 
کائولین

متوسط و ریز
سیلیس 
معدنی
sio2

ماسه تر
)طبیعی(

با  دیرذوب  قطعات  برای 
اندازه های بزرگ و متوسط

 150 در  آب  کردن  خارج 
برای  سانتی گراد   درجه 
تقلیل  باعث  24 - 72 ساعت 
ضعف اتصال و افزایش مقاومت 

قالب می شود.

مانند ماسه تر
ماسه خشک 
ساختگی و 

طبیعی

مکانیسم اتصال و روش عمومی و کاربرد
چسبندگی

ماده اصلیچسب
نوع 
قالب درصد

آب
درصد
طبیعت شیمیاییوزنی

اندازۀ 
ذرات
mm

طبیعت 
شیمایی

بزرگ  و  برای کارهایی که شکل ساده 
دارند و می توان آن را خشک نمود.

مانند چسب های فوق ولی 
طبیعی  رشته های  توسط 

آلی محکم تر می شود.
15
25

5-
ماسه های مانند ماسه تر و خشک15

خاکی

تهیه قالب و ماهیچه برای اغلب آلیاژها 
در هر اندازه.

فیزیکی  شیمی،  تغییرات 
در سیلیکات به وسیلة گاز 

CO2 و یا خروج آب.

درشت
2/5

متوسط
-2
ریز
-1

3/5
2/5
4/5

محلول 
سیلیکات 

سدیم
گاز CO2مانند ماسه های ساختگی

مدل معموالً تا 260 درجه حرارت دارد 
و عمل تهیه قالب 2-60 ثانیه است و 

برای قطعات متوسط به کار می رود.
مانند رزین های ترموست

ماهیچه
3-5
قالب
4/6

فئول
یا

اوره 
فرمالدئید

قالب مانند ماسه تر
پوسته
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مکانیسم اتصال و روش عمومی و کاربرد
چسبندگی

ماده اصلیچسب
نوع قالب درصدآب

 درصد وزنی
طبیعت 
شیمیایی

اندازۀ ذرات
mm

طبیعت 
شیمایی

چسب سیلیس به آهستگی 
درجه   100 حرارت  در 
می تواند  می شود  خشک 
و  پیچیده  کارهای  برای 

بسیار دقیق به کار رود.

به  که  سیلیس  جامد  فیلم 
حاصل  هیدرولیز  وسیلة 
وسیله  به  می تواند  و  می گردد 
شود  کنترل  اسیدی   pli
محلول های بسیار متفاوتی در 

این ضمیمه به کار می رود.

سیلیکات
اتیلین ٪47
الکل ٪41
آب ٪12

CIH ٪25
و ذرات ریز ماسه 

150 گرم

محلول 
سیلیکات 

سیلین 
ژالتینی

سیلیکات 
سدیم

پوسته اولیه
0/05

بقیه پوسته ها 
ذرات متوسط

مانند 
ماسه تر 

سیلومینیت 
و سیلیکات 
آلومینیم 

بدون کلسیم

مدل های 
مومی

)قالب های 
سرامیکی(

و  بزرگ  قطعات  برای 
ایجاد ترکیبات متفاوتمتوسط

سیمان
8-10
درصد 

آب
6-8 درصد

معموالً 
سیمان 
ترکیبی 

از کلسیم 
آلومینیم 

است
 hsio2
Al2o3
cao

ذرات متفاوت 
مخلوط می شود

مانند 
سیمانماسه تر

مکانیسم اتصال و روش عمومی و کاربرد
چسبندگی

ماده اصلیچسب
نوع 
قالب

درصدآب
 و

 درصد وزن

طبیعت 
شیمیایی

اندازۀ 
ذرات

طبیعت 
شیمایی

حرارت  دز  شدن  سخت 
برای  درجه   180-150
برای ساخت  و  1-4 ساعت 
و  متوسط  ماهیچه های 
سخت  قالب  و  کوچک 
برای  درجه   250-200
ماهیچه سبک 1-10 دقیقه 
در حرارت 150 درجه برای 

ماهیچه متوسط.

آب  در  فیزیکی  تغییرات 
محلول در مخلوط و استحکام 

کافی 
و  شدن  پلی مره  روغن های 
استحکام  اکسیژن  مقابل  در 

می یابد
پلی مره شدن رزین

2-4
1-2/5
1-3

کربوهیدرات ها 
صمغ ها

مالس ها ـ آرد 
غالت روغن های 

طبیعی
ماهی دانه های 

روغنی رزین های 
حرارتی فنول ها، 

اوره ها

مانند ماسهماسه تر
ساختگی

ماسه 
ماهیچه

برای قطعات کوچک و زود 
ذوب

و  گسیوم  وسیله  به  گچ  فیلم 
استحکام  آب  دادن  دست  از 

می یابد.
20 تا 30 
نرم ریز تا گچ پارسدرصد آب

درشت
گچ 
پاربس

جدول  مشخصات ماسه بر حسب وزن و اندازه قطعه:
% Kg)رطوبت / cm )2 (cm)قابلیت نفوذاستحکاِم تر (kg)ضخامت قطعه وزن مخصوص

6/5
1
 تا 1تا 2201

6
1
1 تا 15 تا 2302/5

6
1
5 تا 2/525تا2405

5/5
1
25 تا550 تا 2507/5

5/5
1
50 تا 7/5100 تا 26010

100 تا 10500 تا 5/518015

500 به باال1/59815ـ 51
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قطعات  وزن  و  اندازه  همچنین  و  آن  ترکیبات  و  آلیاژ  نوع  حسب  بر  قالب گیری  ماسة 
ریختگی، متفاوت است. 

در جدول فوق استحکام در حالِت تر، نفوذ گاز و رطوبت آن بر حسب وزن و ضخامت 
قطعه خالصه شده است. 

براساس جدول فوق، قابلیت نفوذ گاز به خصوص برای قطعات سنگین و ضخیم به دلیل 
ارتباط شدید این مشخصه در جلوگیری از نفوذ گازهای حاصل از فعل و انفعاالت قالب و 
مذاب به داخل قطعه و در نتیجة تخلخل های ریز و درشت در سطح قطعة ریختگی است.

   از طرف دیگر برای قطعات کوچک و قطعاتی که باید سطح ریختگی صاف و دقت زیاد 
داشته باشد، قابلیت نفوذ گاز عامل محدود کننده محسوب نمی شود. 

لذا در این موارد از ماسه های نرم، که قابلیت نفوذ زیادی ندارند استفاده می شود تا سطح 
مرغوب تری ایجاد گردد.

جدول  مواد افزودنی در مخلوط ماسه قالب گیری:

نقش )هدف از افزودن(نوع ماده

مالس
سولفیت الی
آرد حبوبات

اتیلن گلیکول

افزایش استحکاِم تر و خشک

اکسید آهن
باال بردن »استحکام در درجة حرارت باال«پودر سیلیس

پودر سیلیس
بهبود کیفیت سطح تمام شده و مقاومت به نفوذ مذابپودر زغال چوب

گوگرد
اسید بوریک
بی فلوئورید 

آمونیوم

جلوگیری از انجام واکنش های فلزـ قالب

آرد حبوبات
بهبود قابلیت از هم پاشیدگی و جلوگیری از عیوب ناشی از انبساط قالبخاک اره

مواد افزودنی متداول، با توجه به نقش آنها در مخلوط ماسة قالب گیری، در جدول فوق 
آمده است.
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جدول شخصات چند نمونه مخلوط ماسة قالب گیری برای ریخته گری قطعات فوالدی.

نوع قالب
درصد اجزای تشکیل دهنده

آبآرد حبوباتمالسبنتونیتپودر سیلیسماسۀ سیلیسی

ماسة رویة  قالب 
4ـ 95)تر(

4ـ 13ـ )سدیمی(

ماسة پشت بند 
قالب

95)ماسه 
4ـ 2/5ـ ـ 5ـ نامرغوب(

ماسة رویة قالب 
)خشک( برای 
قطعات ضخیم

7ـ 6ـ 70235/51/5

ماسة رویة قالب 
)خشک( برای 
قطعات نازک

7ـ 6ـ 752031

جدول  مشخصات عمومی مواد مورد استفاده در ساخت مدل ها:

جنسمشخصات

پالستیکفوالدآلومینیومچوب

شکل پذیری )قابلیت ماشین کاری(
مقاومت سایشی

استحکام
وزن

قابلیت تعمیر کاری
مقاومت به خوردگی

مقاومت به جذب رطوبت و تغییر ابعاد

عالی
ضعیف
متوسط
عالی
عالی
عالی

ضعیف

خوب
خوب
خوب
خوب
ضعیف
عالی
عالی

متوسط
عالی
عالی

ضعیف
خوب
ضعیف
عالی

خوب
متوسط
خوب
خوب
ضعیف
عالی
عالی
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جدول  درصد انقباض مجاز مدل سازی مربوط به آلیاژهای صنعتی:

جنس قطعۀ 
ریختگی

درصد انقباض 
توضیحاتمدل سازی

چدن 
برای قطعه های کمتر از صد میلی متر1خاکستری

چدن سفید
0/8
0/7
2

برای قطعه های بین 1000ـ 100 میلی متر
برای قطعه های بزرگ تر از 1000میلی متر

برای قطعه های بزرگ به اندازه ی 0/5٪کاهش می یابد.

چدن چکش 
1خوار )مالیبل(

با توجه به اینکه چدن سفید به هنگام تبدیل به چدن مالیبل 
دارای 1 درصد انبساط است. بنابراین انقباض کلی در مقایسه با 

چدن سفید برای 1=1ـ 2 درصد می باشد.

آلومینیوم و 
این مقدار برای قطعه های بزرگ تا 0/5 درصد کاهش می یابد.1/6آلیاژهای آن

این مقدار برای قطعه های بزرگ تا 0/5 درصد کاهش می یابد.2برنز

این مقدار برای قطعه های بزرگ تا 0/5 درصد کاهش می یابد.1/6برنج

این مقدار برای قطعه های بزرگ تا 0/5 درصد کاهش می یابد.2فوالد

در جدول فوق، میزان اضافة مجاز انقباضی مربوط به چند آلیاژ صنعتی درج شده است. 
مقدار اضافی که به منظور جبران کاهش حجمی ناشی از انقباض، به ابعاد مدل اضافه 
می شود، به اضافة مجاز انقباضی موسوم است. این میزان اضافة مجاز انقباضی به عامل هایی 
همچون جنس فلز یا آلیاژ، ابعاد مدل و نیز فرایند قالب گیری و طرح ماهیچه ها بستگی 

دارد.
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جدول  میزان اضافة مجاز ماشین کاری آلیاژهای صنعتی )برحسب میلی متر(:

جنس قطعۀ 
ابعاد مدلریختگی

میزان اضافه مجاز ماشین کاری

سطح فوقانی قطعۀ ریختگیسطح قسمت های داخلیسطوح

چدن

تا 150
300ـ150
500ـ300
900ـ500
1500ـ900

2/5
3
4

4/5
5

3
3/5
5

5/5
6

5
5/5
6

6/5
8

فوالد ریختگی

تا 150
300ـ150
500ـ300
900ـ500
1500ـ900

3
5
6
6
6

3
6
6
7
8

6
6
8

9/5
12

فلزات 
غیر آهنی

75ـ10
200ـ75

300ـ200
500ـ300
900ـ500
1500ـ900

1/5
1/5
2

2/5
3
3

1/5
2

2/5
3

3/5
4

2
2/5
3

3/5
4/5
5

در جدول فوق میزان اضافة مجاز ماشین کاری برای فلزات و آلیاژهای مختلف بر حسب 
میلی متر درج شده است. قطعات ریختگی، معموالً از کیفیت سطحی مطلوبی برخوردار 

نیستند و پس از ریخته گری باید تحت عملیات ماشین کاری قرار گیرند. 
از این رو در سطح هایی که الزم است ماشین کاری شوند، اضافة مجازی به نام اضافة 
مجاز ماشین کاری در نظر گرفته می شود. این اضافة مجاز به عواملي همچون جنس و 

طرح قطعة ریختگی و روش ریخته گری و تمیز کاری آن بستگی دارد.
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جدول  نسبت های راهگاهی مربوط به فلزات و آلیاژهای صنعتی:

نسبت راهگاهی متداولنوع سیستمفلز یا آلیاژ
As : Ar :AG

فوالد

غیرفشاری
غیرفشاری

فشاری
غیرفشاری

ـ 

1 : 2 :  1/5
1 : 3 : 3

1 : 1 : 0/7
1 : 2 : 2
1 : 1 : 1

غیرفشاریچدن خاکستری
فشاری

1 : 4 :4
1 : 1/3 : 1/1

)ریخته گری در قالب ماسه ای خشک( 
چدن نشکن )ریخته گری در قالب پوسته 

ای به طور عمودی(

فشاری
غیرفشاری

فشاری
غیرفشاری

10 : 9 : 8
1 : 2 : 2 

4 : 8 : 3
1/2 : 1 : 2

آلومینیوم
غیرفشاری

فشاری
غیرفشاری

1 : 2 : 4
1 : 2 : 1
1 : 3 : 3

ـ برنج )آلیاژ مس ـ روی(
غیرفشاری

1: 1 : 1
1 : 1 : 3

جدول  انواع مواد پوششی جامد برای قالب های موقت:

مواد اکسیدیمواد کربنیمواد سیلیکاتی

سیلومینیت
شاموت

مولوکیت
کائولن

H2O و AL2O3 ،sio3 ،ترکیبات
که نسبت آنها در هر یک 

متفاوت است.

گرافیت
پودر زغال
آنتراسیت
پودر کک

 SiO2 پودر سیلیس
Al2O3 پودر آلومین

MgO پودر اکسید منیزیم
Cr2O3 ,FeO پودر کرومیت
ZrO2 , SiO2 پودر زیرکنت

 3MgO , 4SiO2 پودر تالک
2H2O

غیر آهنی هاآرد، تالک، مواد سیلیکاتی، سنگ گچ

چدن هامواد کربنی

فوالدهامواد غیر کربنی، اکسیدها و سیلیکات ها
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جدول  مشخصات مواد پوششی مخلوط مایع:
درصد 

نوع آلیاژمواد پوششی )درصد(آب

آلیاژهای مس2 تالک ـ 6/5 پودر زغال ـ 6/5 مالس67

برنز سرب یا فسفر11/5 خاک چینی ـ 23 مواد کربنی ـ 8/5 مالس57

آلیاژهای آلومینیوم22 تالک ـ 11 پودر گچ ـ 11 مالس56

70
66
67
63

22پودر زغال ـ 4 بنتونیت ـ 4 دکسترین
21 پودر زغال ـ 6/5 خاک نسوز ـ 6/5 گرافیت
20 شاموت ـ 6/5 خاک نسوز ـ 6/5 گرافیت
25 پودر سیلیس ـ 6 بنتونیت ـ 3 دکسترین

3 روغن بزرگ

چدن
پوشش 

سطحی)نازک(
پوشش سطحی
پوشش ضخیم
پوشش ضخیم

64

50

30 پودر زیرکون و یا پودر سیلیس ـ 1/5 بنتونیت
4/5 روغن ماهیچه

42/5 نیتریت ـ 5 بنتونیت ـ 2/5 دکسترین

فوالد
پوشش نازک
فوالد منگنز

برای ریخته گری آلیاژ های منیزیم معموالً ماسه را با 1 درصد 
اسید بوریک و 1 درصد اسید سولفوریک مخلوط می کنند. در 

بعضی موارد نیز قالب را در معرض گاز قرار می دهند.
منیزیم

جدول  مشخصات مربوط به چند روش ماهیچه سازی:

روش جعبۀ ماهیچه روش روش معمولیشرایط عمل
روش ماهیچه سردگرم

فلز با شکل و چوب ـ فلزچوب ـ فلزجعبة ماهیچه
چوب ـ فلزطرحی مخصوص

کوتاهمتوسطمتوسططوالنیعمر مفید

متوسط ـ میزان کوبش
فشار هوا

بسیار کم ـ 
بسیار کمـ  دمشفشار هوافشار هوا

آهستهسریعسریعمتوسطزمان قالب گیری

متوسطمتوسطکمزیادتولید گاز

امکان استفاده در 
بلهخیربلهبلهمشاغل کوچک

ـ زیادزیادزیادقابلیت میزان تولید
خوبخوبضعیفخوبقابلیت متالشی شدن
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جدول  برخی از مخلوط های ماسه ماهیچة مناسب در ریخته گری قطعات فوالدی:

نوع کاربرد

درصد اجزا )درصد وزنی(

پودر ماسۀ سیلیسی
سیلیس

روغن 
آرد حبوباتبنتونیتماهیچه

906211قطعات نازک

ماهیچه های کوچک برای 
ـ 80162/51/5قطعاتی با ضخامت متوسط

ـ 43/548/544قطعات ضخیم

در جدول فوق نمونه های عملی از مخلوط های ماسة ماهیچه برای ریخته گری قطعات 
فوالدی درج شده است.

انواع ماهیچه:

افقی

عمودی

با یک تکیه گاه
)تعادلی( 

با دو تکیه گاه

چکمه اي

با یک تکیه گاه

خارجي
)دور یا پیرامون( 

داخلي

با دو تکیه گاه

 پوششي
)یک تکیه گاه در باال(

 سرتخت
)یک تکیه گاه در پایین(

آویز
   )یک تکیه گاه در باال(

انواع ماهیچه

حرارت دهی قالب ماهیچه:

مدت زمان حرارت دهی
یا 

درجه حرارت

زیاد

مناسب

کم

استحکام خوب ماهیچه

استحکام پایین ماهیچه

سوختن ماهیچه
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جدوِل نقطة ذوب برخی از عناصر صنعتی ) درجة سانتی گراد(:
نقطۀ ذوبنماد شیمیایینام عنصرنقطۀ ذوبنماد شیمیایینام عنصر

 آلومینیوم
آنتیموان

آهن
استرانسیم
اورانیوم
ایریدیم
ایندیوم
باریم
بر

برلیوم
بیسموت
پتاسیم
پالتین
پلونیوم
تنگستن
توریم
تیتانیم
جیوه
رادیوم
روی

زیرکنیوم
ژرمنیوم

Al
Sb
Fe
Sr
U
Ir
In
Ba
B
Be
Bi
K
Pt
Pu
W
Th
Ti
Hg
Ra
Zn
Zr
Ge

660
630
1539
1540
1132
2455
156
714

)2100(
1277
271
63/7
1769
250
3410
1750
1670
)39ـ (
700
419
1852
937

سدیم
سرب

سلنیوم
سیلیسیم

طال
قلع

کادمیوم
کبالت
کربن
کرم

کلسیم
گالیوم
لیتیم
مس
منگنز
منیزیم
مولیبدن

نقره
نیکل

نیوبیوم
وانادیم

Na
Pb
Se
Si
Au
Sn
Cd
Co
C
Cr
Ca
Ga
Li
Cu
Mn
Mg
Mo
Ag
Ni
Nb
V 

97/5
327
217

1410
1063
232
321
1495
3700
1875
839
30
180
1083
1245
651

2610
960
1453
2470
1860

انواع کوره ها:

کوره ها

ثابت

گردان

ثابت

دوار

سوخت کک

سوخت گازی

مقاومتی

قوس الکتریک

القایی

بوته ای

تشعشعی

کوپل

الکتریکی
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انواع کورۀ القایي:

کوره های القایی

فرکانس شبکه

فرکانس متوسط

فرکانس باال

فرکانس شبکه

فرکانس باال

کانالی یا هسته دار

بدون هسته

melting ذوب

holding نگهدارنده

pourin ذوب ریز

هسته دار یا کانالی

بدون هسته با کوپل 
کوتاه

جدول کنترل هوا و سوخت در یک کورۀ دوار با سوخت نفتی:

کنترل هوا و سوخت به 
)a( طریق مشاهده ای

کنترل هوای با فشار 
) b( مثبت و سوخت

کنترل هوا و 
سوخت هنگامی 

که حداقل 
اکسیداسیون مذاب 
)c( .مورد نظر است

دبی سوخت گالن/ساعت 
فوت مکعب هوا/ پوند سوخت

طول مدت اولین ذوب
طول مدت چهارمین ذوب

تفاوت ترکیب شیمیایی با ترکیب تئوریکی 
درصد کربن

درصد سیلیسیم
درصد منگنز

حداکثر درجة حرارت رکوپراتور
)درجة سانتی گراد(

حداکثر درجة حرارت هوا
درصد آهن موجود در سر باره

مصرف سوخت، گالن/تن
درجه حرارت مذاب، سانتی گراد

42
معلوم نیست

140
100

0/45ـ 
0/36ـ 
0/36ـ 

حدود950

250
18

معلوم نیست
معلوم نیست

40
150
139
103

0/15ـ 
0/12ـ 
0/12ـ 

700

425
5/4
31

1490

44
130
130
103

+0/05
0/12ـ 
0/12ـ 

900

550
3/4
39/5
1480

lb / Ton6 مصرف دیرگداز کوره : 
lb / Ton27 مصرف لبه دود کش: 

Kwh215 قدرت :  
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 2250 هنگامی که  است.  شده  داده  نشان  فوق  جدول  در  تنی   3 کورۀ  یک  کار  نحوۀ 
است  موردی  برای   )  a( حالت  گردد،  ذوب  کوره  این  در  شارژ  کیلوگرم   2750 تا 
هوای  کنترل   )b( گردد،  می  کنترل  دستی  شعلة  حقیقت  در  و  سوخت  و  هوا  که 
باشد. نظر  مورد  مذاب  اکسیداسیون  حداقل  که  است  حالتی   )c( و  سوخت  و  مثبت 

نوع  آلیاژها به همراه  برای ذوب فلزات و  انواع کوره های مصرفی در ریخته گری  جدول 
سوخت:

نوع کورهفلزی که ذوب می گرددشکل سوختنام سوخت

زغال

کک
مواد نفتی 

)گازوئیا یا مازوت(

گاز

الکتریسیته

پودر زغال نوع بیتومینی یا انتراسیت به 
صورت بریکت و تکه 

به صورت تکه
مایع

قوس مستقیم

قوس غیر مستقیم

مقاومتی
القائی

چدن

چدن
فلزات غیر آهنی
فلزات غیر آهنی

چدن، فوالد
فلزات غیر آهنی

چدن، فوالد
چدن

فوالد، چدن

فلزات غیر آهنی
چدن

فلزات غیر آهنی
تمام فلزات

شعله ای )رودباد ده(

کوپل
کوره بوته ای

بوته ای
زیمنس ـ مارتین

بوته ای
زیمنس ـ مارتین

کوپل
کورۀ قوس الکتریکی 
یک، دو و سه فازی
کورۀ قوس تشعشعی

کورۀ قوس مقاومتی
بوته ای و نوع گردان

جدول تأثیر گرم کردن مواد شارژ در شرایط ذوب:

400 ْ c شرایط ذوبشارژ در درجۀ حرارت محیطشارژ گرم شده تا درجۀ حرارت

145
60
5

4/5
32/8
555

90
...
35
6/7
...

1055

سرعت ذوب )کیلوگرم بر ساعت(
درصد افزایش سرعت ذوب

افت درجه حرارت با شارژ 10٪ ظرفیت بوته
مصرف سوخت برای 100 کیلو مذاب بر 

حسب کیلوگرم
درصد تقلیل مصرف سوخت

درجه حرارت سوخت

به دلیل اتالف حرارت در آجرهای نسوز، بوته، محفظة کوره و خروج حرارت توسط منافذ 
متعدِد کوره، راندمان حرارتی این کوره ها )کوره های بوته ای( بسیار پایین و به سختی از 
20 درصدتجاوز می کند و فقط با گرم کردن مقدماتی مواد شارژ، می توان راندمان حرارتی 
آن را افزایش و درصد سوخت مصرفی آن را کاهش داد. در جدول فوق تأثیر گرم کردن 

موارد شارژ در چگونگی راندمان حرارتی و سوخت مصرفی درج گردیده است.
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جدول درصد اتالفات عناصر مختلف در تحت شرایط نوع شارژ و کوره:

عنصرشمش های اولیهبرگشتی ها و قراضه ها

کورۀ الکتریکیکورۀ شعله ایکورۀ بوته ایکورۀ الکتریکیکورۀ شعله ایکورۀ بوته ای

2ـ 1/5
6ـ 3
6ـ 3
7ـ 4
4ـ 2
2ـ 1

2ـ 1/5
0/5
0/5
2ـ 1
2ـ 1
2ـ 1

3ـ 2/5
10ـ 3
10ـ 5
10ـ 5
5ـ 3
3ـ 2

2ـ 1/5
1ـ 0/5
1ـ 0/5
2ـ 1/5
3ـ 2

2/5ـ 1/5

2ـ 1
5ـ 3
5ـ 3
5ـ 3
3ـ 2
2ـ 1

1/5ـ 1
0/5
0/5

1/5ـ 1
2ـ 1
2ـ 1

1/5ـ 1
3/5ـ 2/5
3/5ـ 2/5
3/5ـ 2/5

3ـ 1
1ـ 0/5
1ـ 0/5

0/5
0/5

1ـ 0/5
1ـ 0/5
2ـ 1

2ـ 1
5ـ 3
5ـ 3
5ـ 3
4ـ 2
2ـ 1

1/5ـ 1
1ـ 0/5
1ـ 0/5
1/5ـ 1
2ـ 1
2ـ 1

1/2ـ 1
3ـ 2
3ـ 2
3ـ 2
3ـ 1
0/5
0/5
0/5
0/5
0/5
0/5

2ـ 0/5

آلومینیوم
منیزیم
برلیم
سدیم
روی
منگنز
قلع
آهن
نیکل

سیلیسیم
مس
سرب

جدول قابلیت انحالل هیدروژن در آلومینیوم و چند آلیاژ آن:

قابلیت انحالل PPMآلیاژ

آلومینیوم خالص
آلیاژ آلومینیوم با 7درصد سیلیسیم و 3 درصد منیزیم 

آلیاژ آلومینیوم با 4/5درصد مس
آلیاژ آلومینیوم با 16 درصد سیلیسیم و 3/5 درصد مس
آلیاژ آلومینیوم با 4 درصد منیزیم و 2 درصد سیلیسیم

1/2
0/81
0/88
0/67
1/15

جدول مقایسه خواص مواد گاز زدا:

ازت 
N2

کلرور آلومینیوم 
AlCl3

هگزا کلرو اتان
 C2Cl6

کلر
 Cl2

تقریباً خوب
 کم
کم
تر

زیاد

بله
بله

خیلی خوب
 پائین

تعداد زیاد فلز در سر باره

خوب
خوب
خوب
خشک

کم

بله
نه

خوب
نسبتاً پائین
رطوبت گیر

خوب
خوب
خوب
خشک

کم

بله
نه

خیلی خوب
نسبتاً پائین

نسبتاً خورنده

خیلی خوب
خیلی خوب

خوب
خشک

خیلی کم

بله
بله

خیلی خوب
پائین

سمی و خورنده

حذف ئیدروژن
حذف اکسید آلومینیوم

القاء گاز پوششی در سطح مذاب
نوع سرباره

مقدار فلز در سرباره
استفاده برای 

       گاز زدایی تکباری )پاتیل(
  گاز زدایی مداوم
کنترل مقدار گاز

قیمت نسبی
عیوب عمده
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جدول  چگونگی گاززدایی و تصفیة مذاب از گازها و آخال ها:

مواد موثر بر عملیات کیفینام عملیاتنوع واکنشگازنوع فلز اصلی

آلومینیوم
H2]H])Al( گاززداییانحاللی

ازت، کلر، مخلوط 30ـ 70 و یا 10ـ 90 ازت و کلر 
مواد قابل تبخیر نظیر ، انواع کلرورها و فلوئورهای 

چندگانه
O2 >Al2O3<کلرورها و فلوئورهای سدیم، پتاسیم و گاه کلسیمآخال زداییترکیبی

فوالد

H2[O])Fe( در ضمن تصفیه مقدار هیدروژن را کاهش گاززداییانحاللی CO گاز
می دهد.

O2

[O])Fe( انحاللی
ترکیبی انواع 

اکسیدها

اکسیژن 
زدایی

فالکس زنی

منیزیم، آلومینیوم، تیتانیم، سیلیسیم و آلیاژهای آنها 
استفاده از فالکس های حاوی کلسیم و سدیم عموماً 

براساس ترکیبات کربناتی و کاربیدی
S [S])Fe(مواد حاوی منیزیم، منگنز، کلسیم، کاربید کلسیمگوگرد زداییانحاللی

N2
[N])Fe( انحاللی
گاززداییترکیبی نیترورها

نظیر هیدروژن در آهن
Al ،Ti نیز می توانند نیترورها را خارج سازند،

فالکس های کلسیم و منیزیم

مس

H2 [H])Cu(ازت، گاز کربنیک و مواد قابل تبخیر، و در بسیاری گاززداییانحاللی
موارد اکسیژن زدایی کافی است.

O2
 [O])Cu(انحاللی
 Cu2Oترکیبی

اکسیژن 
زدایی

فالکس زنی

فسفر، کربن، لیتیم، کلسیم
فالکس های حاوی سیلیس، براکس و ...

S[S])Cu( انحاللی
Cu2S ترکیبی

فالکس زنی
فالکس زنی

کنترل در مواد شارژ
فالکس های حاوی سیلیسیم، براکس و بر

منیزیم

H2[H])Mg( مانند آلومینیوم از ازت بیشتر و کلر کم تر استفاده گاززداییانحاللی
می شود.

O2
>MgO< ترکیبی
)Mg2N( ترکیبی

آخال زدایی
آخال زدایی

مواد کلروره، کلرور منیزیم، اسیدبوریک فلوبرات 
آمونیوم، ترکیبات حاوی گوگرد نظیر فوق

جدول فوق چگونگی گاز زدایی و تصفیة مذاب از گازها و آخال را برای فلزات مختلف 
نشان می دهد. 

ازت برای آلومینیوم و آلیاژهای آن گاز بی اثر است. اگرچه برای برخی آلیاژهای آلومینیوم 
بی اثر محسوب نمی شود.

برای مس و آلیاژهای آن، گازهای ازت و گاز کربنیک به کار می رود. برای فوالدها گاز 
کربنیک و اکسید کربن به کار می رود. برای منیزیم از ازت بیشتر استفاده می گردد.
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جدول  وزن مخصوص چند ترکیب در مقایسه با فلز مذاب:

g/cm3 ترکیباتوزن مخصوص ترکیباتg/cm3 فلزاتوزن مخصوص در حالت مایع

3/05
5/6

CuCl2
CuO8/22Cu

4
1/52
1/8

Al2O3
AlCl3

سرباره های 
اکسیدی

2/3Al

5/1
2/52
2/80
4/2ـ 3

FeO
Fe2O3
Fe2O4
FeCl2
FeCl3

سرباره آهنی

6/9Fe

3/6
2/3

MgO
MgCl21/5

Mg

3/9
2/75
5/6

ZnS
ZnCl2
ZnO

6/5
Zn

خاک نسوز و 2
Sio2
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جدول اندازۀ استاندارد بوته های گرافیتی:

ظرفیت برای برنج 
قرمز بر حسب 

کیلوگرم

ظرفیت بوته براساس گنجایش 
آب کیلوگرم

قطر ته بوته 
میلی متر

قطر شکم
میلی متر

قطر باالی بوته 
میلی متر

ارتفاع بیرونی 
شمارهمیلی متر

0/54
1/35
2/15
3/85
4/60
7/00
9/40
16/35
19/00
21/75
24/00
29/00
33/50
40/40
47/20
54/00
60/80
71/20
81/20
94/80

108/50
ـ /122

135/00
149/00
170/00
212/00
237/00
270/00
285/00
239/00
373/00
406/00
542/00

0/11
0/23
0/34
0/45
0/68
ـ /1
1/36
2/18
2/27
2/60
3/25
3/90
4/50
5/40
6/35
7/25
8/16
9/52

10/90
12/70
14/50
16/30
18/20
20/00
22/70
27/70
31/75
36/30
40/85
45/40
49/90
54/40
72/60

44
57
73
76
79
98

108
125
128
133
140
148
155
165
173
181
189
198
206
217
227
235
243
251
262
276
290
301
313
322
330
340
367

60
80
94

105
116
133
150
168
174
182
190
201
213
226
337
248
257
272
282
297
310
322
333
343
357
378
395
413
427
440
452
463
500

60
83
95

108
117
133
150
154
162
167
176
185
193
208
219
228
238
250
260
275
285
297
308
318
330
350
365
381
394
406
417
429
462

74
92
114
136
146
165
181
205
216
225
235
249
262
278
292
305
317
335
350
367
383
397
411
424
441
467
489
508
527
543
559
571
617

000
1
2
3
4
6
8

10
12
14
16
18
20
25
30
35
20
45
50
60
70
80
90

100
125
150
175
200
225
250
275
300
400

در جدول فوق شمارۀ بوته ها براساس مقدار مذاب چدن برحسب کیلوگرم مشخص شده 
است. به این معنی که بوتة شمارۀ 60 ، 60 کیلوگرم مذاب چدن را در خود جای می دهد 

و برای تبدیل آن به فلزات دیگر از رابطة مقابل استفاده می شود.

=
m m
p p

چدن فلز
چدنفلز
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جدول پاتیل های مصرفی برای ذوب انواع فلزات

نام فلز
 Bull adle
با مخروطی 

جرثقیل

کمچۀ
 دو نفره

کمچۀ 
دستی

پاتیل 
لبه دار

پاتیل
 قوری شکل

پاتیل 
کف ریز

پاتیل 
چدنی و فوالدی

پاتیل
 با جدارۀ دیرگداز

*****منیزیم

******آلومینیوم

چدن 
******خاکستری

*****چدن مالی بل

چدن با 
******گرافیت کروی

برنج ها و 
*****برنزها

*******فوالد بازی

*******فوالد اسیدی

جدول  ضخامت آستر نسوز پاتیل ها

ظرفیت اسمی
میانگین ضخامت آستر نسوز

کفسطوح جانبی

اینچمیلی متراینچمیلی مترcwtتنتن )در واحد متری(

0/51
0/76
1/02
1/27
1/54
2/03
2/54
3/05
3/56
4/06
5/08
6/10
7/11
8/13

10/16

ـ 
ـ 
1
1
1
2
2
3
3
4
5
6
7
8

10

10
15
0
5

10
0
10
0
10
0
0
0
0
0
0

51
51
51
51
51
51
76
76
76
76

114
114
114
114
114

2
2
2
2
2
2
3
3
3
3

4/5
4/5
4/5
4/5
4/5

76
76
76
76
76
76

114
114
114
114
178
178
178
178
178

3
3
3
3
3
3

4/5
4/5
4/5
4/5
7
7
7
7
7
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مواد  است.  آمده  پاتیل  استفاده در  نسوز مورد  انواع آسترهای  در جدول فوق ضخامت 
نسوزی که از آنها برای آسترکشی پاتیل استفاده می شوند، باید در برابر شوک حرارتی 
که به هنگام پر کردن مذاب در آنها ایجاد می شود پایداری زیادی داشته باشند و کنده 
نشوند. همچنین آستر باید در مقابل نفوذ فلز مذاب از خود پایداری نشان دهد . نسوز 
بودن، عموماً در درجه دوم اهمیت قرار دارد. چون مدت زمان نگاهداری فلز در پاتیل 
اغلب خیلی کوتاه است و فرصت کافی برای نرم شدن مواد نسوز وجود ندارد. بعضی از 

اوقات یک الیة عایق یا آستر حفاظتی در پشت آستر معمولی قرار دارد.

جدول استاندارد شیب مدل بر اساس دین 1511

ارتفاع بر حسب 
ارتفاع بر حسب شیب بر حسب درجهمیلی متر

شیب بر حسب میلی مترمیلی متر

1/5تا 3250تا 10

18-102320-2502

3203-500´30 و 30-181

50-301800-5004/5

80-5045´1200-8007

180-8030´2000-120011

200021-4000ــــ

جدول شیب مدل بر اساس روش های قالب گیری دین 1511 آلمان

شرح
ارتفاع بر حسب 

میلی متر
نسبت شیب به 

ارتفاع

حالت اول: مدل از قالب جدا می شود.
تا 10

1

20

تا 1000
1

200

حالت دوم: قالب از مدل جدا می شود و مدل در قالب 
زیری باقی می ماند و یا قالب رویی همراه با مدل از 

قالب زیaری جدا می شود.

تا 10
1

15

تا 1000
1

100

حالت سوم: ماسه از ماسه و یا قالب از قالب جدا 
می شود و مدلی در قالب وجود ندارد )مانند 

قالب گیری شابلونی(.

تا 10
1

5

تا 1000
1

15
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محاسبة مقدار انقباض: برای محاسبة مقدار انقباض فلزات ریختگی از جدول و فرمول های 
1 و 2 استفاده می شود.

LM = اندازۀ مدل 
LG = اندازۀ قطعه 
S = درصد انقباض 

LM
LG

S
=

×
−
1

1
 

 

فرمول 1. 

LM
LG S LG=

×
+

1 
فرمول 2. 

توجه: فرمول 1 دقیق است و برای مدل های ماشینی به کار می رود، ولی فرمول 2 تقریبی 
است و برای مدل های چوبی دستی مناسب است.

جدول درصد انقباض تئوری و عملی فلزات در قالب های موقت

درصد انقباض جنس فلز
تئوری

درصد انقباض 
عملی

0/5 ــ 11/3چدن خاکستری

0/8 ــ 1/22چدن با گرافیت کروی بدون عملیات حرارتی

0 ــ 0/50/8چدن گرافیت کروی با عملیات حرارتی

)GTW( 1 ــ 1/62چدن تمپر سفید

)GTS( 0 ــ 0/51/5چدن تمپر سیاه

1/5 ــ 22/5فوالد  ریختگی

2/3 ــ 2/32/8فوالد منگنز

0/8 ــ 1/21/5آلیاژهای آلومینیم

1 ــ 1/21/5آلیاژهای منیزیم

1/5 ــ 1/92/1مس الکترولیت

0/8 ــ 1/52آلیاژ مس وقلع )برنز(

0/8 ــ 1/31/6آلیاژ مس و قلع و روی )برنج قرمز(

0/8 ــ 1/21/8آلیاژ مس و روی )برنج(

[Cu-Zn-Mn(Fe-Al)l] 1/8-22/3آلیاژهای مس مخصوص

1/9 ــ 2/12/3آلیاژهای آلومینیم برنز

1/1 ــ 1/31/5آلیاژ روی 

0/4 ــ 0/50/6فلزات سفید )آلیاژهای سرب و قلع(



39

محاسبة مقدار شیب برحسب میلی متر

s
/ hF (mm) × ×

=
1 75

1 
درجه فرمول 3 

جدول شیب بر حسب درصد

ارتفاع قالب گیری غیر معمولیارتفاع قالب گیری معمولیشرح

3 درصد2 درصدشیب خارجی

5 درصد3 درصدشیب داخلی

جدول تعیین ارتفاع تکیه گاه زیری در ماهیچه های عمودی:

h1 = ارتفاع تکیه گاه زیری بر حسب میلی متر

تا
50

51
100

101
160

161
250

251
400

401
650

651
1000

1001
1600

1601
2500

بیش از
2500

ــــــــــــ30303030تا 50

ــــــــــ513040405050 ـ 100

ــــــــ101405050606080 ـ 200

ــــ201506060707080100200 ـ 400

4016070708080100110110120140 ـ 700

90100110110130140140150170ــ701 ـ 1200

130140140150160170170190ــــ1201 ـ 2000

170170180190200200220ــــــ2001 ـ 3000

200200210220230230250ــــــ3001 ـ 5000

D =قطر ماهیچه

h =ارتفاع ماهیچه
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جدول تعیین طول تکیه گاه های افقی بر حسب میلی متر

I1= I2 =  طول تکیه گاه

تا
50

50
150

150
300

300
500

500
750

750
1000

1000
1500

1500
2000

2000
2500

2500
3000

بیش از
3000

ــــــــــــــ15203040تا 50

ــــــــــ50203040506070 ـ 100

ــــــ4050607080100110ــ100 ـ 200

506060708090110130140150ــ200 ـ 300

708090100120130140150160ــــ300 ـ 400

8090100110130140150160170ــــ400 ـ 500

100110120140150160170180ــــــ 500 ـ 700

120140150160170180190ــــــــ700 ـ 1000

150160170180190200ــــــــــ1000 ـ 1200

180190200210220ــــــــــــ1200 ـ 1500

200210220230240ــــــــــــ1500 ـ 2000

220230240250260ــــــــــــ2000 ـ 2500

250260270280ــــــــــــــ2500 ـ 3000

280290300ــــــــــــــــبیش از 3000

L =طول ماهیچه

D dD =
=

2
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جدول استاندارد تراش مجاز در آلیاژهای مختلف بر حسب میلی متر

سطوح روییسطوح داخلی و جانبیسطوح زیریاندازۀ قطعهجنس قطعه

چدن

2/535تا 150

33/55/5تا 300

500456 ـ 300

9004/55/56/5 ـ 500

1500568 ـ 900

فوالد

336تا 150

300566 ـ 150

500668 ـ 300

900679/5 ـ 500

15006812 ـ 900

فلزات غیر آهنی

751/51/52 ـ 10

2001/522/5 ـ 75

30022/53 ـ 200

5002/533/5 ـ 300

90033/54/5 ـ 500

1500345 ـ 900

جدول استاندارد تراش مجاز در سوراخ ها بر حسب میلی متر در شعاع

قطر سوراخ بر حسب 
طول سوراخ بر حسب میلی مترمیلی متر

20تااز
80

85
160

165
220

225
380

385
540

545
770

775
1000

1000
به باال

205023456789

5510033456789

10518044456789

18522055556789

22556066666789

56596077777789

965100088888889

99999999به باال1000





فصل 3
شکل ها و نمودارها
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شکل ها و نمودارها

می
حج

ط  
سا

 انب
صد

در

F° درجه حرارت

نمودار ـ تأثیر درجه حرارت بر روی انبساط حجمی سیلیس
 باتوجه به نمودار فوق چنانکه مشاهده می شود، با افزایش درجة حرارت، درصد انبساط 
انبساط حجمی  افزایش درصد  افزایش می یابد.  حجمی سیلیس در ماسه های سیلیسی 
C°11 بیشتر از دماهای دیگر است و در دماهای حدود   C°8 ـ تا   از درجة حرارت 
12 درجة سانتی گراد به باال افزایش درصد انبساط حجمی سیلیس مشاهده نمی شود.  

C° درجه حرارت

ماسة معمولی

ماسة الیوین

ماسة زیر کن

ماالکیت

د(
رص

 )د
اط

نبس
ن ا

یزا
م

همان طور که اشاره شد، یکی از مزایای ماسه های غیر سیلیسی نسبت به نوع سیلیسی 
به نمودار فوق،  با توجه  باالست.  انبساط حرارتی کم در درجة حرارت های  آن، داشتن 
ماسة معمولی ) سیلیس( بیشترین انبساط حرارتی را در درجة حرارت های باال دارد و 

پس از آن به ترتیب ماسه های الیوینی، زیرکنی و ماالکیت قرار دارند.

سیلیس
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میزان چسب )درصد(

) ربع
چ م

این
وند

پ
ر )

ی ت
شار

م ف
کا

تح
اس

نمودار: تأثیر میزان چسب بر روي استحکام قالب گیري )نسبت خاک به آب 2 تا 4 بوده 
است(.

میزان رطوبت چوپ

میزان رطوبت محیط )درصد(

مقدار رطوبت مطلوبکاج سفید شمالی

کاج

چوب ماهاگانی

اط
نبس

د ا
رص

د
ض

قبا
د ان

رص
د

با توجه به میزان رطوبت  انبساط چند نمونه چوب،  انقباض و  در نمودار فوق تغییرات 
شکل  این  در  که  گونه  همان  است.  شده  داده  نشان  محیط،  رطوبت  و  آن  در  موجود 
مشاهده می شود، در صورتی که رطوبت موجود در چوب زیاد شود و به 10 درصد برسد 
)یعنی رطوبت محیط حدود 50 درصد باشد( انبساط حجمِی ایجاد شده در مدل برابر 
1/5 درصد است. در محیطی با 75 درصد رطوبت میزان این انبساط به 3 درصد یا بیشتر 

می رسد.
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تعداد دفعات استفاده از مدل 1000 ×

برنز دریایی

چدن خاکستری

اپوکسی پرشده با آهن

صدآلیاژ آلومینیم
در

ب 
حس

بر 
دل 

ر م
عم

در نمودار فوق عمر مدل های ساخته شده از چند مادۀ مختلف، براساس دفعات قالب گیری 
نشان داده شده است.

چگونگي مراحل انجماد و به وجود آمدن حفره در قطعة ریختگي مکعبي شکل به صورت 
زیر است:

ÅÅÅÅÅ∏≥

v�U{« »«c� tKOÝËÅtÐ b¹UÐ œUL−�« sOŠ Ë »«c� X�UŠ Ëœ —œ ÷U³I�« Ë œœdÖÅv� Ê«d³ł È“UÝÅ‰b� —œ

v¹U¼ÅÁdHŠ Êb�¬ œułËÅtÐ YŽUÐ œuA� Ê«d³ł »«c� tKOÝË tÐ ÷U³I�« Ëœ s¹« t� vð—u� —œ Æœuý Ê«d³ł

 q?J?ý Æœœd?ÖÅv?� v~²�¹— tFD� —œ±‡‡¥t?F?D?� —œ Ád?H?Š Êb?�¬ œu?łËÅtÐ Ë œUL−�« qŠ«d� v~�u~Ç 

Æb¼œÅv� ÊUA� «— v~²�¹—

©ÁdHŠ® vKš«œ ÷U³I�« ¨©ÁdHŠ® vKš«œ v{U³I�« »uOŽ  —u� tÐ XÝ« sJL� v{U³I�« »uOŽ

FI� UÐ Á«dL¼ÒtÐ v~²¦Ð ¨»uOŽ s¹« Êb�¬ œułuÐ Æb¹¬ œułuÐ  UFD� —œ `DÝ Êbý Œ«—uÝ U¹ Ë Êbý d

v{U³I�« »uOŽ ¨rO�{ ÈÅÁbý bL−M� ÈÅt²ÝuÄ ÈÅt¹ô UÐ ÈU¼˛UO�¬ —œ ¨‰U¦� Ê«uMŽ tÐ Æœ—«œ ˛UO�¬ Ÿu�

Æœ—«b� œułË `DÝ —œ Âd� dOOGð Ë b¹¬Åv� œułuÐ vKš«œ ©ÁdHŠ®

±Å‡‡ ±Å‡‡ ¥v~²�¹— ÈU¼ÅtFD� —œ t¹cGð ‡‡ 

ÁœUH²Ý« t¹cGð “« v~²�¹— ÈU¼ÅtFD� —œ ÷U³I�« “« výU� »uOŽ l�— Ë Êœd� œËb×� —uEM� tÐ

 qJý± ‡‡ ¥Èe¹——UÐ “« fÄ tO�Ë« »«c� eK  ∫©n�«® v³FJ� ÈÅt�uL� p¹ ÷U³I�« qŠ«d� pOðULýÅÅ‡‡ 

dOOGð® Êbý dFI� UÐ Á«dL¼ vKš«œ ÷U³I�« ∫ ©œ® vKš«œ ÷U³I�« ∫©Ã® v{U³I�« ÈÅÁdHŠ ÈdOÖÅqJý Ë Åt²ÝuÄ Êbý b�Uł ∫©»®

·«dÞ« jO×� UÐ ÁdHŠ ◊U³ð—« Ë `DÝ Êbý Œ«—uÝ ∫©‡¼®   ©ÈœUFÐ«

©ÅÃ®©»®Å©n�«®

©‡¼®©œÅ®

U�œ r¼ ◊uDšb�Uł t²ÝuÄÁdHŠ

tÝU�

»«c� eK 

50
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در شکل زیر رفتار یک تغذیة استوانه اي، که روي یک قطعه مکعبي قرار گرفته نشان 
داده شده است. در این مثال تغذیه و قطعه کاماًل در داخل قالب ماسه اي قرار گرفته اند.

ÅÅÅÅ∏¥

t?Ð v?�U?Ý— »«c?� ÊU?J�« Êœ—Ë¬ r¼«d� Ë »«c� ÷U³I�« Êœd� e�dL²� ¨t¹cGð vK « ÈÅtHOþË ÆœuýÅv�

 q?J?ý —œ Æb?ýU?ÐÅv� ©Ábý t²�¹— ÈÅtFD�® V�U� qš«œ —œ œUL−�« ‰UŠ —œ ÈU¼ÅXL��≤Å‡‡ ¥—uÞ tÐ 

S

S

L

 qJý≤Å‡?‡ ¥∫©n?�«® h?�U?š e?K� “« v³FJ� ÈÅtFD� œUL−�« ÈÅÁu×� ‡‡ 
œUL−�« ÈÅtLðUš ∫©Ã®  œUL−�« ‰öš —œ ∫©»®  œUL−�« ÈÅtO�Ë« qŠ«d�
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È«Åt�«u²Ý« t¹cGð

در نمودار فوق، مراحل انقباض در یک فوالد ساده کم کربن آمده است. چنانکه مشاهده 
می شود، انقباض سه مرحله دارد.

انقباض مایع: از درجة حرارت ریختن مذاب آغاز مي شود و تا رسیدن به نقطة انجماد فلز 
ادامه می یابد.

انقباض حین انجماد: از هنگام شروع تا خاتمه انجماد صورت می گیرد.
انقباض جامد: از خاتمة انجماد یعنی جامد شدن، نقطه شروع مي شود و تا رسیدن فلز به 

درجة حرارت محیط ادامه می یابد.
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مقدار حرارت یا زمان

مخلوط مایع و جامد

BAنقطة ذوب

منحنی انجمادمنحنی ذوب

ت
رار

 ح
جة

در

در شکل فوق منحنی ذوب و انجماد یک فلز خالص نشان داده شده است.
همان طور که در شکل فوق مشاهده می شود، انجماد فلز تابعی از زمان و درجة حرارت 

است.
فیزیکی  تغییرات  و  می شود  تبدیل  جامد  به  مایع  حالت  از  خالص  فلز  که  هنگامی    
از نقطة A شروع  انجماد  انجام می گیرد، یعنی  در چنین فلزی در درجة حرارت ثابتی 
مي شود و تا هنگامی که تمام مذاب به جامد تبدیل نگردد، درجة حرارت تغییر نمی کند.
  پس از آنکه تمام مذاب درنقطة B جامد گردید با گذشت زمان درجة حرارت فلز جامد 
نیز کاهش می یابد تا فلز منجمد گردد. همچنین درهنگام ذوب، با افزایش درجة حرارت 
دمای فلز جامد افزایش می یابد و ذوب شدن از نقطة A شروع می شود و تا هنگامی که 
تمام جامد به مذاب تبدیل نگردد درجة حرارت تغییر نمی کند و پس از آنکه تمام جامد در 
نقطة B به مذاب تبدیل شد با گذشت زمان، درجة حرارت فلز مذاب نیز افزایش می یابد.

CCH
100gr

ت
رار

 ح
جة

در
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چنانکه  دهد.  می  نشان  را  مذاب  آلومینیوم  در  هیدروژن  حاّللیت  میزان  فوق  نمودار 
مشاهده می شود، با افزایش دمای مذاب آلومینیوم میزان هیدروژن حل شده در مذاب 

افزایش می یابد.

در نمودار فوق، تأثیر درجة حرارت در حاّللیت هیدروژن نشان داده شده است. 
آلیاژها اختالف حاّللیت گاز در حالت  و  فلزات  از  بسیاری  چنانکه مشاهده می شود در 
جامد و مذاب بسیار زیاد است. به طور مثال میزان حاّللیت هیدروژن در نیکل جامد به 
مراتب کمتر از نیکل مایع است. همچنین برای فلزات دیگر نظیر آهن، آلومینیوم و مس 

نیز به همین صورت است.

تر 
ی م

انت
 س

ب
س

رح
ن ب

وژ
در

هی
ت 

اللی
ح

ب
ذا

م م
گر

 10
0 

ای
 بر

ب
کع

م





فصل 5
ایمنی، بهداشت و ارگونومی



رنگ های ایمنی

آبی سبز زرد قرمز  رنگ

بدون خطر، کمکهای احتیاط احتمال خطرایست، ممنوعمعنی
اولیه

عالیم پیشنهادی 
راهنمایی

سفیدسفیدسیاهسفیدرنگ زمینه

سفیدسفیدسیاهسفیدرنگ عالیم

عالیم ایست، اضطرای، مثال های کاربردی
خاموش، عالیم ممنوع، 

مواد آتش نشانی

اشاره و تذکر خطر 
)مثاًل آتش، انفجار، 

تابش(، اشاره و تذکر 
موانع )مثاًل گودال و 

برآمدگی(

مشخصه راه نجات و 
خروجی اضطراری، 
کمک های اولیه و 
ایستگاه های نجات

موظف به استفاده 
از تجهیزات ایمنی 

شخصی، محل کیوسک

عالئم پیشنهادی 

باید از کمریند 
ایمني استفاده 

شود

عابرپیاده باید 
از این مسیر 
استفاده کند 

باید از ماسک 
ایمني استفاده  

شود 

باید از لباس 
ایمني استفاده 

شود 

باید از کاله 
ایمني استفاده 

شود 

باید از ماسک 
جوشکاري 
استفاده شود

باید فقل شود 

باید از گوشي 
محافظ استفاده 

شود 

باید از پل 
استفاده  شود 

قبل از شروع به 
کار قطع کنید

عینک حفاظتي 
باید بپوشید

کفش ایمني 
باید بپوشید 

باید از ماسک 
محافظ استفاده 

شود 

دست ها باید 
شسته شود

عالئم نجات در مسیرهای فرار و خروجیهای اضطراری

تجهیزات 
شستشوی چشم

اطالعات مسیر کمکهای کمکهای اولیه برانکارددوش اضطراری
اولیه، مسیرهای فرار و 
خروجی های اضطراری

پنجره  اضطراري خروج خروجی اضطراری/ مسیر فرار
نردبان فرار 

تلفن اضطراري

عالئم ایمني  



عالئم ایمنی حریق و عالیم اضافی 

کپسول 
آتش نشانی

شیلنگ 
خاموش کننده 

دیوارک

کلید هشدار کاله ایمني نردبان آتش 
آتش 

تلفن اضطراری 
`

BGVA81)04-2002(و )4844-2 )2001-02 DIN                              عالیم ممنوع

این آب خوردنی 
نیست

خاموش کردن با 
آب ممنوع

عبور عابر پیاده 
ممنوع

کبریت، شعله و 
سیگار کشیدن 

ممنوع

سیگار کشیدن 
ممنوع

ممنوع

گذاشتن یا انبار 
کردن ممنوع

وصل کردن 
ممنوع

کاربرد این 
دستگاهها در 

وان حمام، دوش 
با ظرفشویی 

ممنوع

دست زدن و 
تماس ممنوع

برای وسایل 
نقلیه باالبر 

ممنوع

ورود افراد 
متفرقه ممنوع

استفاده از تلفن حمل نفر ممنوع
همراه ممنوع

ورود به محوطه 
ممنوع

پوشیدن 
دستکش ممنوع

عکسبرداري 
ممنوع

عدم دسترسي 
براي افراد با 
قطعات فلزي 



54

BGV A81 )04-2002( 4844-2 و DIN )02-2001(       عالیم هشدار  طبق

مواد  هشدار، 
رادیواکتیو یاپرتو 

یونیزه کننده

مواد  هشدار، 
خورنده

مواد  هشدار، 
سمی

هشدار نسبت به 
مواد منفجره

هشدار نسبت به 
مواد اتش زا

از  قبل  هشدار 
نقطه خطر

هشدار، مواد 
آتش زا

هشدار، تابش 
لیزری

هشدار لبه هاي 
برنده 

هشدار، ولتاژ 
الکتریکی 
خطرناک

هشدار، رفت و 
آمد باالبر

هشدار، بارها 
آویزان و معلق

هشدار، خطر هشدار، سرما
مرگ

هشدار خطوط 
سقوط

هشدار، نسبت 
به زمین خوردن 

و گیر کردن

هشدار، میدان 
مغناطیسی

هشدار، پرتوهای 
غیریونی کننده و 
الکترومغناطیس

هشدار، خطر 
پرس شدن

هشدار، خطر 
سرخوردن

هشدار، 
آسیب دیدگی 

دست

هشدار، خطر 
باتری

هشدار، 
کپسولهای گاز

هشدار، سطوح 
داغ



لوزی خطر

خطرات آتش سوزی نقطه اشتغال
4ـ زیر 73 درجه فارینهایت

3ـ زیر 100 درجه فارینهایت
2ـ زیر 200درجه فارینهایت

1ـ باالی 200 درجه فارینهایت
0ـ نمی سوزد

قرمز

واکنش پذیری
4ـ ممکن است منفجر شود

3ـ ممکن است در اثر حرارت و شک منجر شود
2ـ تغییرات شیمیایی شدید

1ـ در اثر استفاده از حرارت ناپایدار می گردد
0ـ پایدار است

زرد

واکنش پذیر
4ـ مرگبار

3ـ خیلی خطرناک
2ـ خطزنا ک

1ـ باخطر کمل 
0ـ نرمال

آبی

خطرات خاص
OX اکسید کننده

ACID اسیدی
ALK قلیایی

COR خورنده

سفید

تشریح راهنمای لوزی خطر

واکنش پذیریبهداشت

قابلیت آزاد کردن انرژینحوه حفاظت

ممکن است تحت شرایط عادی منفجر شود44 حفاظت کامل و استفاده از دستگاههای تنفسی

ممکن است در اثر حرارت و شک منفجر شود33 حفاظت کامل و استفاده از دستگاههای تنفسی

صورت  کامل  ماسک  همراه  تفسی  دستگاه  از   2
تغییرات شیمیایی شدید می دهد ولی منفجر نمی شود2استفاده گردد

در اثر استفاده از حرارت ناپایدار می گردد11 بایستی از دستگاه تنفسی استفاده گردد

در حالت عادی پایدار است00 وسیله خاصی مورد نیاز نمی باشد

مقایسة انواع کالس های آتش
اروپایینوع حریق

Class Aجامدات قابل اشتعال )مواد خشک(

Class B مایعات قابل اشتعال

Class Cگازهای قابل اشتعال

Class F/Dوسایل الکتریکی )برقی(

Class Dفلزات قابل اشتعال

Class Fروغن آشپزی



جدول مقایسۀ انواع کالس های آتش

روش های متفاوت اطفای حریق
طبقه بندی آتش سوزی هامواد خاموش کننده توصیه شده

خاموش کننده های نوع آبی پودری چند 
منظور CO2  هالون 

خاموش کننده ها پودری چند منظوره 
خاموش کننده های نوع آبی

CO2 خاموش کننده های
خاموش کننده های هالون
خاموش کننده های پودری

خاموش کننده ای چندمنظوره

موادی که از سطح می سوزند مانند، 
چوب، کاغذ، پارچه

موادی که از عمق می سوزند مانند چوب، 
زغال سنگ، پارچه، موادی که در اثر 

حریق شکل خود را از دست می دهند 
مانند الستیک نرم، پالستیک نرم

جامدات احتراق پذیر به جز 
A فلزات

خاموش کننده های پودری 
خاموش کننده ها کف شیمیایی و مکانیکی

 CO2 خاموش کننده ها پودری و
خاموش کننده هالون  خاموش کننده های 

AFFF1

نفت، بنزین، رنگ، الک، روغن و غیره 
)غیر قابل حل در آب(

مایعات سنگین مانند قیر و آسفالت و 
گریس الکل، کتونها و غیره )قابل حل 

در آب(

B مایعات قابل اشتعال

خاموش کننده های پودری
CO2 خاموش کننده های

خاموش کننده های هالون

گازها یا موادی که اگر با آب ترکیب 
شوند تولید گاز قابل اشتعال می نماید 

مانند کاربپد

C گازهای قابل اشتعال

 CO2 خاموش کننده های
خاموش کننده های هالون

کلید و پریز برق، تلفن، رایانه، 
ترانسفورماتورها

D تجهیزات برقی

فلزات قابل اشتعال Eمنیزیم، سدیم، پتاسیم، آلومینیمخاموش کننده های پودر خشک

میزان شدت نور در محیط های کار )لوکس(

دی
ه بن

رج
د

لوکسفعالیت کاری

50ـ20فضاهای عمومی با محیط تاریک1

100ـ50گذرگاه های و راهروهای کارهای موقت2

200ـ100فضاهای کاری برای کارهایی که گاها انجام می شود3

500ـ200کارهایی که معموالً با کنتراست باال یا برروی قطعه بزرگ انجام می شود4

1000ـ500کارهایی که معموالً با کنتراست متوسط یا برروی قطعه کوچک انجام می شود5

2000ـ1000کارهایی که معموالً با کنتراست پایین یا برروی قطعه کوچک انجام می شود6

5000ـ2000کارهایی که معموالً با کنتر است پایین یا برروی قطعات ریز و یا تکرار زیاد انجام می شود7

10000ـ5000انجام کارهای ممتد و طوالنی با دقت باال8

20000ـ10000انجام کارهای خیلی خاص با کنتراست بسیار پایین9



ارگونومی

حدود مجاز توصیه شده در خصوص نیروی کشیدن و هل دادن بار در راستای افقی

نیروهایی که نبایدشرایط
 از آن تجاوز کرد

 )بر حسب کیلوگرم(

مثال هایی از نوع کار

الف( وضعیت ایستاده
1ـ تمام بدن در کار دخالت دارد

حمل بار با فرغون23 کیلوگرم نیرو

2ـ عضالت اصلی دست و شانه 
دستها کاماًل کشیده شده اند

خم شدن بر روی یک مانع برای حرکت  یک شيء یا 11 کیلوگرم نیرو
هل دادن یک شيء در ارتفاع باالتر از شانه

برداشتن یا جابجایی کردن یک قطعه از دستگاه هنگام 19 کیلوگرم نیروب( زائل زین
تعمیر نگهداری 

جابجایی کردن اشیا در محیط های کاری سربسته نظیر 
تونل ها یا کانال های بزرگ

کارکردن با یک فرم عمودی نظیر دستگیره های کنترل 13 کیلوگرم نیرویج( در حالت نشسته
در ماشین آالت سنگین برداشتن و گذاشتن سینهای با 

محصول بر روی نوار نقاله

حدود مجاز توصیه شده در خصوص نیروی کشیدن و هل دادن بار در راستای عمودی

نیروهایی که نبایدشرایط
 از آن تجاوز کرد

 )بر حسب کیلوگرم(

مثال هایی از نوع کار

کشیدن اجسام به سمت پایین 
در ارتفاع باالی سن

55 کیلوگرم نیرو
60 کیلوگرم نیروی

کارکردن یا سیستم کنترل گرفتن قالب نظیر دستگیره 
جرثقیل  یک  انداختن  بکار  دستی  کنترل  یا  ایمنی 
 5 از  کمتر  قطری  برقی، سطح گیره  گیره های  زنجیری 

سانتیمتر باشد.

تا  پایین  سمت  به  کشیدن 
ارتفاع شانه

بکار انداختن کنترل، گرفتن قالب22 کیلوگرم نیرو

 25 cm کشیدن به سمت باال
)in10( باالی سطح زمین

ارتفاع آرنج
ارتفاع شانه

27 کیلوگرم نیرو
15 کیلوگرم نیرو
7/5 کیلوگرم نیرو

بلند کردن یک شئیی با یک دست 
بلند کردن در یا درپوش

تا  پایین  سمت  به  دادن  فشار 
ارتفاع آرنج

بسته بندی کردن باربندی، مهر و موم کردن بسته ها29 کیلوگرم نیرو

تا  باال  سمت  به  دادن  فشار 
ارتفاع شانه

بلند کردن یک گوشه یا انتهای شيء نظیر یک لوله یا 20کیلوگرم نیرو
تیر آهن بلند کردن یک شئیی تا قسمت باالی تخته



پشــتی صندلــی بایــد کامــاًل بــه کمــر 
ــی  ــوس طبیع ــن آن ق ــبد و پایی بچس

کمــر را پوشــش دهــد.
ــی  ــه واقع ــر 90 درج ــج براب ــه آرن زاوی
باشــد شــانه ها نیــز در وضعیــت راحــت 

ــند ــرار داشته باش ق
ــه  ــوده و زاوی ــي ب ــورت افق ــه ص ران ب
ــا 110  ــو بیــن 90 ت ــا مفصــل زان آن ب

ــد. ــه باش درج
کــف پاهــا بایــد کامــاًل روی زمیــن قــرار 
ــت از  ــب نیس ــاع مناس ــر ارتف ــرد اگ گی

زیرپایــی اســتفاده شــود.
مــچ دســت در حالــت طبیعی مســتقیم 

روی صفحــه کلیــد قــرار می گیــرد.

میزان خطر و احتمال وقوع آن برحسب مسیر جریان برق

احتمال وقوعمیزان خطر مرگمسیر جریان

خیلی کمخیلی زیاد )مرگبار(از سر به اندام های دیگر

متوسطزیاداز یک دست به دست دیگر

زیاد خیلی زیاداز دست به پا

کمکماز یک پا به یک دست

زمان تست هیدرو استاتیک خاموش کننده ها

دورۀ زماننوع خاموش کننده آتش نشانیردیف
 تست )سال(

5خاموش کننده آب و گاز تحت فشار و یا حاوی ترکیبات ضد یخ1

2FFFP یا AFFF 5خاموش کننده حاوی

5خاموش کننده پودری یا سیلندر فوالدی3

5خاموش کننده دی اکسید کربن4

5خاموش کننده حاوی پودر تر شیمیایی5

سیلندرهای 6 با  شیمیایی  خشک  پودر  حاوی  خاموش کننده های 
آلومینیوم و یا برنجی

12

سیلندرهای 7 با  شیمیایی  خشک  پودر  حاوی  خاموش کننده ای 
فوالدی ریخته گری و مواد هالوژنه

12

یا 8 )کارتریج(  بالن  دارای  و  پودر  حاوی  خاموش کننده های 
سیلندرهای فوالدی ریخته گری شده

12
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)معموالً  رنگی  شیشه 
 79 70تا  کدهای  سبز( 
مربوط به انواع شیشه های 

است
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TEX

پارچه
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C/PAP

کاغذ یا مقوای ممزوج با 
پالستیک یا آلومینیوم

61

TEX

کنف

41

ALU

آلومینیوم
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شیشه ممزوج

50

FOR

چوب

71

GL

شیشه بدون رنگ شفاف

51

FOR

کدهای 60 تا 69 به طور کلی مربوط به انواع پارچه ها چوب پنبه
است



عالیم و کدهای بازیافت مواد مختلف

ــوب  ــوالت محس ــی محص ــر طراح ــر ب ــای مؤث ــی از پارامتره ــوان یک ــه عن ــت ب ــروزه بازیاف ام
می گــردد و بــه خصــوص در مباحثــی همچــون طراحــي و توســعه پایــدار توجــه بــه بازیافــت 

ــژه ای برخورداســت. ــت وی از اهمی
ــه  ــک زبال ــهولت تفکی ــه س ــول، ب ــتفاده از محص ــس از اس ــد پ ــه می توان ــل ک ــی از عوام یک
ــس  ــوع جن ــه ن ــه کاال اســت ک ــر روی بدن ــدرج ب ــت من ــم بازیاف ــد عالی ــدأ کمــک نمای در مب
ــه بیــان برخــی از متداول تریــن آنهــا شــده اســت. محصــول را بیــان مــی دارد کــه در ذیــل، ب

توضیحاتکد توضیحاتکد 

01

PET

پلی اتیلن تری فتاالت

02

PE-HD

پلی اتیلن با چگالی باال

03

PVC

پلی وینیل
 کلراید

04

PE-LD

پلی اتیلن با چگالی پایین

05

PP

پلی پروپیلن

06

PS

پلی استایرن

07

O

 سایر پالستیکها که 
عمدتا شامل اکریلیک ها، 

فایبرگالس، پلی آمید 
و مالمین )اوره فرمالدئید(

 کدهای 8 تا 14 به ترتیب مربوط به باتریهای سرب 
ـ اسیدی، قلیاتی، نیکل کادمیوم، نیکل متال هیدرید، 
لیتیوم، اکسید نقره، و زینک کربن )باتری های قلمی 

معمولی( است.

20

PAP

مقوا

21

PAP

کاغذهای ممزوج با سایر 
مواد، کاغذ روزنامه، پاکت 

نامه و غیره

22

PAP

کاغذ

40

FE

آهن
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کدها عبارتند از:

ــن  ــن و معمول تری ــل بازیافت تری ــاالت، قاب ــن ترفت ــی اتیل ــد 1: )پل ــتیک ک PETE -1 پالس
ــه عنــوان بطری هــای آب، نوشــانه و ظرفهــای یکبــار مصــرف و غیــره  پالســتیک اســت کــه ب
ــای آب،  ــه بطری ه ــت ب ــا بازیاف ــاوم اســت و ب ــا مق ــر گرم اســتفاده می شــود. محکــم و در براب

ســاک، لبــاس، کفــش، روکــش مبــل، فیبرهــای پلــی اســتر و غیــره تبدیــل می شــود.

ــرعت  ــه س ــی و ب ــه به راحت ــاال ک ــت ب ــا غلظ ــن ب ــد2: )پلی اتیل ــتیک ک HDPE -2 پالس
ــوالً در  ــرد و معم ــکل می گی ــا زود ش ــت، ام ــک اس ــوع خش ــتیک ن ــود. پالس ــت می ش بازیاف
ــکار  ــره ب ــه و غی ــه های زبال ــوه، کیس ــی آب می ــیر، قوط ــای ش ــوینده های، بطری ه ــی ش قوط
ــه لوله هــای پالســتیکی، قوطــی شــوینده ها، خــودکار، نیمکــت  ــل ب ــا بازیافــت تبدی مــی رود ب

و غیــره می شــود.

PVC -3 پالســتیک کــد 3: )پلــی وینیــل کلورایــد ســخت بازیافــت می شــود. بــا آنکــه محیــط 
ــا،  ــا، میزه ــا در لوله ه ــه ج ــوز در هم ــدازد، هن ــر می ان ــه خط ــراد را ب ــالمت اف ــت و س زیس
ــوان  ــه عن ــده ب ــت ش ــورد PVC بازیاف ــم می خ ــه چش ــره ب ــته بندی و غی ــباب بازی و بس اس

ــود.  ــتفاده می ش ــین اس ــن ماش ــش ک ــل و گل پخ ــرعت گیر، پن ــوش، س کفپ

LDPE-4  پالســتیک کــد 4: )پلــی اتیلــن بــا غلظــت پاییــن اســت. ویژگــی آن قابــل انعطــاف 
ــای  ــاری، کاوره ــای فش ــته بندی، قوطیه ــیرینی، بس ــای ش ــوالً در نخ ه ــت. معم ــش اس بودن
ــه، ســطل های  ــل نام ــوان بســته های حم ــه عن ــت ب ــد از بازیاف ــی رود. بع ــکار م خشکشــویی ب

ــود. ــتفاده می ش ــره اس ــیم بند و غی ــه، س زبال

ــاده  ــرارت فوق الع ــر ح ــن و در براب ــت پایی ــا غلظ ــن ب ــد 5: )پلی پروپیل ــتیک ک pp-5 پالس
مقــاوم اســت. بــه عنــوان نــی، درهــای بطــری و قوطــی اســتفاده می شــود PP بازیافــت شــده 
در چــراغ راهنمایــی و رانندگــی، پــارو، جــای پــارک دوچرخــه و قفســه هایی کشــویی کاربــرد 

دارد.

PS - 6 پالســتیک کــد 6 پلــی اســتایرن کــه فــوم معــروف اســت در ظــروف یکبــار مصــرف 
دردار و غیــره بــکار مــی رود. فوق العــاده ســبک ولــی حجیــم اســت PS بــه دلیــل آنکــه گرمــا 
را زیــاد منتقــل نمی کنــد، کاربــرد زیــادی دارد. بــا آنکــه ایــن مــاده جــزو برنامه هــای بازیافــت 
ــش  ــرغ، خط ک ــانه های تخم م ــی، ش ــای حرارت ــه عایق ه ــد ب ــا می توان ــت ام ــهرداری ها نیس ش

و ظــروف پالســتیکی تبدیــل شــود.

7- ســایر مــوارد )پالســتیک کــد 7: ســایر پالســتیک ها ماننــد پلــی اورتــان می تواننــد ترکیبــی 
ــد  ــد 7 می توانن ــا ک ــوالت ب ــتند محص ــت نیس ــزو بازیاف ــند. ج ــوق باش ــتیک های ف از پالس
ــیاری از  ــوند. بس ــامل ش ــی را ش ــای 5 گالن ــا ظرف ه ــه ت ــه گرفت ــن دوچرخ ــز از زی هرچی
ــن پالســتیک ها  ــن ای ــا زری ــد، ام ــول نمی کنن ــن کــد را قب ــا ای بازیافت کننــدگان، پالســتیک ب

ــه الوارهــای پالســتیکی و مــواد سفارشــی هســتند. ــل تبدیــل ب قاب
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1. casting ریخته گري

2. Rolling نورد کاري

3. Extrusion فشار کاري

4. Forging تپک کاري

5. Powder metallurgy متالوژي پودر

6. Mandrel  ماندرل میله اي است که براي شکل دادن فضاي داخلي لوله و پروفیل در
فشار کاري به کار مي رود.

7. Sintering زنیتر

8. Asbestos  آزبست

9. Viscosity  گرانروي یا ویسکوزیته مقدار مقاومتي است که یک سیال نسبت به جاري
شدن از خود نشان مي دهد.

10. Electric Furnace  کوره هاي الکتریکي

11. slag  سرباره ترکیبات غیر فلزي است که روي مذاب تشکیل مي گردد و مي تواند
براي تصفیة مذاب از ناخالصي ها مورد استفاده قرار گیرد

12. Die cavity قالب هاي دائمي

13. Zircon زیرکن

14. Chromite کرومیت

15. Olivine  اولیوین

16. Compounded sand grains ماسة مختلط

17. kaolinite کائولینیت

18. Montmorillonite مونت موریلونیت

19. Illite ایلیت

20. Swelling قابلیت بادگردگي

21. Sulphite Lye سولفیت الي

22. Hot strength باالبردن »استحکام در درجة حرارت باال«

23. Floor sand ماسة پشت بند

24. Burnt sand ماسة سوخته

25. dead or Calsined clay خاک مرده یا کلینه

26. Pneumatic Scrubbing 
system سیستم هاي پنوماتیکي

27. Facing Sand ماسة رویه

28. Classifier جداکنندۀ ماسه از ذرات ریز

29. Fire clay خاک نسوز
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30. Batch Muller تک باري

31. Continuous Muller مداوم

32. Core ماهیچه

33. Core Plate صفحة ماهیچه

34. Core blowing ماهیچه سازي به روش دستي

35. Hotـ Box cores  جعبه ماهیچة گرم

36. Cold  Set روش سرد

37. Pattern مدل

38. Pattern Allowances اضافه ها و تغییرهاي مجاز

39. Calcium Stearate استئارات کلسیم

40. Dump  Box Molding روش مخزن جعبه اي

41. Molding Blowing روش دمشي

42. Investment Casting روش ریخته گري دقیق

43. Shell investment process روش پوسته اي

44. Solid investment process روش توپر

45. Gravity Die Casting ریخته گري در قالب هاي ویژه)روش ثقلي(

46. Pressure die casting ریخته گري تحت فشار

47. High pressure Die casting ریخته گري تحت فشار زیاد

48. Low pressure Die casting  ریخته گري تحت فشار کم

49. Toggle link سیستم اتصاالت زانوئي

50. Hot chamber process ماشین هاي ریخته گري تحت فشار با محفظة گرم

51. Cold chamber process ماشین هاي ریخته گري تحت فشار با محفظة سرد

52. Plunger پیستون تزریق مذاب

53. Accumulator مخزن فشار

54. Centrifugal casting ریخته گري گریز از مرکز

55. Refractorg Filler مادۀ پرکنندۀ دیرگداز

56. Suspension Agent عامل غوطه ور سازي

57. Binder Agent چسب

58. Carrier  Vehicle مادۀ حامل یا واسطه )آب ، الکل، روغن(

59. Blows,Blowholes سوسه ومک

60. Shrinkage cavities  کشیدگي )ناشي از انقباض( به صورت متمرکز یا پراکنده
)حفره هاي اانقباضي(
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61. Misruns or cold shuts نیامد )سرد جوش( »اتصال سرد«

62. Inclusion آخال

63. Pinhole Gas porosity تخلخل – مک گازي

64. Drops  cuts : Washes  Erosion Scabs ماسه انداختن – ماسه شوري و ماسه ریزي

65. Fusion= sand Burning ماسه سوزي و ماسه جوشي

66. Fash  Fin پلیسه

67. Rough surface, Metal Penetration زبري، نفوذ مذاب

68. Shot Metal ساچمه

69. Hot Tears = Hot cracks تََرک گرم

70. Cold cracks تََرک سرد

71. Hardspots سخت ریزه

72. Warped casting  پیچیدگي – تاب برداشتن

73. Coarse grain Structure درشت دانکي

74. Buckles and Expansion scab طبله یا زخمه

75. Crushes  خردشدگي

76. Shift  تکان خوردن

77. Core rise بلند شدن ماهیچه )قالب(

78. Bleeder  Run outs  بیرون زدن

79. Cold lip لب گرد

80. Micro ریزمک

81. Scab  زخمه

82. Sinter زنیتر )تف جوشي(



فصل 6
آیین نامه





آیین نامه
آییننامهایمنيدرصنایعریختهگري)قطعهریزيولولهریزی(

هدفودامنهشمول
هدف

هدف از بازنگري مبحث ریخته گري در آیین نامه و مقررات حفاظت فني در ریخته گري، آهنگري 
با شرایط روز صنایع، پیشرفت  به روزرساني و تطبیق مواد آن  و جوشکاري مصوب 1347/8/20، 
از  پیشگیري  و  مادي  منابع  و  انساني  نیروي  از  صیانت  و  کارگاه  محیط  سازي  ایمن  و  تکنولوژي 
تجهیزات  و  ماشین آالت  از  آنها  فرایند  در  است که  هایي  از کار در کلیه کارگاه  ناشي  حوادث 
ریخته گري )قطعه ریزي و لوله ریزی( و فرایندهاي مرتبط به غیر از روشهاي ریخته گري تحت فشار 

)دایکست(، مداوم و نیمه مداوم استفاده مي شود.

دامنهشمول
مقررات این آیین نامه به استناد ماده 85 قانون کار جمهوري اسالمي ایران تدوین گردیده و براي کلیه 

کارفرمایان، کارگران و کارآموزان مشمول قانون مذکور الزم االجراء می باشد.

فصلاولتعاریف
در این آیین نامه واژه ها و اصطالحات زیر در معاني مشروح مربوط به کار مي روند.

استفاده  فلزات  مذاب  ریخته گري  و  نگهداري  براي ذوب،  که  است  اي  نگهدارنده  محفظه  بوته: 
مي شود.

سرباره: اکسیدهاي فلزي یا دیگر ناخالصي ها یا ترکیبي از هر دوي اینها که بر روي سطح مذاب 
فلزات جمع مي شوند.

پاتیل: محفظه اي است که براي نگهداري، حمل و تخلیه مذاب استفاده مي شود و قابل خم شدن 
می باشد.

پاتیلجرثقیلي: نوعي پاتیل است که توسط جرثقیل هاي سقفي جا به جا مي گردد.
پاتیلباتخلیهازكف: نوعي پاتیل است که تخلیه مواد مذاب آن از طریق مجراي موجود در 

قسمت کف انجام مي پذیرد.
كورهالقایي: کوره اي است که حرارت بصورت الکتریکي و توسط کویل پیچیده شده در اطراف 
بوته یا نسوز کوره به فلز موجود در آن القاء مي گردد و به انواع فرکانس شبکه، فرکانس متوسط 
شامل  شبکه  فرکانس  کوره هاي  انواع  گردد.  مي  تقسیم  آزمایشگاهي(  )مصارف  باال  فرکانس  و 
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کوره هاي القایي بدون هسته و کوره هاي القایي کانال دار می باشند.
کوره قوس الکتریک مستقیم : کوره اي است که حرارت در آن از طریق ایجاد قوس الکتریک بین 

الکترودها و بار کوره تولید مي گردد.
قوس  ایجاد  طریق  از  آن  در  حرارت  که  است  کوره ای  غیرمستقیم:  الكتریك قوس كوره

الکتریک بین الکترودها ایجاد مي شود.
كورهشعلهايیاتشعشعي: کوره ای است که داراي حمام مذاب با عمق کم بوده و در ذوب 
فلزات از آنها استفاده مي شود و حرارت حمام از طریق گازهاي داغ در روي سطح فلز و تشعشع 

ناشي از سقف تأمین مي گردد و به انواع ثابت و دوار تقسیم مي شود.
كورهنگهدارندهماشینریختهگري: کوره ای است که داراي المانهاي تولید گرما بوده و به 

عنوان نگهدارنده مذاب در ماشین ریخته گري عمل مي نماید.
مذاب  فلز  تولید  به  منجر  نهایتًا  که  ریخته شده  داخل کوره ذوب  به  است که  موادي  باركوره: 

مي گردد.
پیشگرمباركوره: تجهیزاتي است که از آن براي پیشگرم کردن بار کوره قبل از ریختن آن به 

داخل کوره استفاده مي گردد.
مدل: قطعه اي است از جنس چوب، فلز یا دیگر مواد که براي ایجاد محفظه قالب در داخل مخلوط 

قالب گیري از آن استفاده مي شود.
ماهیچه: مخلوط از پیش شکل گرفته و قابل متالشي شدن که در درون قالب جاي گرفته تا قسمت 

هاي داخلي قطعه یا آن قسمت هایي را که توسط مدل نمي توان تعبیه نمود، تهیه نماید.
ماشین هاي قالبگیري یا ماهیچه سازي: ماشین تزریق ماسه یا دیگر مخلوط ها به منظور ساخت قالب 

یا ماهیچه با اعمال هواي فشرده یا دیگر گازها را مي گویند.
چسبماهیچه: هرگونه مواد بصورت مایع و یا جامد که براي چسباندن ذرات مخلوط ماهیچه به 

یکدیگر به کار برده مي شود.
پلیمر، فلز یا چوب که حفره داخل آن داراي شکل مطلوب  جعبهماهیچه: یک سازه از جنس 

ماهیچه بوده و ماهیچه در درون آن ساخته مي شود.
درجهریختهگري: محفظه اي بدون سرپوش و انتها، که براي نگهداري مخلوط ماسه در هنگام 
قالب گیري بکار می رود. درجه از دو یا چند جزء تشکیل شده است که قسمت پاییني، لنگه زیرین و 
قسمت باالیي، لنگه رویي نامیده مي شود. به قسمت هاي میاني به هر تعداد لنگه وسطي گفته می شود.

ریختهگريپوستهاي)چراغي(: روشي است که در آن قالب از طریق ریختن مخلوط ماسه 
حاوي چسب گرماسخت بر روي مدل فلزي گرم شده، شکل مي گیرد.

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

مولر:)Muller( ماشیني است که عمل مخلوط کردن و پوشش دادن مخلوط ماسه را به صورت 
مکانیکي براي استفاده در ریخته گري با استفاده از چسب ها و محلول ها انجام مي دهد.

میكسر:)SandMixer( ماشیني است براي تهیه مخلوط ماسه یا ماهیچه که از طریق اضافه نمودن 
اجزاء مخلوط بصورت کنترل شده این عمل را انجام مي دهد.

پاششموادساینده: فرایندي است که طي آن ماده ساینده با فشار ناشي از نیروي هیدرولیک یا 
باد و یا گریز از مرکز به یک سطح برخورد مي کند.

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

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

پرداختكاري: رسیدن به صافي سطح مورد نیاز توسط روشهایي مثل سنگ زدن و یا پولیش.
ماسهبازیابيشده: ماسه اي است که توسط فرایندهاي حرارتي، مکانیکي، هوادهي و تر، فرآوري 

مي شود.
چاله اضطراري تخلیه مذاب کوره: فضایي است که در زیر یا جلوي کوره قرار مي گیرد تا در مواقع 

اضطراري مواد مذاب در آن تخلیه گردد.
سربارهگیري: جدا نمودن سرباره را از سطح مذاب فلزات مي گویند.

ابزاربرداشتنقطعه: ابزاري است که به کمک یک مکانیسم دستي یا مکانیکي قطعه را از حفره 
قالب یا یک منطقه دیگر برمي دارد.

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

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

دستهپاتیل:)Trunnion( محوري است در پاتیل که براي چرخش و نگاهداشتن آن بکار مي رود.
چنگك:)Bail(حلقه متصل به پاتیل است که قالب جرثقیل در داخل آن قرار مي گیرد. 

ریختهگريریژه: روشي است که طي آن فلز مذاب تحت شرایط وزني یا با فشار پایین به داخل 
یک قالب از جنس مقاوم نظیر آهن یا فوالد ریخته شده و سپس منجمد مي گردد.

ماشینریژهریزی: یک دستگاه مکانیکي، هیدرولیکي، نیوماتیکي )پنوماتیکي( یا الکتریکي است 
که در آن فلز مذاب توسط نیروي وزن یا بافشار پایین به درون قالب چند بار مصرف موجود در 
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ماشین فرستاده مي شود.
قالب دائم است که معموالً  با  پایین: یک ماشین ریخته گري  بافشار ماشینهايریژهریزی
باالي یک کوره نگهدارنده نصب شده تا با ایجاد فشار، فلز مذاب را به لوله تغذیه بفرستد. فشار در 

این ماشین ها باید کمتراز 2 اتمسفر باشد.
قالبدائم: ابزاري است در ماشین هاي ریخته گري با قالب دائم که فلز مذاب به داخل آن ریخته 

شده تا به شکل قطعه ریخته گري در بیاید.
خطجدایش: سطح روي قطعه که به واسطه جداشدن نیمه قالب ها از یکدیگر بر روي آن تشکیل 

مي شود.
بلوك متوقف کننده:)Stop Block( قطعه اي که به منظور جلوگیري از حرکت ناخواسته اجزاء 

قالب در زمان تعمیر و نگهداري ماشین ریژه ریزی استفاده مي شود.
ماشینریختهگريگریزازمركز: ماشیني است که براي تولید لوله ها و بوش ها توسط روش 
گریز از مرکز استفاده مي شود. در این ماشین محور مرکزي لوله ها و بوش ها مطابق با محور گردش 
ماشین بوده و ضخامت لوله ها و بوش ها توسط ابعاد قالب و مقدار فلز ریخته شده مشخص مي گردد. 

محور فوق مي تواند بصورت افقي یا مایل باشد.
حدپایینيانفجار)اشتعال(:LEL کمترین مقدار گاز یا بخار مایع قابل احتراق که مي تواند با 

هوا مخلوط شده و مخلوط گازي قابل انفجاري )اشتعالي( را بوجود آورد.

فصلدوم:مقرراتعمومي
ماده 1: کارفرما مکلف است نسبت به شناسایي خطرات و ارزیابي شرایط محیط کارکارگاه هاي 
به منظور حذف مخاطرات احتمالي به عمل  اقدامات کنترلي مناسب را  اقدام نموده و  ریختهگري 

آورد. 
آییننامه  با  مطابق  و خطرات،  نوع کار  با  متناسب  باید  ریختهگري  هاي  2: کارگران کارگاه  ماده 
آموزش ایمني کارفرمایان، کارگران و کارآموزان مصوب شوراي عالي حفاظت فني، آموزشهاي 

ایمني الزم را دیده و مدارك مربوطه در پرونده آنان ثبت و ضبط شده باشد. 
لوحه شناسایي حاوي  داراي  باید  استفاده در صنایع ریختهگري  و تجهیزات مورد  ماشینها   :3 ماده 

اطالعات و مشخصات زیر بوده و در محل قابل رؤیتي بر روي آنها نصب شود: 
الفـ نام و آدرس سازنده دستگاه 

 ب ـ شماره سري یا نوع دستگاه 
 ج ـ مشخصات فني ضروري مانند توان، ظرفیت اسمي، وزن 

 ه  ـ شماره سریال و سال ساخت 
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 و ـ در صورت وجود استاندارد، شماره استاندارد 
ماده 4: انجام کلیه امور نصب، راه اندازي، بهرهبرداري و سرویس، تعمیر و نگهداري ماشینآالت و 
تجهیزات ریخته گري باید توسط افراد ماهر و با رعایت دستورالعمل هاي شرکت سازنده و الزامات 

قانوني انجام پذیرد. 
نتایج  ها،  دستورالعمل  و  بوده  مجزا  پرونده  داراي  باید  ریختهگري  تجهیزات  و  ها  ماشین   :5 ماده 

سرویس، تعمیر و نگهداري و بازرسي هاي فني و ایمني در آن ثبت گردد. 
ماده 6: کارگران شاغل در صنایع ریختهگري باید متناسب با نوع کار و خطرات موجود با وسایل 
حفاظت فردي مناسب )عینکهاي ایمني و حفاظتي، گوشي ایمني، کاله و کفش ایمني، دستکش، 
پیش بند، چتر حفاظتي و لباس مقاوم به حرارت و مانند آنها( مطابق با آیین نامه وسایل حفاظت فردي 

مصوب شوراي عالي حفاظت فني تجهیز گردند. 
اجزاء  داراي  تجهیزاتي که  یا  ها  داخل محفظه  به  افراد  یا ورود  تماس  از  براي جلوگیري   :7 ماده 

متحرك داخلي هستند باید از حفاظ مناسب استفاده شود. 
اکسیژن،  )ازجمله کمبود  ایجاد مخلوط هواي خطرناك  امکان  باید در خصوص  ماده 8: کارفرما 
انفجار و غیره( در محیط کارگاه از طریق اشخاص  مخلوط گازهاي سمي، مخلوط گازهاي قابل 
حقیقي یا حقوقي ذیصالح )طبق آییننامه مشاورین حفاظت فني و خدمات ایمني مصوب شوراي 
عالي حفاظت فني( بررسيهاي الزم را بعمل آورده و در صورت وجود چنین مخلوطي روش هاي 

پیشگیرانه الزم را اتخاذ و دستورالعملهاي مربوطه را تهیه کند. 
ماده 9: کارفرما باید دسـتورالعملهاي مکتوب براي عملیات ایمن ذوب ،بارریزي و انتقال مذاب را 
تهیه و بر نحوه اجراي آنها نظارت نماید. این دستورالعملها همچنین باید شـامل مشخص نمودن افراد 

ماهـر براي انجام کار و تجـهیزات حفـاظت فردي مورد نیاز باشد. 
ماده 10: کارفرما باید آموزش الزم را در خصوص روش هاي صحیح انجام کار مطابق دستورالعمل هاي 
مربوطه به کارگران ارائه نماید. کارفرما باید مطمئن گردد که کارگران از روشهاي صحیح انجام 
کار و دستورالعمل هاي مربوطه پیروي مينمایند و کارگران نیز موظف به رعایت روشها ي صحیح 

انجام کار و دستورالعمل هاي مربوطه ميباشند . 
ماده 11: کارفرما مکلف است فاصله کافي بین ماشینها و خطوط عملیاتي را مهیا نموده تا حرکت 

کارگران محدود نگردد. 
ماده 12: از فضاهاي مجزا باید براي تعمیر و نگهداري، نظافت ماشینها ، جا به جایي و اسقاط مواد 
استفاده گردد. سطوح مورد استفاده براي عبور افراد باید عاري از موانع، گریس، روغن و آب و یا 

هرگونه مواد لغزنده باشد.
ماده 13: در ماشین هایي که از سیستم هیدرولیک استفاده مي گردد باید با استفاده از روش هاي ایمن 
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از جاري شدن مایع هیدرولیک و آتش گرفتن آن جلوگیري به عمل آید. 
ماده 14: کارفرما موظف است میزان شدت صدا در ایستگاههاي مختلف کاري فرایند ریخته گری را 

اندازه گیري نموده و تدابیر الزم براي کاهش میزان شدت صداي تولیدي را اتخاذ نماید. 
ماده 15: در صورت بروز نقص فني در هر یک از اجزاء ماشینهاي گر ریخته گری باید با استفاده از 

روش هاي ایمن از ایجاد جراحت و صدمه به کارگران، جلوگیري به عمل آید. 
ماده 16: بخارات فیومهاي فلزي، گردوغبار و دودهاي حاصل از عملیات ریخته گری باید توسط 

سیستم تهویه و تصفیه مناسب از محیط خارج شود. 
از  قبل  ابزارها  و  شارژ  مواد  در  موجود  مایعات  سایر  و  روغن  رطوبت،  منظور حذف  به   :17 ماده 
فرورفتن آنها در کوره یا مذاب باید تمهیداتي پیشبیني شده باشد. از افزودن ظروف سربسته مثل 

انواع کپسولها و همچنین مواد قابل انفجار مانند مهمات جنگي باید اکیداً خودداري شود. 
ماده 18: ابزارها ي زنگ زده نباید در مذاب آلومینیم فرو برده شوند. 

ماده 1: 9 کارفرما باید کار جابه جایي قراضهها را به کارگراني واگذار نماید که آموزشهاي الزم 
را در رابطه با آزمایش، کنترل و حمل و نقل قراضهها فرا گرفته باشند. 

ماده 20: جابه جایي و شارژ ها قراضه باید پس از اطمینان از آزمایشات کنترلي آنها در خصوص 
امکان وجود مواد منفجره، اشیایي که بطور بالقوه خطر انفجار دارند و ظروف توخالي در بسته انجام 

شود. 
ماده 21: قبل از جابهجایي یا پیاده کردن قراضهها ي تهیه شده از صنایع نظامي که ممکن است حاوي 

مواد منفجره باشند باید فرد ماهري براي بررسي وقوع احتمالي انفجار تعیین گردد. 
ماده 22: قراضه ها فقط باید وقتي تحویل گرفته شوند که تهیه کننده تضمین نماید کنترل هاي الزم 

انجام شده و قراضه ها عاري از مواد منفجره و ظروف توخالي دربسته ميباشند. 
را  محل  کرده،  متوقف  را  کار  فوراً  باید  یافتند  مشکوکي  یا  منفجره  ماده  کارگران  اگر   :23 ماده 
عالمت گذاري و با استفاده از نوار مسدود نمایند و مراتب را سریعاً به فرد مسئول اطالع دهند. فرد 
مسئول باید مطمئن شود که در صورت کشف مواد منفجره یا مشکوك در داخل قراضه ها مقامات 

ذی صالح فوراً در جریان امر قرار ميگیرند .
ماده 24: اگر کارگران در داخل قراضه ها ظرف توخالي دربستهاي یافتند باید آن را کنار گذارده و 
به فرد مسئول اطالع دهند. براي استفاده مجدد، ظرف توخالي باید به منظور اطمینان از عدم ایجاد 

خطر در اثر افزایش فشار دروني ظرف به مقدار کافي سوراخ شود. 
نامه حفاظت در مقابل خطرات  باید مطابق آیین  نیرو  انتقال  ماده 25: تمامي موتورها و محورهاي 

وسایل انتقال نیرو حفاظ گذاري شده باشند. 
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فصلسومآمادهسازيماسه،قالبگیريوماهیچهسازي
ماده 26: سیلوها ، قیفها، مخازن و مخلوط کن های مورد استفاده در آمادهسازي ماسه، قالب گیري 
و ماهیچهسازي بعنوان فضاي بسته محسوب شده و انجام کار در آنها باید با کسب مجوز صادره از 

طرف کارفرما و رعایت اصول ایمني همراه باشد. 
ماده 27: تمامي دریچه ها در سیلوها، مخازن و قیف ها باید به حفاظ مناسب و مؤثر مجهز شوند. 

ماده 28: انجام عملیات خارج کردن پسماند در سیلوها، قیف ها و مخازن باید به گونهاي طراحي شده 
باشد تا کار بصورت ایمن انجام پذیرد. 

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

ماده 30: براي نمونه گیري ماسه، تجهیزات و ماشینآالت مربوطه باید متوقف شده باشند. 
آنها  خطرآفرین  اجزاي  با  افراد  تماس  از  تا  باشند  حفاظ  داراي  باید  میکسرها  و  مولرها   :31 ماده 

جلوگیري بعمل آید. 
ماده 32: هنگامي که انتقال مواد به صورت دستي کنترل ميشود، تابلوي کنترل باید با رعایت شرایط 

ذیل جانمایي شود: 
الف ـ اپراتور از مکانیزم انتقال جدا شده باشد. 

 ب ـ اپراتور در مسیر مواد برگشتي نباشد. 
 ج ـ اپراتور به کنترل اه دسترسي داشته باشد. 

 دـ مانعي در برابر دید اپراتور به خط انتقال وجود نداشته باشد 
ماده 33: در مواقعي که مواد قابل اشتعال، انفجار یا سمي جا به جا یا انبار ميشوند رعایت کلیه موارد 

ایمني و حفاظتي الزامي است. 
ماده 34: هنگامي که ماشینآالت، تجهیزات و فرایند جا بهجایي و آماده سازي ماسه باعث ایجاد 
غلظت آالینده ها بیش از حد مجاز شود، با استفاده از روش هاي کنترلي مناسبمقدار آالیندهها باید 
به کمتر از حد مجاز رسانده شود و یا با استفاده از تجهیزات حفاظت فردي میزان تماس کارگران با 

آالینده ها به حداقل ممکن تنزل یابد. 
به نحوي  باید  انفجار  قابل  ماده 35: در روش ریخته گری پوستهاي )چراغي(، غلظت آالیندهها ي 

کنترل شود که حداکثر غلظت آالینده ها 25 درصد حد پاییني انفجار )LEL( باشد. 
ماده 36: در تجهیزات ماهیچهسازي، قالب گیري و جابهجایي درجه ها، تمامي مناطقي که امکان 

ایجاد آسیب براي کارگران وجود دارد باید بصورت مناسب حفاظ گذاري شوند. 
ماده 37: با استفاده از روشها ي زیر و یا دیگر روشها ي مناسب باید از اصابت ذرات ماسه خارج شده 
از بین خط جدایش بین جعبه ماهیچه و دستگاه ماهیچهسازي و اصابت آنها به اپراتور محافظت گردد: 
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الف ـ از سایش سطوح فصل مشترك بین جعبه ماهیچه و دستگاه ماهیچهسازي جلوگیري گردد. 
دستگاه  و  ماهیچه  جعبه  بین  مشترك  فصل  در  باقیمانده  ماسه  ذرات  کار،  به  شروع  از  قبل  ـ  ب   

ماهیچهسازي تمیز گردد. 
 ج ـ از درزگیر )التون( در فصل مشترك بین جعبه ماهیچه و دستگاه ماهیچه سازي استفاده گردد. 

 د ـ از سپرها یا پردهها ي حفاظتي در فاصله بین اپراتور و دستگاه استفاده شود. 
ماده 38: جعبه يها ماهیچهسازي باید بصورتي طراحي شده باشند که جاگذاري و برداشتن جعبه 
بدون قرارگیري دست اپراتور در معرض آسیب باشد. در صورتي که دستگیره بی هاي مناسب در 

طراحي جعبه ماهیچه پیش ني نشده باشد نقاط مذکور باید به جعبه ماهیچه اضافه شود. 
ماده 39: جعبه ماهیچه باید داراي استحکام الزم براي مقاومت در برابر نیروهاي مکانیکي و نیوماتیکي 

)پنوماتیکي( حین کار را داشته باشد. 
ماده40 : سوراخ     هاي ارتباط با هوا باید در جعبه ماهیچه یا صفحات دمش وجود داشته باشد. 

ها  الوك  انتقال  سیستم  با  اپراتورها  احتمالي  تماس  از  باید  مناسب  حفاظ  از  استفاده  با   :41 ماده 
)SKIP(جلوگیري بعمل آید. 

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

ماده 43: کارفـرما موظف است برگه اطالعات ایمني مواد )MSDS( مورد مصرف در فرایند ماهیچه 
سازي را تهیه و در راستاي ایمن سازي فرایند ماهیچهسازي از آن استفاده نماید. 

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

ماده 45: در هنگامیکه از سرسره هاي سقوط آزاد براي بازگرداندن گیرهها )کلمپ( به ایستگاه هاي 
گیره زني استفاده مي شود، گیرهها )کلمپ( باید در داخل سرسره محکم شده و مجراي خروجي 

سرسره نیز حفاظ داشته باشد. 
ماده 46: ابزارهاي بلند کردن درجه گر ریخته ي باید بصورتي طراحي شده باشد که داراي فاصله 

کافي از کارگران بوده یا داراي دستگیره هاي جداگانه باشند. 
ماده 47: براي جلوگیري ا ز ورود مواد فلزي ناخواسته به مخلوط ماسه باید از روشهاي مناسب )نظیر 

جداکننده مغناطیسي و سرند( استفاده شود. 
ماده 48: انجام تنظیمات یا تعمیرات در تجهیزات مورد استفاده برا ي آمادهساز يقالب، قالبسازي 
و ماهیچهسازي توسط اپراتور ممنوع ميباشد مگر اینکه وي در این رابطه آموزش هاي الزم را دیده 

باشد و مجوزهاي مورد نیاز را از طرف کارفرما دریافتکرده باشد. 
ماده 49: براي تخلیه ترکیبات پوشان قالب از ظروف کار باید از تجهیزات مناسب )نظیر یکبرکننده 
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بشکه، شیرهاي سماوري( استفاده شود. 
ماده 50: ترکیبات پوشان قالب و حاللهاي قابل اشتعال باید در ظروف دربسته محکم، نشکن، غیرقابل 

اشتعال و فقط در مقادیر مورد نیاز یک نوبت کاري در محل کار انبار شوند. 
ماده 51: در صورت استفاده از پوشانهاي پایه آبي قبل از بارریزي، سطح قالب باید بوسیله شعله 
دستي خشک گردد. در صورت استفاده از پوشانها ي پایه الکلي قبل از بارریزي با آتش زدن سطح 

قالب باید خشک گردد.
استفاده  از 55 درجه سانتیگراد  اشتعال کمتر  نقطه  با  قالب  ترکیبات پوشان  از  مادامي که  ماده 52: 
ميشود. باید در اطراف نقطه مصرف، منطقهاي به شعاع 3 متر عاري از هرگونه شعله نگهداشته شده 

و کشیدن سیگار در این منطقه ممنوع گردد. 
ماده 53: ظروف کار باید در برابر ضربه محافظت شده و پس از استفاده درب آنها بسته شوند. 

ماده 54: اسپري کردن قالب و ها ها ماهیچه با ترکیبات پوشش دهندهاي که داراي نقطه اشتعال کمتر 
از 55 درجه سانتیگراد هستند باید در جایگاهها یا غرفههاي مخصوص انجام شود. 

ماده 55: ماهیچه ها و قالب هاي سنگین که حمل آنها مشکل مي باشد، را ميتوان با رعایت تدابیر 
ایمني در کارگاه اسپري نمود. این تدابیر همچنین عملیات اسپري در ماشینهاي قالب گیري که داراي 

جایگاههاي اسپري مجهز به سیستم تهویه مکنده هستند را نیز شامل ميگردد .
ماده 56: جهت جلوگیري از بیرون زدن مذاب از سطح جدایش دو نیمه قالب باید از وزنهگذاري و 

یا گیره استفاده شود. 
ماده 57: همزمان با شروع ریختهگري باید نسبت به سوزاندن گازهاي قالب اقدام نمود تا از تجمع 

گاز در قالب و ماهیچه جلوگیري بعمل آید. 

فصلچهارمكورههايذوبوریختهگري
بارگیريخودكاركوره

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

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

ماده 60: در صورت بازبودن یکي از درهاي دسترسي، سیستم کنترل دستگاه باید بطور اتوماتیک 
خاموش شده و هدایت دستگاه بصورت دستي از اتاق کنترل مرکزي غیرممکن باشد. 

ماده 61: روشن کردن دوباره دستگاه از داخل اتاق کنترل مرکزي فقط باید زماني میسر باشد که 
درهاي دسترسي بسته بوده و قفل میکروسوئیچ توسط یک کلید از بیرون باز شده باشد. 
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ماده 62: در مسیر تغذیه، روي سکوي بارگیري مجاور کوره و درصورت لزوم در نزدیکي محور 
اندازي  راه  باشد.  موجود  هدایت دستي  براي  کنترلهایي  و  اضطراري  توقف  کلیدهاي  باید  راهنما 

کنترلهاي فوق باید توسط سوئیچي که با کلید باز و بسته ميشود امکانپذیر باشد. 
ماده 63: تخلیه ظروف توزین فقط باید پس از قرارگرفتن کامل قیف در زیر آنها انجام شود. 

ماده 64: مابین عریضترین قسمتهاي پیش آمده یا متحرك نوار نقالههاي الوك )SKIP( دار برقي 
و قسمت هاي ثابت ساختمان در مسیر تغذیه، باید فاصلهاي آزاد و بدون مانع به عرض 50 سانتیمتر 

و ارتفاع 2 متر وجود داشته باشد. 

كورههايبوتهاي
ماده 65: يها کوره بوتهاي ایستاده با لوالي مفصلي که بیش از 30 سانتیمتر باالتر از سطح زمین قرار 

گرفتهاند، باید به سکوهایي با مشخصات زیر مجهز شوند: 
الف از فلز یا سایر مواد مقاوم به آتش ساخته شده باشند. 

 ب داراي عرض کافي باشند. 
 ج در قسمت جلو و کنارههاي کوره و همسطح با قسمت فوقاني آن امتداد یافته باشند. 

د به نرده و آستانه هاي محافظ استاندارد مجهز شده باشند. 
ماده 66: اگر دمنده ها و پمپ هاي سوخت تغذیهکننده مجموعهاي از يها کوره بوتهاي گازوئیل 
سوز، به یک منبع انرژي مشترك متصل نباشند در این صورت باید در روي خط لوله اصلي تأمین 
سوخت ها کوره یک شیر فلکه دستي یا اتوماتیک نصب شود تا هنگام بروز نقص در سیستم هوا، 

جریان سوخت به کلیه ها کوره فوراً قطع گردد. 
حفره  وجود  نظر  از  استفاده  از  قبل  شوند.  انبار  گرم وخشک  مکانهاي  در  باید  ها  بوته   :67 ماده 
بارگیري شوند.  یا دیوارههاي جانبي  بوته  به  بازرسي و بدون آسیب زدن  و تركها ي ریز بدقت 

همچنین به آرامي گرم و فقط توسط ابزارهایي با شکل و اندازه مناسب باال برده شوند. 
ماده 68: ها بوته باید توسط تعداد کافي از کارگران حمل و جابجا شود بنحوي که از واردآمدن فشار 
بي مورد به کارگران جلوگیري شود. در این زمینه رعایت آییننامه حفاظتي حمل دستي بار مصوب 

شوراي عالي حفاظت فني الزامي است.

كورههايشعلهاي
ماده 69: مشعل هاي گازسوز باید دمنده دار باشند و فشار استاتیک هواي آنها حداقل 70 میلي بار باشد. 
ماده 70: کاهش فشار هوا به کمتر از مقدار حداقل باید توسط سوئیچ هاي مربوطه بررسي شود تا 

موجب قطع گاز در شرایط نامتعارف گردد. 
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ماده 71: مسیر هوا و گاز باید مجهز به نشاندهنده فشار باشند. 
ماده 72: مشعل ها باید مجهز به شیر تنظیم نهایي جریان هوا و گاز باشند. 

ماده 73: مسیر ورودي شعله و فاصله سرمشعل از کوره باید براساس دستورالعمل سازنده باشد. 
ماده 74: ظرفیت حرارتي مشعل باید مطابق با نیاز کوره و یا حداکثر 20 درصد باالتر باشد. 

ماده 75: در مسیر گاز باید فیلتر مناسب نصب گردد. 
ماده 76: دماي مازوت ورودي به مشعل باید حداقل 100 درجه سانتیگراد بوده و پیش گرمکن مجهز 

به سوئیچ کنترل درجه حرارت باشد. 
ماده 77: مشعل ها کوره ي شعلهاي باید مجهز به پیلوت )شمعک( باشد. 

ماده 78: چنانچه در مسیر گاز طبیعي از سیستم تقلیل فشار استفاده ميشود، این سیستم باید مجهز به 
شیر قطع کننده و شیر اطمینان باشد. 

ماده 79: در مسیر گاز طبیعي باید حداقل یک عدد شیر برقي مناسب نصب گردیده و این شیر برقي 
نماید.  را قطع  تعادل در فشار گاز طبیعي مسیر گاز  یا عدم  اختالل در فشار هوا و  باید درصورت 

ترجیحاً این شیر باید از نوع تنظیم دستي )Manual Reset( باشد. 
ماده 80: تجهیزاتي که در معرض حرارت قرار دارند باید براي درجه حرارت مورد نظر طراحي شده 
و یا با استفاده از ها روش ي موجود و تدابیر ایمني از برخورد تشعشع و باالرفتن دما جلوگیري گردد. 

ماده 81: مشعل کوره باید طوري نصب گردد که در شرایط کاري، از محل نصب جدا نشود. 

كورههايالقایي
ماده 82: عالوه بر مواد این بخش، موارد ذکر شده در استاندارد ملي ایران به شماره ـ6444 3 تحت 
و  رسانشي  و  القایي  گرمایش  ویژه  الزامات  قسمت3:  الکتریکي  گرمایش  تأسیسات  »ایمني  عنوان 

تأسیسات ذوب القایي « نیز الزامي ميباشد .
ماده 83: طراحي کوره القایي باید به نحوي باشد که از پراکندگي میدان مغناطیسي در اطراف بوته 

و محیط کار کوره جلوگیري نماید. 
ارت(  به زمین)کابل  اتصال  برا ي  آنهایي که  از  غیر  به  بدون روکش  تمامي هادي يها  ماده 84: 

استفاده ميشود، باید حفاظ گذاري شوند. 
ماده 85: پوسته بوتههاي ذوب کورههاي القا یي )steel shell( باید دارا ي امکان خروج رطوبت 

یا بخار آب باشند. 
ماده 86: در سیستم هیدرولیک تخلیه کوره باید مکانیزمي پیش بیني شود تا در صورت بروز خطا یا 

نقص فني در آن سیستم، برگشتن آن به وضعیت عادي با سرعت کنترل شده باشد. 
ماده 87: اگر در حین چرخش کوره، خطر سقوط کارگران به داخل چاله کوره وجود داشته باشد، 
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نباید باعث بروز خطر دیگري  انجام اقدامات حفاظتي در این خصوص الزامي است. این اقدامات 
براي کار کنان شود. 

ماده 88: ابزار فرماندهنده به شیر هیدرولیک که چرخش کوره را کنترل مينماید باید داراي مکانیز 
مي باشد که با برداشتن نیروي دست به وضعیت »خاموش « برگردد. 

محدودکننده کلیدهاي  داراي  باید  ميباشند  چرخش  قابلیت  داراي  که  کورههایي   :89  ماده 
)Limit Switch( ی ا موانع متوقف کننده )stop( باشند تا از چرخش بیش از حد کوره جلوگیر ي شود. 
ماده 90: در تمامي سیستم هاي چرخش کوره، دکمههاي فشاري و اهرم ها باید از نوع غیرثابتشونده 

باشند. 
ماده91: در ها کوره یي که قابلیت چرخش در دو سمت را دارند مکانیزمها ي چرخش براي خروج 

سرباره و مذاب باید یکپارچه باشند. 
ماده 92: سیم کشي ها و لوله کشيهاي کوره باید بصورتي انجام شده باشند تا محل قرارگیري آنها 

در معرض حرارت ناشي از مذاب خروجي و تشعشع گرمایي آن به حداقل برسد. 
ماده 93: قبل از وارد نمودن هرگونه ابزار عایق نشده به داخل حمام مذاب کوره، یبا يروید ن الکتر 
کی ي کوره را قطع نمود و نسبت به تخلیه انرژ ي الکتریکي ذخیره شده اقدام نمود. اگر امکان قطع 
برق گرفتگي، کلیه  از خطر  منظور جلوگیري  به  نباشد،  میسر  به کوره  برق ورودي  نمودن جریان 
کاربران کوره موظف به استفاده از ابزارهاي با دسته عایق و یا دستکش و لباس عایق مناسب هستند. 
ماده 94: براي پرهیز از باالرفتن بیش از حد دما ي کوره باید از ابزارها ي دقیق اندازه گیري دما برای 

این منظور استفاده نمود. 
ماده 95: در صورت بروز هر گونه اشکال یا خطا در سیستم کنترل اتصال به زمین کوره )ارت(، از 

ادامه کار کوره تا محو کامل اشکال یا خطا باید جلوگیر ي شود. 
ماده 96: آنتن نیکل کروم سیستم اتصال به زمین )ارت( که به نسوزهاي کوره فروبرده ميشوند نباید 

توسط تکههاي نسوز پوشانده شوند. 
ماده 97: کف مناطق ي که عمل انتقال مذاب در آنها انجام ميگردد باید از جنس موادي )نظیر ماسه 

ریخته گری یا مواد دیرگداز( باشند که باعث ایجاد حداقل فوران و پاشش مذاب گردد. 
ماده 98: دستورالعمل هاي مربوط به عملیات تخلیه مذاب باید به گونهاي تهیه شده باشد که ایمني 

کارگران را در این عملیات تأمین نماید.
ماده 99: چاله موجود در قسمت جلو یا زیر کوره باید همواره خشک و عاري از رطوبت و روغن 
بوده و از موادي )نظیر ماسه( ساخته شده باشد که از پاشش فلز در اثر تماس با آن جلوگیري نماید. 
چاله باید ظرفیت نگهداري حداقل یک بار کامل کوره را داشته باشد و از ذرات فلزي عاري بوده و 

بصورت منظم و حداقل یک بار در روز بازرسي شود. 
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ماده 100: مناطقي که احتمال پاشش فلز مذاب در آنها وجود دارد باید همواره خشک باشند. 
ماده 101: تردد کارگران به چاله جلو ي کوره باید همواره تحت کنترل باشد. در زمان انجام عملیات 

باردهي، باررزی ،ي انتقال مذاب و سرباره ریگ ي حضور کارگران در چاله ممنوع ميباشد .
ماده 102: نصب سیستم اطفاء حریق سقفي )sprinkler( باالي ناحیه ذوب و سکوي کوره )عرشه 

کوره( ممنوع است. ضمناً آب مربوط به این سیستم هرگز نباید بر روي منطقه خطر ریخته شود. 
ماده 103: کارفرما باید فضاي چاله جلو ي کوره را از لحاظ وجود عوامل خطرناك بررس ي نموده 
از وسایل  با آن که شامل استفاده  براي مقابله  ایمن راهکارها ي مناسب  از روشهاي  با استفاده  و 

حفاظت فرد ز ین ي ميباشد را اتخاذ نماید.
ماده 104: مناطق اطراف کورههاي القا و یي کورههاي نگهدارنده )تا شعاع 6 متر و یا 5 برابر قطر 
داخـلي کوره هرکدام که بزرگتر هستند( بعنوان مناطق خطرناك محسوب ميگردد. لذا کارفرما باید 
مناطق اطراف کوره که در آنها احتمال پاشش فلز مذاب وجود دارد را با استفاده از نردههاي حفاظتي 
با رنگ زرد یا دیگر عالئم هشداردهنده مشخص نموده و محل هاي مجاز ورود به این نواحي را نیز با 
استفاده از خط کشي به رنگ زرد بر روي کف کارگاه و با عرض حداقل 10 سانتیمتر مشخص نماید. 
ماده 105: ورود افراد به مناطق اطراف ها کوره ي القایي که احتمال پاشش فلز مذاب در آنها وجود 
دارد باید فقط محدود به افراد ماهر و تنها به منظور انجام وظایف محوله باشد. انجام کار افراد در این 

مناطق باید در حداقل زمان مورد نیاز براي انجام وظایف محوله باشد. 
ماده 106: محل استقرار کارگران ازجمله اپراتورهاي کوره القایي باید در خارج از منطقه اطراف 
باردهي،  امکان عمل یات  باشد. درصورت  فلز مذاب در آن وجود دارد،  کوره که احتمال پاشش 
سربارهگیري و یا دیگر موارد بصورت خودکار انجام شود تا خطراتي که متوجه اپراتور ميباشد به 

حداقل کاهش یابد. 
ماده 107: در هنگام حرکت ماشین هاي انتقالدهنده مذاب باید از ابزارهاي هشداردهنده سمعي یا 

بصري و یا هردو ي آنها بطور مداوم در حین حرکت این ماشینها استفاده شود. 
مسیر  راه دور ميباشند و همچنین  از  امکان کنترل  داراي  انتقال مذاب که  ماشینها ي  ماده 108: 
به  آنها  ناگهاني  حرکت  شروع  با  رابطه  در  تا  باشند  هشداردهنده  عالئم  داراي  باید  آنها  حرکت 

کارگران هشدارهاي الزم داده شود. 
عملیات  این  ابزارهاي مخصوص  از  باید  تنها  ربارهگیري  س  یا  و  نمونه گیري  مواقع  در  ماده 109: 
شوند.  رطوبتزدایي  استفاده  از  قبل  باید  هستند  نسوز  پوشش  داراي  که  ابزارهایي  نمود.  استفاده 

ابزارها باید عاري از وجود هرگونه زنگ زدگي باشند. 
ماده110: در هنگام تعمیرات بر روي مدار قدرت ترانسفورماتور کوره در قسمت ولتاژ پایین رعایت 

موارد ذیل الزامي است: 
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الف ـ نیروي ورودي به ترانسفورماتور در حالت خاموش قفل شده باشد. 
ب ـ با استفاده از حفاظ از تماس کارگران با مدار ولتاژ باال جلوگیري شود. 

ماده 111: در ها کوره ي ذوب القایي باید از یک منبع آب که در ارتفاع مناسب نصب شده است 
براي خنک کردن اضطراري کویل کوره در مواقع اضطراري استفاده شود. 

ماده 112: وسایل و تجهیزات اضطراري براي خنک کردن نقاط داغ کورههاي نگهدارنده القایي باید 
در همه حال آماده و در دسترس باشد. 

كورههايقوسالكتریك
ماده 113: عالوه بر مواد این بخش، موارد ذکر شده در استاندارد ملي ایران به شماره ـ6444 4 تحت 
عنوان »ایمني تأسیسات گرمایش الکتریکي قسمت 4: الزامات ویژه تأسیسات کوره قوس الکتریکي 

« نیز الزامي ميباشد .
ماده 114: به منظور جلوگیري از برخورد کوره یا الکترودها با افراد و یا تجهیزات در زمانیکه کوره 

برقدار است، مکانیزم چرخش کوره باید با جریان برق ورودي اینترالك شود. 
ماده 115: در کوره هایي که از باال شارژ ميشوند، به منظور جلوگیري از حرکت سقف کوره در 

زمانیکه کوره برقدار است، مکانیزم شارژ کوره باید با جریان برق ورودي اینترالك شده باشد .
یا جایگاه کار  به عنوان سکو  از سقف کوره  نباید  الکترودها  تعویض  یا  افزودن  ماده 116: هنگام 

استفاده شود. براي این منظور باید از سکو یا جایگاه کار مناسب استفاده گردد. 
ماده 117: اپراتور بایـد با استفاده از روش هاي ایمن از برقدار بودن الکترودها اطالع یابد و بتواند 

جریان قوس الکتریکي را بین الکترود و شارژ برقرار کند. 
ماده 118: اجزاء سیستم خنک کردن الکترودها که در روي سقف کوره قرار دارند باید به نحوي 

ساخته و مهار شده باشند که امکان سقوط آنها به داخل کوره وجود نداشته باشد. 
ماده 119: کارفرما باید وسایل و تجهیزاتي )نظیر شیلنگ آب( را براي خنک کردن اضطراري نقاط 

داغ کوره فراهم نموده و بر تعمیر و نگهداري مداوم آنها نظارت نماید. 
ماده 120: قبل از تعویض الکترودها در کورههاي قوس مستقیم، جریان برق به الکترودها، سیستم هاي 

چرخش کوره و حرکت دادن سقف کوره باید قطع و قفل شوند. 
ماده 121: جنس مواد مورد استفاده در کف مناطق انتقال مذاب در محوطه کوره هاي قوس باید از 

موادي باشد که پاشش و فوران مذاب را به حداقل برساند. 
ماده 122: با استفاده از تمهیداتي نظیر ایجاد چاله در جلوي ها کوره ي قوس باید در مواقع پاشش 
مذاب از کارگران حفاظت نمود. کف و دیواره هاي این چاله باید همواره خشک بوده و از موادي 

ساخته شده باشد که از پاشش فلز در اثر تماس جلوگیري نماید. 
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چاله باید داراي ظرفیت نگهداري حداقل یک بار کامل کوره را داشته باشد. چاله باید از ذرات فلزي 
عاري بوده و بصورت منظم بازرسي شود. 

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

باردهي،  عملیات  حین  در  و  باشد  کنترل  تحت  باید  کوره  جلوي  چاله  به  افراد  ورود   :124 ماده 
بارریزي، تخلیه یا سربارهگیري هیچ یک از کارگران نباید در چاله جلوي کوره حضور داشته و یا 

وارد آن شوند. 
ماده 125: در صورت وجود کارگران در چاله جلوي کوره به منظور جلوگیري از عملیات باردهي، 

بارریزي ،تخلیه یا سرباره گیري استفاده از عالئم هشداردهنده الزامي است. 
برابر قطر داخلي کوره  یا 5  )تا شعاع 6 متر و  الکتریک  ماده 126: مناطق اطراف کورههاي قوس 
مناطق  باید  کارفرما  لذا  گردد.  مي  محسوب  خطرناك  مناطق  بعنوان  هستند(  بزرگتر  که  هرکدام 
اطراف کوره که در آنها احتمال پاشش فلز مذاب وجود دارد را با استفاده از نرده هاي حفاظتي با 
رنگ زرد یا دیگر عالئم هشداردهنده مشخص نموده و محل هاي مجاز ورود به این نواحي را نیز با 
استفاده از خط کشي به رنگ زرد بر روي کف کارگاه و با عرض حداقل 10 سانتیمتر مشخص نماید. 
ماده 127: ورود افراد به مناطق اطراف ها کوره ي قوس الکتریک که احتمال پاشش فلز مذاب در 
آنها وجود دارد باید محدود به افراد مجاز و فقط به منظور انجام وظایف محوله باشد. انجام کار افراد 

در این مناطق باید در حداقل زمان مورد نیاز براي انجام وظیفه محوله باشد. 
ماده 128: محل استقرار کارگران ازجمله اپراتورهاي ها کوره ي قوس الکتریک باید در خارج از منطقه 
اطراف کوره که احتمال پاشش فلز مذاب در آن وجود دارد باشد و در صورت امکان انجام عملیات 
سربا رهگیري، انتقال مذاب، نمونه گیري و اندازه گیري دما بصورت کنترل از راه دور انجام پذیرد. 
ماده 129: کارفرما باید دستورالعملهاي مکتوب براي عملیات ذوب و بارریزي را تهیه و بر نحوه 
اجراي آنها نظارت نماید. این دستورالعمل ها همچنین باید شامل مشخص نمودن افراد مجاز براي 

ورود به مناطق اطراف کوره و تجهیزات حفاظت فردي مورد نیاز باشد. 

فصلپنجمپاتیلها
ماده130: يها پاتیل ریخته گری که با دست چرخیده و تخلیه ميشوند باید داراي ابزار قفل کردن 
یکپارچه باشند تا از چرخش اتفاقي پاتیل جلوگیري گردد. پاتیلها ي بزرگ حمل و نقل مذاب )با 

ظرفیت بیش از 500 کیلوگرم( باید داراي ابزار ضد چرخش خودکار باشند. 
ماده131: پاتیل يها گر ریخته ي و حمل ذوب داراي چنگک باید به وسایل ایمني مجهز شوند که 

از تاب خوردن و وارونه شدن چنگک پیش گیري نماید. 
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ماده132 : چنگک هاي پاتیل ها باید در برابر گرماي تشعشعي محافظت شوند. 
ماده133: گوه هایي که براي اطمینان از قفل شدن دندهها بکار ميروند باید در برابر حرکت هاي 

محوري ایمن شده باشند. 
پاتیل يها ریخته گری و حمل ذوب که مستقیماً  بلندکردن بدون خطر  از  اطمینان  براي  ماده134: 

بوسیله لیفتراك چنگکدار بلند ميشوند، تجهیزات مزبور باید به وسایل ایمني مجهز شوند. 
ماده135: به منظور اطمینان از عدم برگشت ناگهاني پاتیل يها ریخته گری و حمل ذوب، وسایل قفل 

کردن آنها پیش از پرشدن باید در وضعیت آماده بکار قرار گیرند. 
ماده136: قفل پاتیل باید بالفاصله پیش از خم شدن و تخلیه پاتیل باز شود. 

ماده137: وسایل متوقفکننده اتوماتیک پاتیل يها گر ریخته ي و حمل ذوب فقط باید با موادي 
روغنکاري شوند که تأثیري بر عمل توقف اتوماتیک نداشته باشد و فقط باید از روانسازهاي تعیین 

شده توسط سازندگان پاتیل استفاده گردد. 
پاتیل ها )Trunnion(، محورهاي نگهدارنده حلقه ها و مکانیزم هاي  ماده138: چنگک و دسته 
برگردان پاتیل هاي ریخته گري ، حمل ذوب و سرباره باید از نظر وجود ترك و سایر عیوب کنترل 
شوند. قسمتهاي فوق حداقل سالي یک بار باید توسط فردي مجاز و داراي مهارت الزم آزمایش 

شده و نتایج آزمایش و اقدامات انجام شده جهت رفع نقص باید مکتوب گردند. 
ماده139 : پاتیل هاي ریخته گري ، حمل ذوب و سرباره باید پیش از استفاده خشک و ترجیحاً پیش 

گرمایش شوند. 
ماده140: پاتیل هاي حمل ذوب و گر ریخته ي باید تا حدي پر شوند که از پاشش مذاب در حین 

حمل جلوگیري شود. 
تبصره: اگر نتوان از پرشدن بیش از حد پاتیل جلوگیري نمود در این صورت باید براي حمل آن 

اقدامات ایمني خاصي بعمل آید. 
ماده 141: در پاتیل هاي کفریز، براي اطمینان از بازنشدن تصادفي استوپر )stopper( در حین 

حمل و نقل باید مکانیزم کار آن قفل گردد. 
نیستند، مکانیزم  به دنده توقف خودکار مجهز  پاتیل هاي گردان که  نقل  ماده142: هنگام حمل و 

برگردان و تخلیه پاتیل باید قفل گردد. 
ماده 143: هنگام بارریزي فقط باید افرادي که مستقیماً درگیر کار بارریزي هستند در محل باقي بمانند. 
ماده 144: دسته پاتیل )Trunnion( و ابزارهاي مورد استفاده براي اتصال آنها به تجهیزات حمل و 

نقل فلز مذاب باید داراي مشخصات زیر باشند: 
الف براي پاتیل هاي بدون جعبه دنده که با چنگکها ي قالب مانند درگیر هستند، انتهاي هر یک 
از دسته پاتیلها )Trunnion( باید داراي یک فالنج با قطري بیشتر یا مساوي با 1/5 برابر قطر محور 
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باشد مگر اینکه طول دسته پاتیل )Trunnion ( به اندازهاي باشد که امکان در رفتن قالب از آن 
وجود نداشته باشد. 

ب براي پاتیل هاي بدون جعبه دنده که دسته پاتیل )Trunnion( آنها با چنگک هاي رکاب مانند 
درگیر مي باشند، هر یک از دسته پاتیلها )Trunnion( باید داراي یک نگهدارنده یا استاپ باشد 

تا از دررفتن چنگک از دسته پاتیل )Trunnion( جلوگیري نماید. 
 جـ در چنگکهاي قالب مانند، همه اجزاء قالب باید بصورتي ساخته شده باشند که قالب بصورت 
صحیح با محور دسته پاتیل )Trunnion( درگیر شده و اندازه گلوگاه آن کوچکتر از اندازه فالنج باشد. 
ماده145: وقتي از پاتیل براي انجام عملیات ثانویه استفاده مي شود باید با استفاده از روش هاي ایمن از 
تماس فلز مذاب و فیوم هاي ناشي از آن با افراد در حین انجام واکنش هاي شیمیایي جلوگیري گردد. 
ماده 146: مکانیزم چرخش پاتیل باید همواره در طي کار تحت کنترل اپراتور عملیاتگر ریخته ي باشد. 

ماده147: مقدار بار مجاز باید روي چنگک پاتیل ها حک شده باشد. 
باید به نحو  ماده 148: در پاتیلها ي بدون جعبه دنده که چنگک آنها قابلیت جداشدن را ندارند 
مقتضي با استفاده از روشهاي ایمن از پایین آمدن غیرکنترل شده چنگک در مواقعي که اتصال قالب 

به پاتیل جدا ميشود، جلوگیري نمود. 
ماده 149: در مواقعي که پاتیل توسط جرثقیل بصورت معلق و آویزان قرار ميگیرد باید با استفاده از 

تمهیداتي از چرخیدن غیرکنترلشده آن جلوگیري شود. 
ماده150: استفاده از تجهیزات صوتي و چراغهاي گردان هشداردهنده در حین حمل و نقل پاتیل الزامي است. 
از  استفاده  با  باید  پاتیل،  نقل  و  حمل  براي  خودرویي  تجهیزات  از  استفاده  هنگام  در  ماده151: 

روش هاي یا من از سرخوردن یا چرخیدن ناخواسته پاتیل جلوگیري نمود. 
تخلیه  مکانیزم  افتادن  بکار  از  ایمن  از روشهاي  استفاده  با  باید  ریز،  پاتیلهاي کف  در  ماده152: 

غیرکنترل شده جلوگیري شود. 

فصلششمحملونقلوبارریزيمذاب
لیفتراكهايحملونقلپاتیل 

)مصوب  لیفتراك  هاي  ماشین  ایمني  نامه  آیین  مفاد  رعایت  بخش،  این  مواد  بر  عالوه  ماده153: 
شوراي عالي حفاظت فني( نیز الزامي ميباشد .

ماده154: لیفتراك هاي چنگک دار باید به وسایلي مجهز شوند که پاتیل ها را در حین جابجایي 
بطور ایمن نگهدارند. 

ماده155: مکانیزم کنترل باالبردن و تخلیه پاتیل باید طوري طراحي شده باشد که با برداشتن دست از 
روي آن باالرفتن و چرخیدن پاتیل سریعاً متوقف شود. 
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ماده156: حداکثر سرعت پایین آوردن چنگک باید 20 سانتي متر در ثانیه باشد. 
ماده157: به منظور محافظت راننده در برابر پاشش فلز مذاب باید حفاظهاي مناسب پا و ساق پا در 

محل نشستن یا ایستادن او نصب گردد. 
ماده158: الستیکهاي لیفتراكهاي چنگک دار باید از نوع توپر باشند. براي این لیفتراك ها نباید 

از الستیکهاي معمولي بادي استفاده شود. 
ماده159: باك سوخت و نازل هاي سوختگیري در ها لیفتراك ي حمل و نقل پاتیل باید طوري 

نصب شوند که سوخت در اثر گرماي ناشي از مواد مذاب مشتعل نشود. 
ماده 160: براي جلوگیري از ریختن مواد مذاب فقط باید از راهها و راهروهاي هم سطح و بدون مانع 

و دست انداز استفاده شود. 
ماده 161: هنگام حمل پاتیلها توسط لیفتراك هاي چنگک دار سرعت حرکت لیفتراك نباید بیش 

از سرعت قدم زدن معمولي باشد. 

تجهیزاتحملونقلوبارریزيمذاب
ماده162: مقدار وزن مجاز براي حمل باید بر روي تمامي حمل کنندههاي پاتیل ذکر شده باشد. 

ماده 163: براي کمچهها باید تمهیداتي درنظر گرفته شود تا بوتهها در طول زمان حمل و نقل و تخلیه 
از آن جدا نشوند. 

ماده 164: در سیستم بارریزي خودکار، در زمان کج شدن سکو )stand( باید با استفاده از روش هاي 
ایمن مانع از جداشدن دستهها ي پاتیل از سکو )stand( شد. 

ماده 165: اگر در مکانیزم خم شدن سیستم بارریزي خودکار اشکالي پیدا شود، سکو )stand( باید 
در این حالت به موقعیت اولیه برگردد. 

ماده 166: مکان قرارگیري سیستم بارریزي خودکار باید به گونهاي باشد که به خوبي توسط اپراتور 
مشاهده شود. 

تجهیزاتسقفيحملونقلمذاب:
 ماده 167: عالوه بر مواد این بخش، رعایت مفاد آیین نامه حفاظتي وسایل حمل و نقل و جابجا 

کردن مواد و اشیا در کارگاه ها نیز الزامي ميباشد .
ماده 168: وسایل مورد استفاده براي باالبردن مواد مذاب باید دو ترمز مستقل از یکدیگر داشته باشند 

که هر یک از آنها داراي شرایط زیر باشد: 
الف ـ  ترمزها قادر به متوقف نمودن و نگهداشتن بار در هر جهت باشند. 

 بـ  هنگامي که کنترل ها به حالت صفر برگردانده ميشوند، ترمزها باید قادر به توقف مکانیزم حرکت باشند. 
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 جـ  هنگامي که وسایل حفاظت در برابر بارگیري بیش از حد، عمل کرده و یا وقتي وسایل محدودکننده 
بیافتد. بکار  اتوماتیک  بطور  باید  ترمزها  اتوماتیک عمل مي کنند، مکانیزم  بطور  باالبردن  حرکت 
د ـ فقط در صورتي که وزن بار تا دو سوم ماکزیمم بار مجاز باشد، تجهیزات حمل مذاب تا ظرفیت 

25 تن ميتوانند به سیستم تک ترمز مجهز شوند. 
ماده 169: عالوه بر اطالعات معمول ظرفیت مجاز بار نیز باید بطور واضح و قابل فهم روي وسیله 
باالبر نشان داده شود. ضمناً عالوه بر موارد فوق این عبارت نیز باید بر روي باالبر نوشته شود .»... تن 

ظرفیت باالبردن مواد مذاب «
ماده170: قالبها ي باالبر باید از فوالد با کیفیت مطلوب ساخته شود. 

ماده171: هنگام باالبردن مواد مذاب قالبها ي باالبر و ترازوهاي آویز باید در برابر گرماي تشعشعي 
و تماس مواد مذاب محافظت شوند. 

ماده 172: خطوط آهن و ریل هاي هوائي واگن هاي حمل مذاب نباید از باالي محلهاي کار دائمي 
عبور داده شوند. 

ماده173: وقتي پاتیل ها بر روي جراثقالها یا کانوایرهاي سقفي حمل ميشوند حداقل باید 50 سانتي 
متر فاصله ایمن بین سطح خارجي اجزاء متحرك و قسمتهاي ثابت و تجهیزات برقي اطراف وجود 
داشته باشد. این امر جاهایي را که مواد مذاب برداشته یا ریخته مي شود و یا جایي که ها پاتیل خالي 

ميشوند را شامل ن ميگردد .
ماده174: مکانیزم قالب مربوط به حمل و نقل مذاب باید دارا ي ابزار محدودکننده حرکت به باال 
باشد. این ابزار باید بدون استفاده از دیگر ابزارها مستقیماً نیرو را به موتور قالب قطع نماید و نباید 
بعنوان کنترل عملیات از آن استفاده شود. اگر از یک سوئیچ محدودکننده بعنوان ابزار کنترل استفاده 

ميشود، از یک سوئیچ ثانویه باید بعنوان محدودکننده 
حرکت به باال استفاده شود. 

ماده175: اگر باالبرهاي الکتریکي یا بادي مجهز به ابزار محدودکننده حرکت به پایین نباشند نباید 
از آنها استفاده نمود مگر اینکه امکان پایین آوردن قالب به میزاني بیش از مقدار مجاز آن وجود 

نداشته باشد. 
ماده176: تمامي سیم بکسل هاي )کابلهاي فلزي( مورد استفاده در حمل و نقل مذاب باید داراي 

شرایط زیر باشند: 
الف ـ سیم بکسل ها )کابل هاي فلزي( باید دارا ي هسته فلزي )فوالدي( باشد. 

ب ـ ظرفیت اسمي سیم بکسل )کابل فلزي( تقسیم بر اجزاء سیم بکسل )کابل فلزي( نباید از5 /12 
درصد استحکام شکست اسمي سیم بکسل )کابل فلزي( بیشتر باشد. 

 ج ـ امکان آسیب دیدن هسته و روانکار )گریس( در اثر حرارت وجود نداشته باشد. 
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د ـ زماني که تلقـیح در چـدن مذاب انجام مي شود و پاتیل در حـالت آویزان به باالبر یا جرثقـیل 
متـصل است، سیـم بکـسلهاي )کابل هاي فلـزي( پاییني، قرقرههاي پاییـني و شاهین حمل مذاب 

باید به جهـت مصون بودن از اثرات واکنش، حفاظگذاري شوند. 
زمان  در  اینها  هردوي  یا  حرارت  تشعشع  یا  مذاب  پاشش  به  مقاوم  باید  اپراتور  کابین  ماده177: 

سرریزشدن مذاب باشد. 
ماده178: دهانه قالب باید بصورتي باشد تا به راحتي داخل چنگک پاتیل قرار گیرد. 

ماده179: از قطعات نگهدارنده مستقل باید برا ي جلوگ ری ي از سقوط احتمالي تیر مسیر حرکت 
مونوریل یا جرثقیل آویز استفاده شود تا در زماني که اشکالي در نگهدارنده هاي موجود در سیستم به 
وجود آید وارد عمل گردند. این قطعات نگهدارنده نباید درحالت نرمال تحت بار قرار داشته باشند. 
ماده180: در مواقعي که محور پین، یا چرخ سیستم حمل و نقل سقفي مذاب دچار شکست ميشود 

یبا د با استفاده از قطعات نگهدارنده از سقوط اجزاء متحرك تحت بار جلوگیري شود. 
ماده181: قطـعات تحت بار سیستم حمل و نقل سقفي مذاب که فقط توسط یک پیچ در جاي خود 

متصل شده اند، باید با استفاده از روشهاي ایمن از سقوط آنها جلوگیري نمود. 
به وسایل هشداردهنده  باید مجهز  نقل مذاب  ماده182: تجهیزات مونوریل و جرثقیلهاي حمل و 

شامل چراغ چشمکزن و آژیر باشند. 
ماده183: برا ي سیستم هاي حمل و نقل سقفي مذاب با سرعت بیشتر از 45 متر در دقیقه باید با استفاده 
از روشهاي ایمن نوسانات پاتیل در طي مسیر و در حالتي که پاتیل در باالترین موقعیت قرار داشته 

باشد به حداقل برسد. 
ماده184: سرعت مونوریل هاي حمل مذاب در نقاطي از مسیر که مستقیم نبوده و یا در حین گذر از 

سوئیچ ها یا نقاط تغییر مسیر به منظور به حداقل رساندن امکان پاشش فلز مذاب باید محدود شود. 
ماده185: یک سیستم قفلکننده باید مسیر متحرك مونوریل را در زمان عبور آن کامالً محکم نگه 

داشته و از تغییر جهت اتفاقي و ناخواسته آن جلوگیري نماید.
ماده186: مونوریلها و جرثقیلهاي سقفي حمل مذاب در صورت عدم وجود سیستم برق اضطراري، 
باید مجهز به آزادکننده ترمز باالبر و محرکه هاي افقي باشند تا در زمان قطع برق بتوان بار مذاب را 

بصورت اضطراري جابه جا نمود. 

تجهیزاتخاصجابهجایيمواد
ماده187: وقتي از حفاظ براي ایمن نمودن تجهیزات متحرك باردهي استفاد ه ميشود، فاصله بین حفاظ و 
تجهیزات باید به میزان کافي باشد تا از گیرافتادن کارگران بین حفاظ و تجهیزات جلوگیري به عمل آید.

ماده188: در طول مسیر حرکت جرثقیل ها و همچنین بر روي پلهاي ها جرثقیل که شینه هاي باز 
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برق دار وجود داشته و افراد به آنها دسترسي دارند، باید از عالئم هشداردهنده استفاده شود. 
ایمن از جداشدن  با استفاده از روش هاي  باید  به مگنت هستند  ماده189: در قالبهایي که متصل 

ناخواسته مگنت آنها از قالب جلوگیر ي به عمل آید.
ماده 190: جرثقیل هایي که از مگنت براي باالبردن مواد استفاده مينمایند باید داراي سوئیچ مدار 
از  استفاده  با  باید  نمود. ضمناً  قفل  باز )خاموش(  را در حالت  بتوان آن  باشند که  مگنت جداگانه 

روش هاي ایمن بتوان انرژي القایي مگنت را تخلیه نمود. 
از  باشد.  جرثقیل  جریان  قطع  مدارسوئیچ  از  مجزا  باید  مگنت  جریان  قطع  مدارسوئیچ   :191 ماده 
این  شود.  استفاده  وضعیتها  این  براي  باید  »روشن«  یا  »خاموش«  موقعیت  دهنده  نشان  چراغهاي 
چراغها باید بصورتي جانمایي شده باشند که توسط اپراتور قابل مشاهده باشند. ضمناً از چند عدد 

المپ باید برا ي چراغها استفاده شود تا در اثر سوختن یکي از آنها اپراتور دچار اشتباه نگردد. 
ماده 192: از کنترلهاي آویزان نباید براي جرثقیلها ي مگنتي استفاده نمود مگر اینکه احتیاط هاي 

الزم براي جلوگیري از سقوط مواد بر رو ي اپراتور فراهم گردد. 
ماده 193: کلیه جرثقیلها ي مگنتي باید مجهز به سیستم باتري پشتیبان باشند تا در مواقع قطع جریان 
برق اصلي بتواند وارد مدار شده و از افتادن بار در این وضعیت جلوگیري نماید. این سیستم باید 
مجهز به سیگنال هاي صوتي و نوري باشد تا به اپراتور وضعیت قطع جریان برق اصلي و وارد مدار 

شدن باتري پشتیبان را اعالم نماید. 
ماده 194: اگر جرثقیل مگنتي داراي کنترل رادیویي باشد، باید با استفاده از روشهاي ایمن، در زمان 

از دسـت رفتن کنترل رادیویـي بتوان از غیرمغـناطیسشدن مگنت جلوگیري نمود. 
و  ورودي  هاي  باشند که جریان  طراحي شده  بصورتي  باید  مگنت  اتصال  هاي  ماده 195: پالگ 

خروجي به مگنت بصورت همزمان قطع گردند. 
باکت ها  اگر  استقرار کارگران رد شوند. ضمناً  باالي محل  از  نباید  باردهي  باکتهاي  ماده 196: 

داراي کابل هاي غیرفلزي باشند نباید از روي مناطق با دماي باال عبور داده شوند. 

جابهجایيوبارریزيمذاب
باید تا سطحي پر شوند که در حین حمل و نقل معمول احتمال پاشش مذاب  ماده 197: پاتیل ها 

وجود نداشته باشد. مقدار ارتفاع خالي پاتیل باید حداقل بین 15 تا 20 سانتیمتر باشد. 
ماده 198: مسیر حرکت پاتیل مذاب باید عاري از هر گونه مانع باشد. 

ماده199: در زیر مسیر حرکت مذاب نباید هیچگونه تجمعي از مایعات سیال موجود باشد. 
ماده 200: در قالب های ریژه مجهز به سیستم آبگرد باید امکان تماس مذاب با آب وجود نداشته باشد. 
ماده201: در هنگام انتقال پاتیلهاي حاوي مذاب باید تمهیداتي لحاظ شود تا از کج شدن ناخواسته 
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آن جلوگیري بعمل آید. 
ماده202: مقدار مذاب موجود در پاتیل نباید از ظرفیت اسمي پاتیل و چنگک و سیستم حمل کننده 

آنها بیشتر باشد. 
ماده203: پاتیلهاي حاوي مذاب اضافي که بدالیلي در خارج از خط عملیات نگه داشته شده اند باید 

تا حد امکان در نزدیکي کف کارگاه قرار گیرند. 
ماده204: در مناطق بارریزي و پرشدن پاتیل ها که در آنها از پاتیلها ي کف ریز استفاده ميشود، 
باید در صورت وجود نشت فلز مذاب با استفاده از ها روش ي ایمن )نظیر پیشبیني گودال ماسهاي( 

خطرات مربوطه حذف گردد. 

جابهجایيوانتقالمذابدرارتفاع
ماده205: اپراتور تنها باید دستورات شخصي که باالبر را هدایت مي کند اجرا ء نماید. 

تبصره: اگر فرمان توقف اضطراري از طرف هر شخصي صادر شود، اپراتور باید این فرمان را اجراء نماید.
یا موانع متوقف  با ضربهگیرها  یا  با یکدیگر و  از برخورد جرثقیل ها و مونوریل ها  باید  ماده206: 
 Limit( ( ریل با استفاده از روشها ي ایمن )نظیر استفاده از کلیدهاي محدودکنندهstop( کننده

Switch( و سیستم ضد تصادم( خودداري شود .
تبصره: در صورت برخورد باید با استفاده از روشهاي ایمن، پاشش مواد مذاب به حداقل برسد. 

باالبر،  به  بار  باالبر است مسئولیت کنترل محکم بودن اتصال  ماده207: شخصي که هدایت کننده 
حفظ تعادل آن و قرارگرفتن صحیح بار در قالب را برعهده دارد. 

ماده 208: در زمان جا به جایي و باالبردن مواد مذاب باید موارد ذیل رعایت گردد: 
الف ـ مکانیزم حرکت دادن بار نباید دچار افزایش یا کاهش ناگهاني سرعت شود. 

 ب ـ هیچگونه مانعي نباید در تماس با پاتیل مذاب قرار گیرد. 
جـ  پاتیل هاي حاوي مذاب نباید در مسیر خود از روي کارگران رد شده یا قرار گیرند. از یک هشداردهنده 
صوتي براي آگاهي دادن به کارگران نسبت به حرکت پاتیل و نزدیک شدن آن باید استفاده شود. 

 د ـ به کارگران نباید اجازه داده شود که در زیر پاتیلها ي آویزان قرار گیرند. 

فصلهفتمتعمیرونگهداريوبازرسيازمجموعهذوبوانتقالمذاب
ماده 209: چنگک و دسته پاتیل )Trunnion( باید ب صورت دوره اي به لحاظ هرگونه تغییر شکل 
ظاهري، آسیب، وجود شیار و یا ترك و خوردگي سایشي مورد بازرسي قرار گیرد. قطعات معیوب 

باید تعمیر و یا تعویض شوند. 
صدور  نیازمند  آنها  با  کار  و  شده  تلقي  محبوس  فضاي  بعنوان  بزرگ  بسیار  بوتههاي   :210 ماده 
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مجوزهاي مربوطه ميباشد .
ماده 211: باید بوته ها بصورت ماهانه توسط افراد مجاز و داراي مهارت الزم بر پایه شاخص هاي 

کاربردي ذیل بازرسي شوند: 
الف ـ فلز ذوب شده 
 ب ـ تناوب استفاده 

 ج ـ مواد نسوز مورد استفاده در بوته 
 د ـ سختي شرایط کار 

 هـ ـ تجارب بدست آمده در عمر طبیعي کار 
 و ـ آلیاژ فلزي بکاررفته در بوته فلزي 

فصلهشتمعملیاتثانویهبررويفلزمذاب
ماده212:کارفرما باید دستورالعمل هاي اجرایي عملیات ثانویه بر روي فلز مذاب را به نحوي تهیه 

نماید که مقدار زمان قرارگیري کارگران در مقابل خطرات به حداقل کاهش یابد. 
ماده 213: انجام عملیات ثانویه یا ج وانهزایي و یا هردوي آنها بر رو ي فلز مذاب تنها باید توسط 

کارگران مجاز و داراي مهارت الزم انجام پذیرد.
ماده214: درپاتیل هاي مورد استفاده برا ي عملیات ثانویه یا جوانهزایي و یا هردوي آنها بر روي مذاب 
در قسمت باال، باید با استفاده از روشهاي ا یمن )نظیر نصب سپر حفاظتـي و یا اعمال فاصله کافـي 
بین کارگران و پاتیل( از تماس فلـز مذاب با کارگران در حین عملیات جلوگیر ي به عمل آورند. 
ماده215: در مخازني که عمل جوانهزایي در آنها توسط گاز انجام مي گیرد، باید بصورت متناوب 

در خصوص جداره دروني و اتصاالت مربوط به گاز مورد بازرسي و تعمیر قرار گیرند. 
ماده 216: انجام تزریق گاز براي عمل جوانه زایي که منجر به پاشش فلز مذاب مي شود ممنوع است. 
ماده 217: کاربید کلسیم و مواد حاوي آن )به منظور گوگردزدایي( باید در مناطق خشک نگهداري 

و استفاده شده و از تماس اتفاق ي آنها با رطوبت جلوگیري گردد. 
ماده 218: خشک نمودن نسوز داخل ها پاتیل و مخازن باید مطابق دستورالعمل تهیه شده از طرف 
کارفرما انجام گیرد. نحوه کار باید به گونه اي باشد که ازترك و شکسته شدن مواد نسوز در حین 

خشک کردن یپ، ش گرم نمودن و تماس مذاب جلوگیري گردد. 

فصلنهمتمیزكاريوتمامكاريقطعاتریختهگري
مراقبتازتجهیزاتتمیزكاريوتمامكاري

ماده 219: براي حفظ ایمني افراد، تعمیر و نگهداري مناسب تجهیزاتي که از پرتاب ذرات ساینده 



90

براي تمیزکاري استفاده مينمایند الزامي است. 
ماده220: شیلنگ ها، ها لوله و اتصاالت فلزي مورد استفاده در تجهیزات تمیزکاري که از پرتاب 
ذرات ساینده براي این منظور استفاده مي نمایند باید بطور متناوب در خصوص عیوب بوجود آمده 
در شیلنگ ها و از نظر سایش بیش از اندازه براي ها لوله و اتصاالت فلزي مورد بازرسي قرار گیرند 

و نسبت به تعمیر یا تعویض ها لوله و شیلنگهاي معیوب صدمهدیده اقدام بعمل آید. 
ماده221: کف زمین کارگاه، تاقچه ها و قفسه ها باید عاري از تجمع بیش از حد مواد ـس اینده و 
تراشههاي فلزي بوده و بطور متناوب تمیز گردد. تمامي کف زمین کارگاه باید از نظر تخریب و 
تغییر شکل مورد بازرسي قرار گیرد. سطوح معیوب کف زمین باید تعمیر یا تعویض شود تا از ایجاد 

لغزش و حوادث ناشي از سقوط جلوگیري بعمل آید. 
ساییدگي شدید  داراي  یا  آنها که شکسته شده  اتصاالت  و همچنین   )Liners( ماده222: الینرها 

ميباشند باید تعویض شوند. 
ماده223: تمامي درزگیرهایي که وظیفه آنها جلوگیري از فرار مواد ساینده است، در صورت معیوب 

بودن باید تعویض شوند. 
ماده224: تمامي مکانیزمهاي حمل قطعات در صورت معیوب بودن باید تعویض شوند. 

ماده225: بازرسي، تعویض و تعمیر ها قالب و قطعات متصل به آنها باید مطابق برنامه تهیه شده انجام شود. 
ماده226: قطعات معیوب متصل به قالب و همچنین قالبها یي که داراي شرایط ذیل باشند باید از 

چرخه مصرف خارج شوند: 
الف ـ قالبهاي ترك دار. 

اندازه آنها بیشتر از مقدار مجاز براي   ب ـ وجود خراشیدگي و شیار بر روي قالب به نحوي که 
تعمیر باشند. 

 ج ـ سایش به نحوي که بیش از 10 درصد ابعاد اولیه قالب باشد. 
 د ـ افزایش ابعاد گلوگاه قالب به مقدار بیش از 15 درصد ابعاد اولیه. 

تبصره: در خصوص بند الف درصورتیکه ترك بصورت طولي وجود داشته باشد توسط افراد ماهر 
قابل تعمیر ميباشد. 

ماده227: تمامي تعمیرات باید توسط سازنده یا اشخاص ماهر صورت پذیرد. 
ماده228: هنگامي که الزم باشد یک دستگیره یا یک ساپورت به قالب و یا قطعات متصل به قالب 
عمل  باشد،  عملیات حرارتي  نیازمند  قطعه  طراحي  در صورتیکه  متصل گردد  با عمل جوشکاري 

جوشکاري باید قبل از انجام عملیات حرارتي صورت پذیرد. 
ماده229: قبل از شروع به کار، تمامي وسایل باربرداري و متعلقات آنها باید بصورت روزانه بازرسي 
شوند تا هر گونه عیب و تخریب توسط افراد ماهر مشخص شود. اگر وضعیت سرویسدهي قطعات 
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ایجاب نماید انجام عمل بازرسي در حین کار نیز باید اضافه گردد. 
ماده230: وسایل باربرداري که معیوب یا تخریب شدهاند باید بالفاصله از چرخه کاري خارج شوند. 
ماده231: سوراخهاي موجود در کف زمین، سکوهاي کار که باالتر از سطح زمین قرار دارند و دیگر 

محل هاي عبور باید مطابق اصول ایمني حفاظ گذاري شوند. 
یا وسایل فرمان عملیات  ایستگاههاي کاري در مجاورت تجهیزات هستند، کنترل  ماده232: وقتي 

باید چنان جانمایي شوند که: 
الف ـ کارگران در معرض خطرات ناشي از تخلیه قطعات نباشند. 

 ب ـ مانعي بر سر راه دسترسي کارگران به ها کنترل یا وسایل فرمان عملیات وجود نداشته باشد. 
 ج ـ کارگران داراي دید کافي نسبت به منطقه کار باشند. 

 د ـ بصورت واضح براي فرایند مربوطه مشخص شده باشند. 
ماده233: کنترل ها یا وسایل فرمان عملیات باید بصورتي طراحي شده باشند که اگر فرمان توقف 
اضطراري از هر نقطه صادر شود، شروع به کار مجدد دستگاه ها فقط از طریق تابلوي کنترل اصلي 

ممکن باشد. 
ماده234: تمامي مجاري مربوط به قیف ها و سرسره هاي انتقال قطعات ریختگي که براي کارگران 

امکان ایجاد خطر دارند باید حفاظ گذاري شوند. 
ماده235: با استفاده از روشها ي ایمن، باید از تخلیه خطرناك قطعات در قیف ها و سرسرههاي 

انتقال قطعات ریختگي که خطراتي را براي کارگران به همراه دارد، جلوگیري شود. 
ماده236: دریچه هاي موجود در قیف ها و سرسره ها که بصورت غیردستي باز و بسته ميشوند در 

حالت قطع نیرو، بروز خطا یا قطع عملیات باید به حالت بسته یا خاموش درآیند. 
ماده237: ماشینها ي انتقالدهنده قطعات مجهز به قواي محرکه باید داراي ترمز، 

 گیره ریل یا دیگر ابزارهاي قفلکننده ماشین باشند تا بواسطه حرکت آنها خطري کارگران را تهدید 
نکند. 

ماده238: به منظور جلوگیري از جابهجایي بیش از حد معمول ماشین هاي انتقالدهنده قطعات ، باید 
از متوقف کننده هاي حرکت استفاده شود.

کارگران  براي  خطر  ایجاد  باعث  قطعات  انتقالدهنده  ي  ماشین  ها  حرکت  جائیکه  در  ماده239: 
ميشود، باید از وسایل هشداردهنده صوتي و یا تصویري و یا هردوي آنها بصورت مداوم در حین 
باید داراي عالئم  با قابلیت کنترل از راه دور  انتقالدهنده  حرکت ماشین استفاده شود. ماشین هاي 
هشداردهنده خطر روي ماشین و همچنین در طول مسیر حرکت باشند تا در رابطه با حرکت آنها، به 

کارگران هشدارهاي الزم داده شود. 
ماده240: شینههاي انتقال جریان الکتریکي باید به نحوي حفاظ گذاري شده باشند تا از ایجاد تماس 
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اتفاقي آنها با کارگران جلوگیري شود. 
ماده241: ماشین هاي انتقالدهنده قطعات که داراي راننده ميباشند، باید داراي سکوي کار مناسب 

براي وي باشند. 
ماده242: رعایت استانداردها و آیین نامههاي جاري در جابهجایي و انبار نمودن مواد خطرناك و نوع 

تجهیزات حفاظت فردي الزامي ميباشد .
ماده243: در صورتیکه افتادن قطعه از ویبره تخلیه باعث ایجاد خطر براي کارگران ميشود، باید از 

حفاظ مناسب در این رابطه استفاده گردد. 
ماده244: اجزاي متحرك دستگاه ویبراتور که باعث ایجاد خطر براي کارگران ميشوند باید حفاظ 

گذاري شوند. 

جدانمودنسیستمراهگاهي
ماده245: در صورتیکه از قیچي و پرس و ارههاي نواري براي جدانمودن راهگاه استفاده ميشود، 

نقاط خطرناك آنها باید حفاظ گذاري شده باشند. 
ماده246 : قسمتهاي زردجوش شده )لحیم سخت شده( روي اره نواري باید همسطح یکدیگر باشند. 

 دستگاههاي سند بالست و شات بالست )ساچمه زني و ماسه پاشي(
ماده247: حصارهاي دستگاههاي سند بالست و شات بالست باید داراي شرایط ذیل باشند : 

الف امکان فرار ذرات ساینده را به حداقل برساند. 
ب امکان ایجاد جریان مداوم هوا را به داخل حصار در حین عملیات، بصورت پایدار فراهم سازد. 

سیستم  یک  وارد  باید  بالست  شات  و  سندبالست  حصاردستگاه  از  خروجي  هواي  ماده248: 
جمعآوري گردوغبار گردد. 

ماده249: اگر دستگاه سندبالست یا شات بالست محصور نباشد تمامي مالحظات الزم باید انجام 
گیرد تا افراد در برابر خطرات ناشي از پرتاب ذرات ساینده محافظت شوند. 

ماده250: هنگام استفاده از دستگاههاي سندبالست و شات بالست دستي، رعایت موارد ذیل الزامي است: 
الف ـ شروع و پایان کار فقط تحت کنترل اپراتور باشد. 

 بـ  کنترل عملیات باید بصورت مطمئن به لوله یا نازل دستگاه متصل شده باشد و در دسترس اپراتور باشد. 
فرمان  یا وسایل  اپراتور روي کنترل  از طریق عملکرد فشاري دست  باید  ادامه کار  ـ شروع و   ج 

عملیات دستگاه انجام شود. 
باید به گونهاي طراحي شده باشد که امکان   د ـ عملکرد کنترل یا وسایل فرمان عملیات دستگاه 

بکارافتادن اتفاقي آن هنگامي که نازل در دست اپراتور نباشد، وجود نداشته باشد. 
 هـ ـ مواد مورد استفاده در دستگاه باید بصورتي انتخاب شوند که خطرات بهداشتي ناشي از تماس 
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با ذرات سیلیس را به حداقل برسانند. 
به سیستم  باید  لولهها ي دستگاه  نازل دستگاه،  الکتریکي موجود در  استاتیک  بار  براي تخلیه  ـ   و 

اتصال به زمین مجهز باشند. 
 ز ـ در صورتیکه اپراتور در داخل منطقه محصور سندبالست یا شات بالست قرار گرفته باشد تهویه 
این حالت تمامي درها در قسمت  اپراتور فراهم شود. در  براي  تا دید کافي  انجام گیرد  باید  الزم 
حصار باید از خارج و داخل بصورت بازشو باشند. ضمناً درها باید باکنترل نازل بصورت اینترالك 
باشند. در صورتیکه در ورودي کارگران و در ورودي قطعات مجزا باشند، در ورودي قطعات فقط 

باید از خارج بسته شود. 
ماده251: هنگام استفاده از ها دستگاه ي شات بالست یا ساچمه پاش رعایت موارد ذیل الزامي است: 
الفـ  درهاي ورودي افراد در قسمت حصار باید با کنترل سیستم سانتریفوژ اینترالك شود بصورتیکه 
تا زمانیکه درها در وضعیت بسته قرار نگیرند امکان استارت سیستم ساچمه پاش وجود نداشته باشد، 

ضمناً درها باید داراي عالئم خطر مناسب و متصل به آنها باشند.
ب ـ به منظور جلوگیري از بروز خطرات ناشي از پرتاب ذرات به خارج از منطقه ساچمه پاش، انجام 

تعمیر و نگهداري مناسب از تجهیزات ساچمه پاش الزامي است. 
ج ـ در صورت جـمع شدن تسمههاي دستـگاه باالبرنده )الواتور( ساچمه حتي در هنگام خاموش 
بودن دستگاه، استفاده از دست براي آزادکردن آن ممنوع بوده و در این رابطه باید از یک ابزار در 

دسترس مانند بیل یا چنگک استفاده شود.

پلیسهبرداري
بر روي  نباید  از قطعه کار  براي جداکردن قسمت هاي اضافي  استفاده  ابزارهاي مورد   : ماده 252 

زمین رها شوند.
ماده 253 : براي قطعات کوچک که در حین پلیسه برداري، امکان پرتاب شدن آنها وجود دارد، باید 

ازگیره هاي نگهدارنده مناسب استفاده نمود.
ماده 254 : پلیسه بردارها باید از آلیاژ مناسبي )براي مثال، فوالد پرکربن عملیات حرارتي شده( ساخته 

شده باشند که در حین کار دچار شکست نشوند.
ماده 255 : در صورتي که امکان در رفتن پلیسه بردار و ایجاد جراحت براي افراد وجود داشته باشد، 

باید از یک نگهدارنده مناسب در این زمینه استفاده شود.
سنگ هاي ساب، سمباده و برش

مفاد آیین نامه حفاظتي  برش رعایت  از سنگ هاي ساب، سمباده و  استفاده  : در هنگام  ماده 256 
ماشین هاي سنگ زني )مصوب شوراي عالي حفاظت فني( الزامي است.
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سنگزنيقطعاتمنیزیمي
ماده 257 : تجهیزات سنگ زني قطعات منیزیمي باید داراي سیستم جمع آوري گردوغبار مرطوب 
باشد. مقدار سیال موجود در سیستم باید به گون هاي باشد که گردوغبار جمع آوري شده کام ً ال 

در آن غوطه ور گردد.
ماده 258 : تجهیزات الکتریکي ازجمله موتورهاي الکتریکي باید از نوع ضد جرقه باشند.

ماده 259 : مخازن جمع آوري گرد و غبار تر باید داراي تهویه باشد.
ماده 260 : لوله ها و کانال هاي موجود در سیستم جمع آوري گردوغبار باید داراي کمترین تعداد 

خمیدگي باشند به نحوي که امکان تمیز نمودن کامل آنها وجود داشته باشد.
ماده 261 : جریان برق ورودي به ماشین هاي سنگ زني قطعات منیزیمي باید به موتور هواکش و 
تا اگر هر اشکالي  باشد  اینترالك شده  کنترل کننده سطح مایع در سیستم جمع آوري گردوغبار 
در سیستم جمع آوري گردوغبار پدید آید عمل سنگ زني متوقف شود. ضمنًا ماشین سنگ زني 

قطعات منیزیمي باید داراي یک سوئیچ تأخیري یا ابزار مشابه آن
منظور خارج  به  موتور دستگاه سنگ زني، سیستم جمع آوري گردوغبار  استارت  از  قبل  تا  باشد 

نمودن هیدروژن باقي مانده شروع به کار نماید.
ماده 262 : مواد و تجهیزات خاموش کننده آتش مناسب باید در جایي که سنگ زني منیزیم انجام 

مي گیرد، در دسترس باشد.
از جنس  مناسب  لباس کارهاي  باید داراي  منیزیم  اپراتورهاي دستگاههاي سنگ زني   : ماده 263 
پارچه داراي سطح صاف باشند به گون هاي که این لباسها از تجمع گرد و غبار منیزیم بر روي خود 

و همچنین بدن اپراتورجلوگیري نمایند. این لباسها باید بصورت دور هاي برس زده شوند.
ماده 264 : استفاده از ماشي نهاي مخصوص سنگ زني قطعات منیزیمي براي سنگ زني دیگر فلزات 
ممنوع می باشد. در این زمینه ماشین هاي سنگ زني منیزیم باید داراي عالئمي با باشند. » فقط براي 
قطعات منیزیمي « عنوان تبصره: در صورتیکه عمل سنگ زني منیزیم بندرت انجام م یگردد مي توان 
عمل سنگزني منیزیم را در دیگر دستگاههاي سنگ زني انجام داد به شرطي که قبل و پس از پایان 
عمل سنگ زني منیزیم کلیه تجهیزات مورد استفاده از جمله سنگ، سیستم گرد و غبارگیر و محیط 

اطراف نظافت گردد.
ماده 265 : اگر گردوغبار منیزیم قابل بازیابي نباشد، آنها باید قبل از تبدیل به زباله با مواد خنثي کننده 
مخلوط شوند به نحوي که نسبت مواد خنثي کننده )نظیر ماسه( به منیزیم 1:3 باشد.همچنین زباله هاي 

تولید شده باید دفن گردد.
ماده 266 : در ارتباط با خطرات خاص سنگ زني منیزیم باید آموزش هاي کافي به کارگران داده 

شده باشد.
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قالب هاي طراحي شده براي حمل و نقل قطعات ریختگي
ماده 267 : موارد ذیل باید درخصوص قالب هاي مورد استفاده در حمل و نقل قطعات ریختگي 

رعایت گردد:
الف ـ از قالب ها نباید با باري بیش از ظرفیت اسمي آنها استفاده نمود.

ب ـ از باردادن ناگهاني به قالب باید پرهیز شود.
ج ـ بار باید در مرکز قالب قرار گیرد و از باردادن نقطه اي پرهیز شود.

د ـ از قالب نباید براي کاري که براي آن طراحي نشده است استفاده نمود.
هـ ـ  بار نباید توسط قطعه واسطه به گلویي قالب و بار متصل شود.

و ـ دست ها و انگشتان اپراتور نباید بین قالب و بار قرار گیرند.
ز ـ قالب ها نباید توسط اعمال جوشکاري یا برشکاري تغییر شکل یابند.

)SLING(ابزارووسایلباربرداري
ماده 268 : موارد ذیل باید درابزار و وسایل باربرداري رعایت گردد:

الف ـ از ابزار و وسایل باربرداري معیوب نباید استفاده شود.
ب ـ وسایل باربرداري نباید توسط قطعات مربوطه تغییر طول یابند.

ج ـ پایه هاي ابزار و وسایل باربرداري نباید پیچ خورده یا تاب داشته باشند.
د ـ ابزار و وسایل باربرداري نباید بیش از بار اسمي خود تحت بار قرار گیرند.

هـ ـ  ابزار و وسایل باربرداري که داراي سبد می باشند باید داراي بارهاي باالنس شده باشند در غیر 
اینصورت لغزش اتفاق مي افتد.

و ـ ابزار و وسایل باربرداري باید بصورت مطمئن به بارهاي مربوطه متصل شوند.
ز ـ ابزار و وسایل باربرداري باید در برابر برخورد نقاط تیز بار مصون باشند.

ح ـ بارهاي آویزان باید با فاصله مناسب از موانع نگهداشته شوند.
ط ـ تمامي کارگران باید از بارهاي درحال حمل یا آویزان فاصله کافي داشته باشند.
ي ـ دست ها یا انگشتان اپراتور نباید بین ابزار و وسایل باربرداري و بار قرار گیرند.

ك ـ از اعمال بارهاي شوك مانند باید خودداري شود.
لـ  وقتي که بار بر روي ابزار و وسایل باربرداري قرار دارد نباید وسایل باربرداري به بیرون کشیده شود.

فصلدهمماشینهايریژهریزی)ثقليوفشارپایین(
ماده 269 : سازندگان ماشین هاي ریژه ریزی باید در طراحي و ساخت تولیدات خود موارد ذکر شده 

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

ماده 271 : کارفرما مکلف است هنگام نصب ماشین هاي ریژه ریزی، منطقه کاري کافي را در اطراف 
آنها در نظر گیرد تا خطراتي که در حین تولید یا تعمیر و نگهداري متوجه کارگران م یشوند را به 

حداقل کاهش دهد.
ماده 272 : ماشین هاي ریژه ریزي باید به گون هاي طراحي شوند که خطرات ناشي از قطعات متحرك 

آنها به حداقل کاهش پیدا کند.
ماده 273 : تجهیزات ماشیني خارج کننده قطعه از قالب نباید داراي سرعتي بیش از 300 میلیمتر بر 

ثانیه باشند مگر اینکه به خوبي محافظت شده باشند.
ماده 274 : در زمانیکه ماشین ریژه ریزی بصورت پیوسته یا خودکار در حال کار می باشد، استفاده 
از تجهیزات ماشیني خارج کننده قطعه به نحوي که هماهنگ با مراحل عملیاتي ماشین باشد، الزامي 

است.
ماده 275 : سازندگان یا افرادي که ماشینهاي ریژه ریزی را بازسازي یا ارتقاء مي دهند، باید ابزاري 
در منطقه خط جدایش قالب فراهم نمایند که خطرات در هنگام باز و بسته شدن قالب براي اپراتور 

به حداقل برسد.
ماده 276 : در صورتیکه سرعت باز و بسته شدن قالب بیش از 150 میلیمتر بر ثانیه باشد حسب مورد 

حداقل یکي از موارد ذیل باید رعایت گردد:
الف ـ مکان قرارگیري کنترل ها باید به مقدار کافي دورتر از قالب باشد تا خطر قرار گرفتن اجزاء 

بدن در میان قالب ها وجود نداشته باشد.
ب ـ ترتیب قرارگیري کنترل ها باید به صورتي باشد که عملیات با آنها نیازمند استفاده همزمان از 

هر دو دست باشد.
ج ـ استفاده از حفاظ براي جلوگیري از ورود دستها به داخل قالب ها

د ـ استفاده از سایر ابزارهاي حفاظتي براي جلوگیري از ورود دستها به داخل قالب ها مثل حسگر 
نوري )فتوسل(.

ماده 277 : هنگامي که ماشینهاي ریژه ریزی داراي بیش از یک نفر اپراتور می باشند، سرعت بسته 
شدن قالب ها باید کمتر از 150 میلیمتر بر ثانیه باشد.

ماده 278 : در سیستم هاي انتقال خودکار مذاب از کوره نگهدارنده به ماشین ریژه ریزی، طراحي 
سامانه باید به گون هاي باشد که خطرات ناشي از فوران، نشتي یا انفجار را به حداقل برساند.

ماده 279 : حداکثر فشار در سیستم هاي هیدرولیک و بادي نباید از فشار اسمي هر یک از اجزاء 
مورد استفاده در سیستم بیشتر باشد.
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ماده 280 : روغن هیدرولیک باید از نوع مقاوم به آتش سوزي باشد. درصورت موجود نبودن آن، 
خطوط و اجزاء تحت فشارباید به مقدار کافي در برابر کوره، شعله یا فلز مذاب محافظت شده باشد.

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

ماده 282 : در سیستم کنترل بادي، هیدرولیکي و برقي ماشین هاي ریژه ریزی،باید کلید اصلي قطع 
جریان با قابلیت قفل شدن در حالت خاموش وجود داشته باشد. در سیستم هاي بادي و هیدرولیکي 

این کلید باید قابلیت آزاد کردن فشار پسماند را داشته باشد.
ماده 283 : کنترل استارت موتور باید به منظور جلوگیري از عملکرد اتفاقي پوشانده شده باشد.

ماده 284 : ماشین هاي ریژه ریزی باید داراي نوعي استارتر موتور باشند که در مواقع بروز اشکال در منبع 
نیرو یا نوسانات ولتاژ موتور از کار افتاده و براي استارت مجدد نیازمند عملکرد به صورت دستي باشد.

با دستورالعمل  باید مطابق  برقي ماشین هاي ریژه ریزی  : نصب و سیم کشي سیستم هاي  ماده 285 
ایمني ارائه شده از طرف سازنده دستگاه باشد.

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

ماده 287 : سازنده قالب باید قالب را مطابق طراحي انجام شده، تولید و تمامي موارد ایمني موجود 
در آن را لحاظ نماید.

ماده 288 : کارفرما موظف است از مطابقت قالب ها با استانداردهاي ایمني اطمینان حاصل نماید.
ماده 289 : در حمل و نقل قالب توسط زنجیر، باالبر، خودرو و یا دست باید احتیاط هاي الزم بکار 

برده شود.
ماده 290 : کارگران باید از وضعیت دمایي قالبي که در حال حمل آن هستند آگاه باشند تا دچار 

سوختگي نشوند.
ماده 291 : وزن قالب ها باید بر روي آنها حک شده باشد تا براي حمل و نقل و جا به جایي آنها از 

تجهیزات مناسب استفاده شود.
ماده 292 : قالب ها باید بصورت ایمن و محکم به تجهیزات جابه جاکننده آنها متصل گردند.

ماده 293 : سازنده ماشین هاي ریژه ریزی موظف است دستورالعمل هاي کار با ماشین هاي ریژه ریزی 
را تهیه نماید. این دستورالعمل ها باید شامل اطالعات مربوط به نصب، عملیات و تعمیر و نگهداري 

آنها باشد.
: افرادي که نسبت به ارتقاء ماشین هاي ریژه ریزی اقدام مي نمایند موظفند دستورالعمل  ماده 294 
کار با آنها که شامل تعمیرات مربوط به ماشین هاي بهینه شده است را ارائه نمایند. این اطالعات باید 

شامل نقشه هاي مهندسي و کنترل ها و تجهیزات بهینه شده باشد.
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بر  تعمیر و نگهداري ماشین هاي ریژه ریزی را  : کارفرما موظف است دستورالعمل هاي  ماده 295 
بر  یا  ارتقاءدهنده هاي آنها و  یا  ارائه شده از سوي سازندگان ماشین ها و  اساس دستورالعمل هاي 
اساس تجربیات شخصي خود تهیه و بر اجراي آنها نظارت نماید تا براي کارگران عملیاتي و تعمیر 

و نگهداري خطرات به حداقل برسد.
به  منظور  به  را  از تجهیزات ریژه ریزی  نگهداري  تعمیر و  بازرسي و  : کارفرما مسئولیت  ماده 296 
حداقل رساندن خطرات براي اپراتورها، دارا می باشد. این بازرسي ها باید شامل تنظیمات، وضعیت و 
عملکرد تجهیزات باشد. بیشترین تأکید مربوط به موجود بودن و عملکرد ابزارهاي حفاظتي م یباشد.

ماده 297 : انجام تعمیر و نگهداري بر روي ماشینهایي که داراي حفاظ نبوده و امکان آزادشدن فشار 
باقیمانده در آنها وجود دارد، ممنوع می باشد.

ماده 298 : در خصوص انجام کار در مناطقي که در دید مستقیم نمی باشد کارفرما موظف است یک 
سیستم هشدار دهنده مناسب را تهیه و نصب نماید.

بر روي ماشینهایي که در معرض دید  تنظیم ماشین که  یا  : کارگران تعمیر و نگهداري  ماده 299 
دیگران نمی باشند کار مي نمایند باید حضورخود را در محل از طریق سیستم هشداردهنده نصب 

شده در محل به دیگران اطالع دهند.
ماده 300 : هر یک از کارگران که مجبور است بصورت فیزیکي بدن خود را در داخل ماشین قرار 
دهد قبل از این کار باید ماشین را غیر فعال نموده و با استفاده از روش هاي ایمن از حرکت اجزاء 

ماشین جلوگیري نماید.
ماده 301 : هنگامي که به منظور رفع اشکاالت، الزم است کار تعمیر در حین روشن بودن دستگاه 
برداشتن  با  توانند  مي  می باشند(  نگهداري  و  تعمیر  کارگران  )عموًما  مجاز  کارگران  پذیرد،  انجام 
حفاظ ها و یا کار در محوطه پشت حفاظ ها به کار خود ادامه دهند و در این حالت بدن آنها نباید 

در مسیر حرکت اجزاء متحرك ماشین قرار گرفته باشد.
ماده 302 : مسئولیت صدور تأییدیه براي بازگشت ماشین آالت به خط تولید بر عهده کارگران تعمیر 
و نگهداري بوده و آنها باید قبل از صدور تأییدیه از نصب صحیح حفاظ ها در محل خود مطمئن 

شده باشند.
ماده 303 : کارگران تعمیر و نگهداري ماشین هاي ریژه ریزی باید مجهز به ابزارهاي مورد نیاز خود 
به  را  کننده وظایف خویش  متوقف  هاي  بلوك  و  )Stop Blocks( مخصوص  بتوانند  تا  باشند 

صورت ایمن انجام دهند.
مطابق  دستگاه  نمودن  خاموش  و  اندازي  راه  مراحل  اجراي  بر  است  مکلف  کارفرما   :  304 ماده 
دستورالعمل ارائه شده از طرف سازنده دستگاه نظارت نماید. انجام عمل خاموش نمودن دستگاه به 

منظور انجام امور بازرسي، تنظیم و یا تعمیر و نگهداري می باشد.
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ماده 305 : لوله هاي تزریق مذاب به داخل قالب باید بصورت مناسب پیش گرم شده و قسمت رویي 
آنها پوشانده شده باشد تا امکان بیرون زدن مواد مذاب و خارج شدن آن وجود نداشته باشد.

فصلیازدهمریختهگريگریزازمركز
الفلولهریزی

ماده 306 : ماشین ها و ایستگاههاي مختلف کار در ریخته گري گریز از مرکز باید از اطاق کنترل 
قابل رؤیت باشند.

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

ماده 308 : بازکردن گیره )بست( قالب ها در حین بارریزي نباید امکان پذیر باشد. ضمنًا بست قالب 
هاي نیوماتیک )پنوماتیک(، هیدرولیک یا الکترومغناطیس باید طوري طراحي شده باشند که فقط 

پس از انجماد ذوب امکان بازشدن آنها وجود داشته باشد.
ماده 309 : براي پیشگیري از جابجایي ناخواسته، حفاظهاي متحرك باید در موقعیت بسته نگهداشته 

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

ماده 311 : ناوداني بارریز، لوچه و قالب ها باید پیش از استفاده خشک شوند.
ماده 312 : منطقه زیر و اطراف پاتیل باید خشک نگهداشته شود.

ماده 313 : در مواردي که تمیز کاري پاتیل و ناوداني بارریز با دوران آنها حول محور مرکزیشان 
فلزي  قطعات  پاشش  احتمال  اي که  منطقه  ترین  بیروني  از  اطراف  نظافت محوطه  یگیرد،  م  انجام 

وجود دارد، باید انجام پذیرد.
به  از وارد آمدن صدمه  منظور جلوگیري  به  از مرکز  ماشین هاي ریخته گري گریز  : در  ماده 314 
باید خارج از  اپراتورها بواسطه پرتاب ذرات و حرکت طولي ماشین و لوله، تابلوي کنترل ماشین 

منطقه خطر باشد.
ماده 315 : در ماشین هاي ریخته گري گریز از مرکز به منظور جلوگیري از جداشدن اجزاء قالب از 

یکدیگر که ناشي از اعمال نیروي سانتریفوژ می باشد موارد ذیل باید رعایت گردد:
الف ـ استحکام قالب و قفل هاي قالب مناسب و کافي باشد.

ب ـ سرعت دوران قالب مطابق مقدار مجاز آن باشد.
ج ـ فشار اعمالي محدود به مقدار مجاز باشد.

ماده 316 : با استفاده از سوئیچ هاي محدودکننده، باید از افزایش سرعت دوران ناخواسته و حرکت 
طولي خطرآفرین غیرمجاز ماشین آالت و تجهیزات جلوگیري گردد.
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ماده 317 : طراحي منطقه نقل و انتقاالت محصوالت ریخته گري گریز از مرکز باید به گون هاي 
باشد که امکان گیرافتادن کارگران وجود نداشته باشد.

ماده 318 : در صورت متحرك بودن قالب ها و امکان نزدیک شدن آنها به نقطه توقف باید طراحي به 
گون هاي باشد که از گیر افتادن کارگران در فضاي بین قالب ها و نقطه توقف جلوگیري بعمل آید.

ماده 319 : به منظور جلوگیري از سقوط و یا از جا دررفتن قالب ها از غلطک هاي حمل کننده، باید 
از راهنماهاي ثابت یا قطعات نگهدارنده استفاده نمود.

ماده 320 : چرخش پاتیل هاي مذاب براي ریخته گري در ماشین هاي ریخته گري گریز از مرکز باید 
کام ً ال تحت کنترل اپراتور باشد. به این منظور اپراتور باید دید کامل و بدون محدودیت به روند 
توسط  مربوطه  مداوم دکمه کنترل  دادن  فشار  با  باید  پاتیل  باشد. ضمنًا شروع چرخش  داشته  کار 

اپراتور انجام پذیرد.
ماده 321 : به منظور جلوگیري از پرتاب مذاب در حین چرخش قالب در ریخته گري گریز از مرکز، 

باید از حفاظ هاي مناسب استفاده گردد.
ماده 322 : به منظور جلوگیري از شروع به کار ناخواسته و ناگهاني ماشین هاي ریخته گري گریز از 
مرکز و حذف خطرات مربوطه، باید از شروع به کار مجدد خودکار این ماشینها جلوگیري بعمل آید.

بوشریزی
ماده 323 : دستگاه بوش ریزی باید مجهز به حفاظ مناسب بوده تا از پاشش مواد مذاب در هنگام کار 

دستگاه، جلوگیري بعمل آید.
ماده 324 : مخزن پوشان دستگاه بوش ریزی باید مجهز به سیستم تخلیه خودکار فشار هوا باشد.

ماده 325 : پوشان داخل قالب دستگاه باید قبل از تخلیه مذاب به داخل آن از لحاظ خشک بودن بررسي گردد.
ماده 326 : استفاده از پوشان هاي داخل قالب که بر پایه الکل یا مواد مشابه می باشد ممنوع است.

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

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

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

تبصره : توصیه مي شود از دسته هاي چوبي با ضخامت حداکثر 25 تا 30 میلیمتر استفاده شود.
ماده 330 : خارج نمودن قطعه از داخل قالب باید پس از توقف کامل قالب انجام پذیرد.

ماده 331 : به منظور جلوگیري از پاشش مواد مذاب به خارج از دستگاه، مقدار مذاب ریخته شده 
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باید متناسب با ظرفیت قالب باشد.
ماده 332 : جهت تعویض قالب هاي دستگاه بوش ریزی استفاده از ابزار و فیکسچرهاي مخصوص 

الزامي است.
ماده 333 : قبل از بازکردن در مخزن مخلوط هوا و پوشان باید از بسته بودن شیر ورودي هوا به داخل 

مخزن و تخلیه کامل هواي فشرده داخل آن اطمینان حاصل گردد.

فصلدوازدهمسایرمقررات
ماده 334 : صدور مجوز کار باید توسط کارفرما یا نماینده وي انجام پذیرد و باید بصورت حداقل 

شامل نوع فرایند، مخاطرات شغلي، اقدامات کنترلي و مدت زمان انجام کار باشد.
ماده 335 : با عنایت به ماده 88 قانون کار جمهوري اسالمي ایران، کلیه اشخاص حقیقي و یا حقوقي 
که به ساخت یا ورود و عرضه ماشین ها، دستگاه ها و تجهیزات مشمول این آیین نامه مي پردازند 

مکلف به رعایت موارد ایمني و حفاظتي مناسب می باشند.
ماده 336 : کارفرما موظف است از پیمانکاراني استفاده نماید که داراي صالحیت ایمني بر اساس 

آیین نامه ایمني امور پیمانکاري مصوب شوراي عالي حفاظت فني باشند.
ماده 337 : به استناد مواد 91 و 95 قانون کار جمهوري اسالمي ایران، مسئولیت رعایت مقررات این 
آیین نامه بر عهده کارفرماي کارگاه بوده و در صورت وقوع هرگونه حادثه بدلیل عدم توجه کارفرما 

به الزامات قانوني، مکلف به جبران خسارات وارده می باشد.
کار  قانون   91 و   85 مواد  استناد  به  تبصره   6 و  ماده   337 و  فصل  دوازده  بر  مشتمل  آیین نامه  این 
جمهوري اسالمي ایران در جلسه مورخ 12/13/ 1392 شوراي عالي حفاظت فني تهیه و در تاریخ 
1393/1/24 به تصویب وزیر تعاون, کار و رفاه اجتماعي رسیده است و 15 روز پس از درج در 

روزنامه رسمي الزم االجراء می باشد.
الي 7 آیین نامه و مقررات حفاظت در ریخته گري، آهنگري و  آیین نامه مذکور جایگزین مواد 1 

جوشکاري که در تاریخ 1347/8/20 توسط شوراي عالي حفاظت فني تهیه گردیده، می باشد.

بهسؤاالتزیرپاسخدهید:
1 ماده اولیه کاشی و سرامیک چیست؟

2 به چه دلیل اکثر کار خانه های تولیدکاشی در نواحی مرکزی ایران قرار دارند؟
3 درجه بندی کاشی و سرامیک بر چه اساسی صورت می گیرد؟

4 می توانید مراحل تولید کاشی را بنویسید؟








