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موضوع اولین هدف عملیاتی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مربوط به پرورش 
از  اقتصادی در چارچوب نظام معیار اسالمی  با درک مفاهیم  تربیت یافتگانی است که 
طریق کار و تالش و روحیه انقالبی و جهادی، کارآفرینی، قناعت و انضباط مالی، مصرف 
بهینه و دوری از اسراف و تبذیر و با رعایت وجدان، عدالت و انصاف در روابط با دیگران در 
فعالیت های اقتصادی در مقیاس خانوادگی، ملی و جهانی مشارکت می نمایند. همچنین 
سند برنامه ملی درسی جمهوری اسالمی ایران »حوزه تربیت و یادگیری کار و فناوری« 

به قلمرو و سازماندهی محتوای این آموزش ها پرداخته است.
بر اصول دین محوری، تقویت هویت ملی،  برنامه های درسی فنی و حرفه ای عالوه  در 
اعتبار نقش یادگیرنده، اعتبار نقش مرجعیت معلم، اعتبار نقش پایه ای خانواده، جامعیت، 
تعامل،  و  مشارکت  جلب  مادام العمر،  یادگیری  تعادل،  فردی،  تفاوت های  به  توجه 
یکپارچگی و فراگیری، اصول تنوع بخشی آموزش ها و انعطاف پذیری به آموزش بر اساس 
ثروت، شکل گیری  تولید  و  فقر  و کاهش  پایدار  توسعۀ  اخالق حرفه ای،  کار،  بازار  نیاز 

تدریجی هویت حرفه ای توجه شده است.
در  تغییر  و  کشور  داخل  کار  بازار  نیاز  و  فناوری  تغییرات  باالدستی،  اسناد  مطالبات 
که  مناسب  الگوی  تا  شد  موجب  بین المللی،  توصیه های  همچنین  و  استانداردها 
پاسخگوی شرایط مطرح شده باشد طراحی و برنامه های درسی بر اساس آن برنامه ریزی 
و تدوین شوند. تعیین سطوح شایستگی و تغییر رویکرد از تحلیل شغل به تحلیل حرفه 
تلفیق  ملی،  نظام صالحیت حرفه ای  به  توجه  و  و شاغل  ویژگی های شغل  به  توجه  و 
و  مذکور  الگوی  ویژگی های  از  برنامه ها  تدوین  در  غیرفنی  و  مشترک  شایستگی های 
برنامه های درسی است. بر اساس این الگو فرایند برنامه ریزی درسی آموزش های فنی و 
حرفه ای و مهارتی در دو بخش دنیای کار و دنیای آموزش طراحی شد. بخش دنیای کار 
شامل ده مرحله و بخش دنیای آموزش شامل پانزده مرحله است. نوع ارتباط و تعامل هر 
مرحله با مراحل دیگر فرایند به صورت طولی و عرضی است، با این توضیح که طراحی و 
تدوین هر مرحله متأثر از اعمال موارد اصالحی مربوط به نتایج اعتباربخشی آن مرحله 

یا مراحل دیگر می باشد.
توصیه سند تحول بنیادین و برنامۀ درسی ملی بر تدوین اجزای بستۀ آموزشی جهت 

تسهیل و تعمیق فعالیت های یاددهی ـ یادگیری، کارشناسان و مؤلفان را بر آن داشت

مقدمه
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با تأکید بر برنامه  تا محتواهای آموزشی مورد نظر را در شبکه ای از اجزای یادگیری 
درسی رشته، برنامه ریزی و تدوین نمایند. کتاب راهنمای هنرآموز از اجزای شاخص 
بسته آموزشی است و هدف اصلی آن توجیه و تبیین برنامه های درسی تهیه شده با 
برای اجرای  توجه به چرخش های تحولی در آموزش فنی و حرفه ای و توصیه هایی 

مطلوب آن می باشد.
کتاب راهنمای هنرآموز در دو بخش تدوین شده است.

بخش نخست مربوط به تبیین جهت گیری ها و رویکردهای کالن برنامه درسی است 
که کلیات تبیین منطق برنامه درسی، چگونگی انتخاب و سازماندهی محتوا، مفاهیم 
و مهارت های اساسی و چگونگی توسعه آن در دوره، جدول مواد و منابع آموزشی را 

شامل می شود.
بخش دوم مربوط به طراحی واحدهای یادگیری است و تبیین منطق واحد یادگیری، 
پیامدهای یادگیری، ایده های کلیدی، طرح پرسش های اساسی، سازماندهی محتوا و 
تعیین تکالیف یادگیری و عملکردی با استفاده از راهبردهای مختلف و در آخر تعیین 

روش های ارزشیابی را شامل می شود.
به اهمیت آموزش  با توجه  همچنین در قسمت های مختلف کتاب راهنمای هنرآموز 
یادگیری  بهداشت،  و  ایمنی  منابع،  مدیریت  آموزش  به  فنی  غیر  شایستگی های 

مادام العمر و مسئولیت پذیری تأکید شده است.
هنرآموزان  ویژه  توجه  و  مساعدت  نیازمند  درسی،  برنامه های  مطلوب  اجرای  مسلماً 
عزیز و بهره مندی از صالحیت ها و شایستگی های حرفه ای و تخصصی مناسب ایشان 

می باشد.

دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش
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دستورالعمل اجرایی
تاکنون نحوه تدریس اهداف دو واحد یادگیری کار ساخت مخلوط ماسه قالبگیری و 
قالبگیری ماسه تر به طور کامل و با جزئیات ارائه گردید. با توجه به اینکه نحوه تدریس 
مواردی  شامل  هنرآموز  راهنمای  و  مطالب  کتاب  و  گشته  مشخص  زیادی  حدود  تا 
رعایت  فیلم  نمایش  آموزشی،  فیلم  نمایش  نمودن سؤال، بحث گروهی،  مانند مطرح 
نکات ایمنی، انجام کار عملی و ... می باشد که بارها در اهداف دو کار گذشته توضیح 
داده شده و تقریباً روال آنها مشخص شده، از این قسمت به بعد سعی شده که برای 
تدریس این گونه موارد دستورالعمل کمی تهیه گردد و در هر قسمت از متن کتاب که 
به آنها اشاره شد، روش تدریس به دستورالعمل مربوطه ارجاع داده شود و از تکرار موارد 

جلوگیری به عمل آید.
دستورالعمل های مربوطه عبارت اند از:

• دستورالعمل فیلم آموزشی
• دستورالعمل فیلم رعایت نکات ایمنی

• دستورالعمل نحوه کار عملی در کارگاه
• دستورالعمل پرسش و پاسخ 

دستورالعمل نمایش فیلم آموزشی موجود در متن کتاب
ابتدا هنرآموز فیلم آموزشی طبق متن کتاب را در کالس نمایش دهد. پس از اتمام فیلم 
از هنرجویان می خواهد نظرات و برداشت های خود را از فیلم نمایش داده شده در کالس 

ارائه نمایند. 
نمایش مجدد  با  اشکال،  در صورت وجود  نظرات هنرجویان  از شنیدن  هنرآموز پس 
به  نسبت  توضیحات  ارائه  و  هنرجویان  کمک  به  گروهی  بحث  فیلم،  از  قسمت هایی 

برطرف نمودن اشکاالت اقدام  کند. 
در ادامه هنرآموز مجدد فیلم را نمایش داده و پس از هر قسمت مشخص از فیلم بسته 
به تشخیص خود، فیلم را متوقف کرده و توضیحات کامل و جامع را در ارتباط با آن 
قسمت فیلم ارائه می دهد. سپس نمایش فیلم را از نقطه توقف مجدد شروع کرده و در 
صورت نیاز در هر قسمت بنابر تشخیص خود فیلم را متوقف کرده و توضیحات الزم 
را ارائه می دهد. این کار را آن قدر ادامه داده تا فیلم به پایان برسد. سپس از هنرجویان 
می خواهد نتیجه گیری خود را از فیلم نمایش داده شده در چند سطر به هنرآموز ارائه 

دهند. 
به کمک  اشکال  ارائه شده در صورت وجود  نتیجه گیری های  بررسی  از  هنرآموز پس 
بحث گروهی با تعامل هنرجویان و ارائه توضیحات تکمیلی نسبت به رفع اشکال اقدام 

می نماید. 
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دستورالعمل اجرایی برای کار عملی
ابتدا هنرآموز ابزار، تجهیزات و مواد مصرفی مربوط به کار عملی را به صورت عینی به 
هنرجویان معرفی نموده و سپس به صورت عملی مراحل انجام کار را مطابق با موارد 
ذکر شده در کتاب به همراه روش صحیح انجام کار عملی با ابزار و تجهیزات در حضور 
هنرجویان با ذکر توضیحات و نکات ایمنی مربوط به هر مرحله انجام می دهد. پس از 
نمایش عملی انجام کار، هنرجویان را به چند گروه تقسیم کرده و از هر گروه می خواهد 
به طور مجزا کار مشابه با نمایش عملی را انجام داده و نتیجه را به هنرآموز ارائه دهند. 
سپس از هر گروه می خواهد کار گروه های دیگر را که به پایان رسانیده اند، مجدد انجام 
داده و نتیجه را به هنرآموز ارائه دهند، به طوری که در پایان، تمام گروه ها، همه کارها 
را حداقل یک بار به صورت عملی انجام داده و نتیجه را به هنرآموز ارائه دهند. هنرآموز 
پس از بررسی کارهای هر گروه، در صورت وجود اشکال با ارائه توضیحات و ذکر علت و 

روش جلوگیری از بروز اشکال، هنرجویان را در مسیر صحیح هدایت می کند. 

دستورالعمل اجرایی پرسش و پاسخ
در قسمت هایی از کتاب درسی که شامل سؤال می باشند، هنرآموز سؤاالت را در کالس 
مطرح نموده و از هنرجویان می خواهد نظرات و پاسخ های خود را در کالس ارائه دهند. 
سپس به صورت بحث گروهی با تعامل هنرجویان پاسخ های ارائه شده را مورد نقد و 
بررسی قرار داده و موارد ناصحیح را مشخص و با ارائه توضیحات تکمیلی و یا بحث 

گروهی با کمک هنرجویان نسبت به رفع اشکال اقدام می نماید. 

دستورالعمل نمایش فیلم رعایت نکات ایمنی و بهداشتی
در ابتدای هر جلسه کار عملی، هنرآموز فیلم رعایت نکات ایمنی و بهداشتی مربوط به 
آن کار عملی را نمایش می دهد. سپس از هنرجویان می خواهد نظرات و برداشت های 
خود را در ارتباط با فیلم نمایش داده شده بیان نمایند. سپس از هنرجویان می خواهد 
به صورت گروهی دالیل موارد و نکات ایمنی و بهداشتی نمایش داده شده را مشخص 
کرده و ارائه نمایند. در صورت وجود اشکال هنرآموز با ارائه توضیحات و ذکر دالیل 

نسبت به رفع اشکال اقدام می نماید.
در ادامه هنرآموز مجدد فیلم را نمایش داده و پس از ارائه هر نکته ایمنی و بهداشتی در 
فیلم، نمایش فیلم را متوقف کرده و توضیحات جامع و کامل را با ذکر دالیل در ارتباط 

با آن نکته ایمنی بیان می کند.

دستورالعمل گزارش کارگاه
پس از انجام هر جلسه کارگاه، هنرآموز از هنرجویان مي خواهد، گزارش کار انجام شده 

را در یک برگ مطابق با فرمت صفحۀ بعد تهیه و به هنرآموز ارائه دهند.
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گزارش کار:

نام و نام خانوادگی:                                                     تاریخ اجرا:

ـ هدف کلی از واحد یادگیری کار:

ـ مقدمه:

ـ مطالب و راهنمایی های هنرآموز محترم:

ـ ابزار و تجهیزات و مواد مورد نیاز:

ـ نکات ایمنی و بهداشتی:

ـ شرح مراحل انجام کار:

ـ نتایج حاصل شده:

ـ نتیجه گیری:
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فصل 1

ساخت مخلوط ماسه قالبگیری
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1ـ1ـ روش های تولید قطعات فلزی    
زمان بندي پیشنهادي: 

موضوع
زمان

عملينظري

45 دقیقهطرح سؤال و نمایش تصاویر قطعات و تکمیل جدول به صورت گروهی

30 دقیقهنمایش فیلم و بحث گروهی و تکمیل جدول و نتیجه گیری

1 ساعتارائه توضیحات مربوط به روش های ساخت قطعات فلزی

45 دقیقهبحث گروهی و طرح سؤال و پاسخ در ارتباط با روش ریخته گری

3 ساعتجمع

محل ارائه: کالس دارای فضا و میز و صندلی استاندارد.
ماژیک،  تخته وایت برد،  پرده نمایش،  ویدئوپروژکتور،  رایانه،  آموزشی:  تجهیزات 

تخته پاک کن.

راهنماي تدریس
با  و  سؤال  چند  طرح  با  می شود  توصیه 
و  قطعات  نام  کتاب،  شکل های  به  توجه 
کاربرد آنها بررسی و مرور شود، سپس به 
کتاب،  در  داده شده  نشان  قطعات  تعداد 
به طوری  نموده  را گروه بندی  هنرجویان 
اختصاص  قطعه  تعدادی  گروه  هر  به  که 
فرصت  گروه  هر  به  ادامه  در  شود.  داده 
به  مربوط  قطعات  با  ارتباط  در  دهید که 
آن گروه  )گروه خود( بحث کرده و کاربرد 
به  بنویسند.  جمله  یک  در  را  قطعه  هر 
همین ترتیب روش پیشنهادی تولید قطعه 

را با توجه به اندوخته های ذهني خود در 
جدول مربوط در کتاب ثبت نمایند.

در ادامه هر گروه قطعات مربوط به خود 
تولید  روش  و  کاربرد  و  نموده  ارائه  را 
سپس  می نماید.  قرائت  را  پیشنهادی 
تا  می شود  خواسته  هنرجویان  سایر  از 
روش  و  کاربرد  با  ارتباط  در  را  نظراتشان 
کافی  استدالل  با  قطعه  تولید  پیشنهادی 
ارائه دهند و پس از اعالم نظرات سایرین، 
با تعامل یکدیگر نسبت به جمع بندی و 
ارائه پاسخ صحیح در مورد کاربرد و روش 
تولید اقدام شود. و جدول تکمیل می گردد.

فیلم آموزشی
فیلم آموزشی در ارتباط با روش های تولید قطعات فلزی مطابق با دستورالعمل نمایش 

فیلم آموزشي در کالس نمایش داده شود. 
در ادامه توضیحات جامع و کامل در مورد روش هاي تولید قطعات فلزي شامل ریخته گري، 
ارائه شده و به سؤاالت  ....با استفاده از تصاویر در کالس  آهنگري، فشارکاري، نورد و 

مطرح شده پاسخ داده شود.
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ساخت مخلوط ماسه قالبگیری  

قطعات فلزی دیگری عالوه بر مواردی که در کتاب ارائه شده به هنرجویان معرفی شود 
و از آنها خواسته شود که کاربرد و روش های تولید آنها را به صورت گروهی تعیین و در 

کالس ارائه دهند.
تصاویری از روش تولید قطعات فلزی از ریخته گری شمش تا روش تولید قطعه و قطعه 
نهایی برای چند محصول مختلف مانند میل گرد، تیرآهن، بدنه خودرو و ... با استفاده از 

تصاویر در کالس ارائه شده و به سؤاالت مطرح شده پاسخ داده شود.

از هنرجویان خواسته شود که عالوه بر قطعات ارائه شده در کتاب و کالس نسبت به 
اقدام  غیره  و  اینترنت  و  مراجع  و  منابع  از  استفاده  با  دیگر،  فلزی  قطعات  شناسایی 

نموده و کاربرد و روش تولید هر کدام را نوشته و در کالس ارائه دهند.

2ـ1ـ روش های ریخته گری    
زمان بندي پیشنهادي:  

موضوع
زمان

عملينظري

نمایش فیلم آموزشی، تکمیل نمودار و بحث گروهی و 
30 دقیقهنتیجه گیری در ارتباط با انواع قالب های ریخته گری  

30 دقیقهارائه توضیحات در ارتباط با انواع قالب های موقت و دائم   

1 ساعتجمع

محل ارائه: کالس دارای فضا و میز و صندلی استاندارد.
ماژیک،  تخته وایت برد،  پرده نمایش،  ویدئوپروژکتور،  رایانه،  آموزشی:  تجهیزات 

تخته پاک کن.

راهنماي تدریس
در ابتدا سؤاالتی در ارتباط با روش هاي ریخته گري، مطابق دستورالعمل اجرایی پرسش 

و پاسخ در کالس مطرح می شود.

فیلم روش های مختلف ریخته گری براساس نوع قالب و قطعات تولیدی آنها، مطابق با 
دستورالعمل نمایش فیلم آموزشي در کالس نمایش داده شود. 

فعالیت تکمیلی

تمرین پیشنهادی

فیلم آموزشی
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از  شده  ذکر  موارد  به  توجه  با  سپس 
هنرجویان می خواهد که با توجه به جنس 
نمایند  بحث  گروهی  صورت  به  قالب 
از  کدام  هر  در  قالب  تخریب  قابلیت  و 
و  نموده  بررسی  را  ریخته گری  روش های 
راهنمایی های  با  و  نمایند  ارائه  در کالس 
صحیح آنها را به پاسخ صحیح هدایت نماید 
و از آنها بخواهد که نتیجه گیری خود را در 
ارتباط با بحث به صورت گروهی در کتاب 
درج نمایند. سپس نتیجه گیری ها را بررسی 
نموده و در صورت وجود اشکال نسبت به 
برطرف نمودن آن اقدام الزم را انجام دهد.

در ادامه با توجه به بحث صورت گرفته از 
گروهی  صورت  به  می خواهد  هنرجویان 
روش های ریخته گری توضیح داده شده در 
فیلم و کالس را مطابق نمودار در محل های 
خالی تکمیل نمایند و جواب های خود را  ارائه 
کنند که در صورت وجود اشکال با راهنمایی، 
نماید. هدایت  صحیح  پاسخ  به  را  آنها 
در ادامه توضیحات جامع و کامل در مورد 
اساس  بر  ریخته گري  مختلف  روش هاي 
نوع قالب شامل قالب هاي دائمي و موقت 
ارائه شود  در کالس  تصاویر  از  استفاده  با 

و به سؤاالت مطرح شده پاسخ داده  شود.

3ـ1ـ مواد اولیه قالبگیری    
زمان بندي پیشنهادي:  

موضوع
زمان

عملينظري

طرح سؤاالت، تکمیل جدول با توجه به نمونه های ارائه شده، بحث 
30 دقیقهگروهی و نتیجه گیری

نمایش فیلم ساخت مخلوط ماسه قالبگیری با ماسه، آب، چسب و ... 
30 دقیقهو بحث گروهی و نتیجه گیری

نمایش فیلم در مورد اهمیت خروج گاز و استحکام مخلوط ماسه 
30 دقیقهقالبگیری و بحث گروهی و تکمیل جدول

نمایش فیلم ریخته گری در قالب ماسه ای با مواد افزودنی و بدون مواد 
30 دقیقهافزودنی و بحث گروهی و تکمیل جدول به نام فعالیت

ارائه توضیحات در مورد مواد اولیه قالبگیري، ماسه، چسب و مواد 
60 دقیقهافزودني

3 ساعتجمع

محل ارائه: کالس دارای فضا و میز و صندلی استاندارد.
ماژیک،  تخته وایت برد،  پرده نمایش،  ویدئوپروژکتور،  رایانه،  آموزشی:  تجهیزات 

تخته پاک کن.
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ساخت مخلوط ماسه قالبگیری  

راهنماي تدریس 
دستورالعمل  مطابق  ماسه اي  قالب  تشکیل دهنده  مواد  با  ارتباط  در  سؤاالتی  ابتدا  در 

اجرایی پرسش و پاسخ در کالس مطرح می شود. 

نمونه هایی از انواع ماسه شامل ماسه دریا، ماسه شسته، ماسه سیلیسی، خاک رسی، ماسه 
زیرکنی، ماسه اولیوینی، ماسه کرویتی، ماسه طبیعی در کالس فراهم شده و هنرجویان به 
8 گروه مختلف تقسیم و از آنها خواسته شود که با استفاده از بررسی ظاهری و در صورت 
نیاز به ذره بین، نمونه ماسه مربوط به گروه خود را از لحاظ رنگ، شکل دانه، اندازه ذرات و 

سایر مشخصات مورد بررسی قرار داده و جدول مربوطه را تکمیل نمایند.

فیلم آموزشی

فیلم آموزشی

فعالیت تکمیلی

روش بررسی ظاهری ماسه به هنرجویان 
به صورت عملی نمایش داده شود.

توسط هنرجویان،  تکمیل جدول  از  پس 
وجود  در صورت  و  بررسی شده  پاسخ ها 

اشکال، توضیحات الزم ارائه شود. 
که  شود  خواسته  هنرجویان  از  ادامه  در 
شده،  شناسایی  ماسه  انواع  به  توجه  با 
یا  بودن  مناسب  مورد  در  را  خود  نظرات 
ارائه  ریخته گری  برای  ماسه  هر  نبودن 
نمایند و سپس  آنها را در جهت صحیح در 
ارتباط با ماسه های مناسب مورد استفاده 
همچنین  کرده،  هدایت  ریخته گری  در 
خواسته  آنها  از  گروهی  بحث  صورت  به 
انتخاب  معیارهای  با  ارتباط  در  مي شود 

ماسه جهت ریخته گری بحث نمایند. مثاًل 
کیفیت سطح قطعات ریختگی در هر یک 
از ماسه ها یا قابلیت خروج گاز آنها یا تراکم 

پذیری ماسه و ...
هنرجویان  از  گروهی  بحث  پایان  در 
را  بحث  از  خود  نتیجه  مي شود  خواسته 
ارائه  کالس  در  و  نوشته  سطر  چند  در 
از بررسی نتیجه گیری ها در  نمایند. پس 
تکمیلی  توضیحات  اشکال،  صورت وجود 

ارائه شود. 
سپس سؤاالتی در ارتباط با استحکام ماسه 
و روش های اتصال ذرات ماسه و استحکام 
آن مطابق دستورالعمل اجرایی پرسش و 

پاسخ در کالس مطرح مي شود. 

فیلم  نمایش  دستورالعمل  با  مطابق  ماسه،  از  قالبگیری  ماسه  مخلوط  ساخت  فیلم 
آموزشي در کالس نمایش داده می شود. 

در ادامه از هنرجویان خواسته مي شود با توجه به فیلم نمایش داده شده، جدول مربوطه 
را تکمیل نمایند.

پس از تکمیل جدول، پاسخ هنرجویان در ارتباط با هر سطر جدول بررسی شده و با ارائه 
توضیحات و در صورت نیاز نمایش مجدد فیلم نسبت به رفع اشکال اقدام شود.

فیلم اهمیت خروج گاز و استحکام در مخلوط ماسه قالبگیری، مطابق با دستورالعمل 
نمایش فیلم آموزشي در کالس نمایش داده شود. 
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بررسی  از  نمایند. پس  را تکمیل  از هنرجویان خواسته شود جدول مربوطه  ادامه  در 
پاسخ های هنرجویان، در صورت وجود اشکال با ارائه توضیحات نسبت به رفع اشکال 

اقدام شود.
در ادامه سؤاالتی در ارتباط با مواد افزودني عالوه بر ماسه و چسب در مخلوط ماسۀ 

قالبگیري، مطابق دستورالعمل اجرایی پرسش و پاسخ در کالس مطرح می شود.

فیلم ریخته گری دو قالب ماسه ای، یکی شامل ماسه و چسب و دیگری شامل ماسه، 
چسب، خاک اره و آرد حبوبات، مطابق با دستورالعمل نمایش فیلم آموزشي در کالس 

نمایش داده شود.

جدول  در  را  و چسب  ماسه  به  مربوط  قسمت  مي شود  خواسته  هنرجویان  از  سپس 
تکمیل نمایند. پس از بررسی پاسخ های آنها در صورت وجود اشکال با ارائه توضیحات 

و نمایش مجدد فیلم نسبت به رفع اشکال هنرجویان اقدام شود. 

در ادامه از هنرجویان خواسته مي شود به صورت بحث گروهی هدف از افزودن مواد 
افزودنی مختلف را در جدول به کمک فلش مشخص نمایند و در صورت وجود اشکال 

با ارائه توضیحات نسبت به رفع اشکال اقدام شود.

در ادامه توضیحات مبسوط با استفاده از تصاویر )پاورپوینت( در ارتباط با مواد اولیه 
قالبگیری شامل ماسه، چسب و مواد افزودنی در کالس ارائه شده و به سؤاالت مطرح شده 

پاسخ داده شود.

4ـ1ـ توزین ماسه قالبگیری، چسب و مواد افزودنی    

زمان بندی پیشنهادی:

موضوع
زمان

عملينظري

30 دقیقهطرح سؤال، بحث گروهی 

ارائه توضیحات در ارتباط با میزان چسب و مواد افزودنی و 
30 دقیقهتعمیرات توزین

60 دقیقهجمع

محل ارائه: کالس دارای فضا و میز و صندلی استاندارد.
ماژیک،  تخته وایت برد،  پرده نمایش،  ویدئوپروژکتور،  رایانه،  آموزشی:  تجهیزات 

تخته پاک کن.

فیلم آموزشی

فعالیت تکمیلی
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ساخت مخلوط ماسه قالبگیری  

راهنماي تدریس
آماده سازی  با  ارتباط  ابتدا سؤاالتی در  در 
کردن  یکنواخت  و  کردن  مخلوط  ماسه، 
ماسه و جدا کردن اشیا و مواد ناخواسته، 
مطابق دستورالعمل اجرایی پرسش و پاسخ 

در کالس مطرح شود.
شده  ارائه  پاسخ های  از  استفاده  با  سپس 
با  ارتباط  در  کامل  و  جامع  توضیحات 
آماده سازی ماسه و تجهیزات مورد استفاده 
از  استفاده  با  ماسه  آماده سازی  جهت 

تصاویر در کالس ارائه شود.
در ادامه سؤاالتی در ارتباط با نحوه توزین، 
مخلوط ماسه قالبگیری و تجهیزات توزین ، 
و  پرسش  اجرایی  دستورالعمل  مطابق 

پاسخ در کالس مطرح شود.
ارائه شده  پاسخ های  از  استفاده  با  سپس 
با  ارتباط  در  کامل  و  جامع  توضیحات 

انواع تجهیزات توزین به همراه تصاویر در 
کالس ارائه شود.

در ادامه نحوه توزین اجزای مخلوط ماسه 
ذکر  با  آنها  درصد  به  توجه  با  قالبگیری 

مثال، ارائه شود.
100کیلوگرم  تهیه  برای  مثال  عنوان  به 
درصد   10 با  قالبگیری  ماسه  مخلوط 
چسب بنتونیت و 4درصد رطوبت، نیاز به 
86 کیلوگرم ماسه، 10 کیلوگرم بنتونیت و 
4کیلوگرم آب می باشد که باید متناسب با 
وزن هر کدام از ابزار توزین مناسب استفاده 
نمود تا از دقت ابزار کاسته نشود یعنی برای 
86 کیلوگرم از باسکول و برای 10 کیلوگرم 
بنتونیت از ترازوی دو کفه و 4 کیلوگرم آب 

از ترازوی یک کفه استفاده  شود.
واحدهای مورد استفاده در توزین از سیستم 

SI می باشد. )گرم و اجزا و اضعاف آن(

برای ساخت 200 کیلوگرم مخلوط ماسه قالبگیری با 6 درصد  چسب سیلیکات سدیم و 
1 درصد مواد افزودنی چه مقدار ماسه، چسب و مواد افزودنی مورد نیاز است.

5ـ1ـ توزین ماسه و مواد افزودنی )کار کارگاهی(   
زمان بندی پیشنهادی:

موضوع
زمان

عملينظري

150 دقیقهنمایش عملی مراحل تفکیک و توزین توسط هنرآموز

انجام تفکیک و توزین مواد مخلوط ماسه قالبگیری توسط 
5 ساعتهنرجویان تحت نظر هنرآموز

انجام فعالیت هاي 1 ، 2 و 3 توسط هنرجویان تحت نظارت 
270 دقیقههنرآموز  

12 ساعتجمع

تمرین پیشنهادی
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محل ارائه:  کارگاه ریخته گری.
شرایط و تجهیزات آموزشی: وسعت و ارتفاع براساس استاندارد کارگاه ها، نور و تهویه 

مناسب، دارای جعبه کمک های اولیه و تجهیزات اطفای حریق و پوسترهای ایمنی.

کار عملی

فعالیت تکمیلی

ابزار، تجهیزات و مواد مصرفی
توزین  ابزار  برقی،  سرند  شامل  تجهیزات 
ترازوی  دو کفه،  ترازوی  باسکول،  مانند 

یک کفه.
بنتونیت،  ماسه،  شامل  مصرفی  مواد 
سیلیکات سدیم، چسب فوران، رزین فنل 

فرمالدئید.
مواد افزودنی شامل خاک اره، پودر زغال، 

آرد حبوبات و ...

 نکات ایمنی و بهداشتی
در ابتدا توضیحات جامع و کامل در ارتباط 

با نکات ایمنی و بهداشتی تفکیک و توزین 
به کمک  قالبگیری  و ماسه  افزودنی  مواد 
ریخته گری  کارگاه  ...در  و  پوستر  تصاویر، 

ارائه شود.
سپس از هنرجویان خواسته مي شود قبل 
از ورود به کارگاه تجهیزات ایمنی شخصی 
دستکش،  ایمنی،  کفش  لباس کار،  شامل 
حتماً  را  عینک  و  ماسک  کاله ایمنی، 
استفاده نمایند و سپس وارد کارگاه شوند 
و از ورود هنرجویانی که از تجهیزات ایمنی 
کارگاه جداً  به  نکرده اند  استفاده  شخصی 

جلوگیری به عمل آید.

مراحل انجام کار تفکیک و توزین مواد افزودنی و ماسه قالبگیری، براساس متن کتاب 
درسی و مطابق دستورالعمل اجرایی کار عملی تدریس شود.

و ماسه  افزودنی  مواد  توزین  و  تفکیک  بر روش  باید عالوه  کار عملی  انجام  در حین 
قالبگیری نسبت به یادآوری و تأکید به نکات ایمنی و بهداشتی مربوط به هر مرحله 
و  گیرد  صورت  نظارت  هنرجویان  توسط  کار  انجام  نحوه  بر  و  شود  انجام  الزم  اقدام 
اشکاالت مربوطه شامل عدم شناسایي صحیح و تفکیک مواد اولیه شامل ماسه، چسب 
و مواد افزودني و وجود اشیا و مواد ناخواسته در ماسه و توزین غلط مواد اولیه، برطرف 

گردد. همچنین از رعایت نکات ایمنی توسط هنرجویان اطمینان حاصل شود.

انجام داده  را  1، 2 و3  فعالیت هاي  به صورت گروهی،  از هنرجویان خواسته شود که 
و نتایج را در کالس ارائه دهند تا پس از بررسی آنها نسبت به رفع اشکال هر یک از 

فعالیت ها اقدام شود.

پس از انجام کار و فعالیت از هنرجویان خواسته شود که ابزار، تجهیزات مربوطه و 
سطح کارگاه را تمیز نموده و اضافات باقیمانده را به محل های مشخص شده انتقال 

دهند و ابزار و تجهیزات را در محل های مشخص شده قرار دهند. 

در پایان گزارش کار تفکیک و توزین مواد افزودنی و ماسه قالبگیری در یک برگ مطابق 
فرمت ارائه شده تهیه و به هنرآموز ارائه گردد.

نکـات 
زیست محیطی
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ساخت مخلوط ماسه قالبگیری  

6ـ1ـ نحوه کار با مخلوط کن ماسه قالبگیری    
زمان بندی پیشنهادی:

موضوع
زمان

عملينظري

2 ساعتمطرح کردن سؤاالت و پاسخ آنها و بحث گروهی 

نمایش فیلم به همراه طرح سؤال، پاسخ آنها، بحث گروهی و 
3 ساعتنتیجه گیری  

1 ساعتتوضیح در ارتباط با دستگاه مخلوط و اجرای آن      

توضیح در ارتباط با نحوه ساخت انواع مخلوط ماسه قالبگیری و 
2 ساعترعایت ترتیب افزودن مواد   

8 ساعتجمع

محل ارائه: کالس دارای فضا و میز و صندلی استاندارد.
ماژیک،  تخته وایت برد،  پرده نمایش،  ویدئوپروژکتور،  رایانه،  آموزشی:  تجهیزات 

تخته پاک کن.

راهنماي تدریس 
در ابتدا سؤاالتی در ارتباط با نحوه افزودن اجزا، ترتیب افزودن اجزا و زمان و روش 
مخلوط کردن در مخلوط ماسه قالبگیری، مطابق دستورالعمل اجرایی پرسش و پاسخ 

در کالس مطرح شود. 

فیلم ترتیب افزودن اجزای ماسه قالبگیری و زمان مخلوط کردن در تولید مخلوط ماسۀ 
قالبگیري، مطابق با دستورالعمل نمایش فیلم آموزشي در کالس نمایش داده  شود. 

فیلم آموزشی

در ادامه با استفاده از تصویر انواع دستگاه 
و  جامع  توضیحات  ماسه  مخلوط کن 
کامل در ارتباط با انواع مخلوط کن ماسه، 
آنها، روش  اجزای  و  مختلف  قسمت های 
مخلوط  انواع  مخلوط  تهیه  و  آنها  با  کار 
صورت  در  و  ارائه  قالبگیری،  ماسه 

و  پاسخ  به  اشکال و سؤال، نسبت  وجود 
توضیحات تکمیلی اقدام شود.

علمی  سطح  باالبردن  جهت  هنرآموزان 
خود در ارتباط با مواد قالبگیری می توانند 
محمد  آقای  قالبگیری«  »مواد  کتاب  به 

حسن فتحی مراجعه نمایند.



20

7ـ1ـ مخلوط کردن ماسه و افزودنی ها )کار کارگاهی(  
زمان بندی پیشنهادی: 

موضوع
زمان

عملينظري

30 دقیقهتوضیحات رعایت نکات ایمنی با تصاویر یا فیلم 

30 دقیقهآماده شدن هنرجویان نسبت به ورود به کارگاه  

60 دقیقهتوضیح هنرآموز مربوطه به ابزار و تجهیزات و نحوه کار با آنها 

انجام مراحل مخلوط کردن ماسه قالبگیری تر، CO2 و 
3 ساعتکلدباکس به همراه توضیحات نکات ایمنی توسط هنرآموز   

انجام مراحل مخلوط کردن ماسه قالبگیری تر، CO2 و کلدباکس 
5 ساعتتوسط هنرجویان به صورت گروهي تحت نظر هنرآموز  

2 ساعتانجام فعالیت توسط هنرجویان و ارائه نتایج آن به هنرآموز

12 ساعتجمع

محل ارائه:  کارگاه ریخته گری.
شرایط و تجهیزات آموزشی: وسعت و ارتفاع براساس استاندارد کارگاه ها، نور و تهویه 

مناسب، دارای جعبه کمک های اولیه و تجهیزات اطفای حریق و پوسترهای ایمنی.

ابزار، تجهیزات و مواد مصرفی 
مواد  چسب،  ماسه،  ماسه،  مخلوط کن 
افزودنی، زمان سنج، ابزار حمل و نقل ماسه.

 نکات ایمنی و بهداشتی
در ابتدا توضیحات جامع و کامل در ارتباط 
با نکات ایمنی و بهداشتی کار با مخلوط کن 
ماسه  کردن  مخلوط  قالبگیری،  ماسه 
افزودنی  مواد  افزودن  نحوه  و  قالبگیری 
کارگاه  در   ... و  پوستر  تصاویر،  کمک  به 

ریخته گری ارائه شود.
سپس از هنرجویان خواسته  شود قبل از 
ایمنی شخصی  تجهیزات  کارگاه  به  ورود 
دستکش،  کفش ایمنی،  لباس کار،  شامل 
حتماً  را  عینک  و  ماسک  کاله ایمنی، 
استفاده نمایند و سپس وارد کارگاه شوند 
و از ورود هنرجویانی که از تجهیزات ایمنی 
کارگاه جداً  به  نکرده اند  استفاده  شخصی 

جلوگیری به عمل آید.
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ساخت مخلوط ماسه قالبگیری  

با مخلوط کن ماسه قالبگیری، مخلوط کردن ماسه قالبگیری و نحوه  مراحل انجام کار 
افزودن مواد افزودنی، براساس متن کتاب درسی و مطابق دستورالعمل اجرایی کار عملی 

تدریس شود.
در حین انجام کار عملی باید عالوه بر روش کار با مخلوط کن ماسه قالبگیری، مخلوط 
کردن ماسه قالبگیری و نحوه افزودن مواد افزودنی، نسبت به یادآوری و تأکید به نکات 
ایمنی و بهداشتی مربوط به هر مرحله اقدام الزم انجام شود و بر نحوه انجام کار توسط 
هنرجویان نظارت صورت گیرد و اشکاالت مربوطه شامل مخلوط نشدن کامل ماسه و 
مواد افزودني، گلوله اي شدن، خشک شدن و غیر یکنواخت بودن مخلوط ماسه، برطرف 

گردد. همچنین از رعایت نکات ایمنی توسط هنرجویان اطمینان حاصل شود.

کار عملی

فعالیت تکمیلی

پس از انجام کار و فعالیت از هنرجویان خواسته شود که ابزار، تجهیزات مربوطه و 
سطح کارگاه را تمیز نموده و اضافات باقیمانده را به محل های مشخص شده انتقال 

دهند و ابزار و تجهیزات را در محل های مشخص شده قرار دهند. 

در پایان گزارش کار مخلوط کردن ماسه قالبگیری و مواد افزودنی در یک برگ مطابق 
فرمت ارائه شده تهیه و به هنرآموز ارائه گردد.

8ـ1ـ تحلیل علت افزودن مواد افزودني به ماسه قالبگیري 
زمان بندی پیشنهادی:

موضوع
زمان

عملينظري

1 ساعتطرح سؤال و بحث گروهي

2 ساعتتوضیح نرم افزار و نحوه کار با آن

2 ساعتکار با نرم افزار

5 ساعتجمع

هنرجویان به سه گروه تقسیم شده و از هر گروه خواسته  شود، ساخت یکي از انواع 
مخلوط ماسۀ قالبگیری تر، cO2 و کلد باکس )cold box( را مطابق فعالیت هاي کار 

عملي قبل، انجام و نتیجه را ارائه دهند. 
پس از اتمام کار سه گروه، مجدد از هر گروه خواسته مي شود، ساخت مخلوط ماسه 
ماسه  مخلوط  سه  ساخت  گروه  هر  انتهای  در  به طوریکه  دهد،  انجام  را  دیگر  گروه 

قالبگیری تر، cO2 و کلد باکس )cold box( را انجام داده باشند )چرخشی(.

نکـات 
زیست محیطی
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محل ارائه: کالس دارای فضا و میز و صندلی استاندارد.
ماژیک،  تخته وایت برد،  پرده نمایش،  ویدئوپروژکتور،  رایانه،  آموزشی:  تجهیزات 

تخته پاک کن.

کار با نرم افزار

درصدهاي مختلفي از چسب و مواد افزودني را مشخص و از هنرجویان خواسته شود تمرین پیشنهادی
نتایج حاصله را با استفاده از نرم افزار به دست آورده و در کالس ارائه دهند.

راهنماي تدریس 
درابتدا سؤاالتي در ارتباط با اجزاي مخلوط ماسۀ قالبگیري و روش هاي بهبود خواص 
مخلوط ماسۀ قالبگیري، مطابق دستورالعمل اجرایی پرسش و پاسخ در کالس مطرح  شود.
از آنها خواسته  شود نتیجه گیري  خود را در چند سطر ارائه نمایند. سپس نتیجه گیري هاي 

بررسي شده و درصورت وجود اشکال با ارائه توضیحات اضافي اشکاالت برطرف شود.
تأثیر آن  افزودني و چسب و  با مقدار مواد  ارتباط  از بحث گروهي توضیحاتي در  پس 

برخواص عمومي قالب ارائه شود. 

در این قسمت نحوه کار با نرم افزار مربوطه )تأثیر میزان چسب و مواد افزودني براي 
و  نرم افزار  به محیط  ورود  نحوه  آموزش شامل  این  داده  شود.  آموزش  قالب(  کیفیت 

دستورات نرم افزار و نحوه عملکرد آنها و نحوه کار با دستورات و ..... مي باشد.
خواسته  هنرجویان  از  و  انجام  نرم افزار  از  استفاده  با  نیز  عملي  مثال  چند  همچنین 
شود که با نرم افزار کارکرده و در صورت وجود اشکال ، آن را در کالس منعکس نمایند 
افزودني  ادامه میزان چسب و مواد  اقدام الزم صورت گیرد، در  به رفع آن  تا نسبت 
مشخص شده و از هنرجویان خواسته  شود که با استفاده از نرم افزار نتیجه حاصله را 
که تأثیر برخواص قالب نهایي دارد ارائه نمایند. پس از بررسي نتایج، درصورت وجود 

اشکال نسبت به رفع آن اقدام شود.
حتمًا قبل از کار با نرم افزار، کتابچه دستورالعمل نحوه کار با نرم افزار و دستورات آن و 

نحوه نصب آن مطالعه شود.
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ساخت مخلوط ماسه قالبگیری  

9ـ1ـ شرایط و روش هاي نگهداري مخلوط ماسه قالبگیري 
 

زمان بندي پیشنهادي:

موضوع
زمان

عملينظري

نمایش فیلم، بحث گروهي و تکمیل جدول در مورد روش هاي 
3 ساعتاستحکام بخشي مخلوط ماسه

نمایش فیلم، طرح سؤال، بحث گروهي و تکمیل جدول در مورد 
2 ساعتروش هاي نگهداري مخلوط ماسه

ارائه توضیحات در مورد روش هاي استحکام بخشي و نگهداري 
1ساعتمخلوط ماسه  

6 ساعتجمع

محل ارائه: کالس دارای فضا و میز و صندلی استاندارد.
ماژیک،  تخته وایت برد،  پرده نمایش،  ویدئوپروژکتور،  رایانه،  آموزشی:  تجهیزات 

تخته پاک کن.

راهنماي تدریس 

با  مطابق  آنها،  سخت کننده  عوامل  و  ماسه  مخلوط  انواع  استحکام بخشي  فیلم 
دستورالعمل نمایش فیلم آموزشي در کالس نمایش داده شود. 

از هنرجویان خواسته  شود جدول مربوطه را با توجه به فیلم نمایش داده شده تکمیل 
کنند. پس از بررسي جداول تکمیل شده در صورت وجود اشکال با ارائه توضیحات و 

نمایش مجدد فیلم نسبت به رفع اشکال اقدام شود.
در ادامه سؤاالتي در ارتباط با نحوه نگهداري مخلوط مواد کیک در زمان طوالني، مطابق 

دستورالعمل اجرایی پرسش و پاسخ در کالس مطرح  شود. 

ماسه  مخلوط  شامل  مختلف  قالبگیري  ماسه هاي  مخلوط  نگهداري  روش هاي  فیلم 
صورت  به   )Hot box( باکس  هات  و   )cold box( کلدباکس   ،cO2 شده،  قالبگیري 
صحیح و غلط، مطابق با دستورالعمل نمایش فیلم آموزشي در کالس نمایش داده  شود.

فیلم آموزشی

فیلم آموزشی
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از هنرجویان خواسته  شود روش نگهداري 
صحیح و غلط هر یک از انواع مخلوط ماسه 
بررسي  از  نمایند. پس  ثبت  در جدول  را 
وجود  صورت  در  شده،  تکمیل  جداول 
اشکال با ارائه توضیحات و نمایش مجدد 
فیلم نسبت به رفع آن اشکاالت اقدام شود.
استحکام بخشي  روش هاي  ادامه  در 
 ،CO2 ،مخلوط ماسه هاي مختلف شامل تر

کلد باکس، هات باکس به همراه تجهیزات 
به  علت  ذکر  با  سخت کننده  عامل  و 

هنرجویان ارائه شود.
همچنین روش نگهداري مخلوط ماسه هاي 
قالبگیري مذکور با ارائه توضیحات، ارائه و 
درصورت وجود اشکال، نسبت به رفع آن 

اقدام الزم صورت پذیرد.

10ـ1ـ نگهداري مخلوط ماسه قالبگیری )کار کارگاهی(    
زمان بندی پیشنهادی:

موضوع
زمان

عملينظري

استفاده از تجهیزات ایمني و معرفي ابزار و تجهیزات و مواد 
2 ساعتمصرفي و نکات ایمني بهداشتي کارگاه

2 ساعتنمایش کار عملي توسط هنرآموز  

3 ساعتانجام کار عملي در کارگاه توسط هنرجویان  

2ساعتانجام فعالیت ها توسط هنرجویان  

9 ساعتجمع

محل ارائه: کارگاه ریخته گری.
شرایط و تجهیزات آموزشی: وسعت و ارتفاع براساس استاندارد کارگاه ها، نور و تهویه 

مناسب، دارای جعبه کمک های اولیه و تجهیزات اطفای حریق و پوسترهای ایمنی.

ابزار، تجهیزات و مواد مصرفي 
تجهیزات حرارت دهي مانند مشعل، مخزن گاز CO2، مانومتر، المنت هاي گرم کننده و 
شیلنگ رابط با کالهک هاي دوشي شکل و لوله اي شکل، ماسه، چسب )سیلیکات سدیم، 
بنتونیت، چسب سرد(، ماسه طبیعي، ماسه فنلي، اسید، کوبه، کارد تسمه، سیخ هوا، 

مکعب چوبي یا فلزي، پارچه مرطوب، نایلون، مخزن درب دار.
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ساخت مخلوط ماسه قالبگیری  

 نکات ایمنی و بهداشتی
در ابتدا توضیحات جامع و کامل در ارتباط با نکات ایمنی و بهداشتی استحکام بخشي 
و نگهداري مخلوط ماسه قالبگیري به کمک تصاویر، پوستر و ...در کارگاه ریخته گری 

ارائه  شود.
سپس از هنرجویان خواسته شود قبل از ورود به کارگاه تجهیزات ایمنی شخصی شامل 
لباس کار، کفش ایمنی، دستکش، کاله ایمنی، ماسک و عینک را حتماً استفاده نمایند 
و سپس وارد کارگاه شوند و از ورود هنرجویانی که از تجهیزات ایمنی شخصی استفاده 

نکرده اند به کارگاه جداً جلوگیری به عمل آید.

متن  براساس  قالبگیري،  ماسه  نگهداري مخلوط  و  استحکام بخشي  کار  انجام  مراحل 
کتاب درسی و مطابق دستورالعمل اجرایی کار عملی تدریس شود.

ماسه  مخلوط  نگهداري  و  استحکام بخشي  بر  عالوه  باید  عملی  کار  انجام  حین  در 
قالبگیري نسبت به یادآوری و تأکید به نکات ایمنی و بهداشتی مربوط به هر مرحله 
و  گیرد  صورت  نظارت  هنرجویان  توسط  کار  انجام  نحوه  بر  و  شود  انجام  الزم  اقدام 
اشکاالت مربوطه شامل نداشتن استحکام کافي، پوک شدن، وجود تخلخل در سطوح 
و استحکام غیر یکنواخت مخلوط ماسه سخت شده، برطرف گردد. همچنین از رعایت 

نکات ایمنی توسط هنرجویان اطمینان حاصل شود.

مورد  در  شده  ارائه  فعالیت  گروهی،  صورت  به  که  شود  خواسته  هنرجویان  از 
را  نتایج حاصله  و  انجام داده  را  و کلدباکس   cO2 تر،  استحکام بخشي مخلوط ماسۀ 
در جداول مربوط، تکمیل و در کالس ارائه دهند. این کار باید به گونه اي انجام گیرد که 
هرگروه به طور مجزا استحکام بخشي هر سه مخلوط ماسه را انجام دهند و نتایج را در 

جداول مربوطه ثبت و در پایان ارائه دهند.

پس از انجام کار و فعالیت از هنرجویان خواسته شود که ابزار، تجهیزات مربوطه و 
سطح کارگاه را تمیز نموده و اضافات باقیمانده شامل ماسه، چسب و مواد شیمیایي 
در  را  تجهیزات  و  ابزار  و  دهند  انتقال  شده  مشخص  محل های  به  را  اسید  مانند 

محل های مشخص شده قرار دهند. 

در پایان گزارش کار استحکام بخشي و نگهداري مخلوط ماسه قالبگیري در یک برگ 
مطابق فرمت ارائه شده تهیه و به هنرآموز ارائه گردد.

کار عملی

فعالیت تکمیلی

نکـات 
زیست محیطی
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فصل 2
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1ـ2ـ ابزار و تجهیزات قالبگیری    
زمان بندی پیشنهادی: 

موضوع
زمان

عملينظري

ارائه تصاویر قطعات و بحث گروهی در ارتباط با روش 
20 دقیقهریخته گري

بحث گروهی در ارتباط با مزایا و محدودیت های قالبگیری 
40 دقیقهماسه ای و ارائه توضیحات

40 دقیقهنمایش تصاویر ابزار قالبگیری و تکمیل جداول و فعالیت ها

20 دقیقهارائه توضیحات در ارتباط با ابزار قالبگیری

2 ساعتجمع

محل ارائه: کالس دارای فضا و میز و صندلی استاندارد.
ماژیک،  تخته وایت برد،  پرده نمایش،  ویدئوپروژکتور،  رایانه،  آموزشی:  تجهیزات 

تخته پاک کن.

راهنماي تدریس
ابتدا تصاویر قطعاتی که به روش ریخته گری 
تولید شده اند مطابق کتاب درسی در کالس 
نمایش داده شود و از هنرجویان خواسته 
شود که اسامی و کاربرد آنها را در کالس 
بیان نمایند. در صورت وجود اشکال با ارائه 
هنرجویان  اشکال  رفع  به  نسبت  توضیح 

اقدام گردد.
نحوه  با  ارتباط  در  سؤاالتی  ادامه  در 
شده  ریخته  قطعات  قطعات،  ریخته گری 
قطعات  بین  در  تر  ماسه ای  قالب  در 
و  قابلیت  مورد  در  و  شده  داده  نمایش 
روش  به  قطعه  تولید  محدودیت های 
مطابق  تر،  ماسه ای  قالب  در  ریخته گری 
پاسخ  و  پرسش  اجرایی  دستورالعمل 

در کالس مطرح  شود.

در ادامه از هنرجویان خواسته    شود با توجه 
به پاسخ سؤاالت و بحث های صورت گرفته 
مزایا  جدول  نفره   5 گروه های  صورت  به 
تکمیل  را  ماسه ای  قالب  محدودیت های  و 
نمایند. پس از ارائه پاسخ هر یک از ستون های 
جدول، با ذکر دالیل توسط نماینده هر گروه 
ارائه  با  اشکال  ترتیب، در صورت وجود  به 
توضیحات تکمیلی و بحث گروهي نسبت به 

رفع اشکال اقدام شود.
در ادامه نسبت به ارائه توضیحات تکمیلی 
شده  تولید  ریخته گری  قطعات  مورد  در 
و  مزایا  و  تر  ماسه  قالبگیری  وسیله  به 
از  استفاده  با  روش  این  محدودیت های 

تصاویر اقدام شود. 
در ادامه سؤاالتی در ارتباط با نحوه تهیه 
قطعه  ایجاد شکل  نحوه  و  ماسه ای  قالب 
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در قالب ماسه ای و روش های دستی و ماشینی، مطابق دستورالعمل اجرایی پرسش و 
پاسخ در کالس مطرح شود.

با توجه به تصاویر و  ادامه از هنرجویان خواسته شود به صورت گروه های 4 نفره  در 
توضیحات ارائه شده نسبت به تکمیل جدول شامل نام و کاربرد ابزار قالبگیری نشان 
داده شده اقدام کنند. پس از تکمیل جدول از هر گروه خواسته  شود نام و کاربرد هر 
ابزار نشان داده شده را بیان کنند و در صورت وجود اشکال با کمک بحث گروهي و 
ارائه توضیحات نسبت به برطرف کردن اشکاالت اقدام شود. این کار باید تا تکمیل کامل 

جدول ادامه یابد.
در ادامه نسبت به ارائه توضیحات تکمیلی در مورد ابزار و تجهیزات قالبگیري با استفاده 

از تصاویر اقدام شود. نسبت به رفع اشکال اقدام الزم صورت پذیرد.
پیشنهاد می شود بازدیدي از کارگاه ریخته گري صورت گیرد و کلیه ابزار قالبگیری با 

توضیحات به هنرجویان ارائه شود.

2ـ2ـ انواع مدل    
زمان بندی پیشنهادی: 

موضوع
زمان

عملينظري

طرح سؤال و نمایش فیلم در مورد نحوه ایجاد محفظه قالب و 
20 دقیقهمدل و بحث گروهی

طرح سؤال و نمایش فیلم در مورد دسته بندی انواع مدل و 
50 دقیقهبحث گروهی

30 دقیقهتوضیح، ارتباط با مدل و دسته بندی انواع مدل

20 دقیقهانجام فعالیت ها

2 ساعتجمع

محل ارائه: کالس دارای فضا و میز و صندلی استاندارد.
ماژیک،  تخته وایت برد،  پرده نمایش،  ویدئوپروژکتور،  رایانه،  آموزشی:  تجهیزات 

تخته پاک کن.
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راهنماي تدریس 
در ابتدا سؤاالتی در ارتباط با نحوه ایجاد محفظه قالب در قالب ماسه ای، مدل و تفاوت 

آن با قطعه، مطابق دستورالعمل اجرایی پرسش و پاسخ در کالس مطرح شود. 

با دستورالعمل  فیلم قالبگیري مدل و تهیۀ قالب و ریخته گري و تولید قطعه، مطابق 
نمایش فیلم آموزشي در کالس نمایش داده شود.

در ادامه سؤاالتی در رابطه با جنس مدل و عواملی که جنس مدل به آن بستگی دارد، 
مطابق دستورالعمل اجرایی پرسش و پاسخ در کالس مطرح  شود. 

آموزشي  فیلم  نمایش  دستورالعمل  با  مطابق  آنها،  تقسیم بندی  و  مدل  انواع  فیلم 
در کالس نمایش داده  شود.

فیلم آموزشی

فیلم آموزشی

فعالیت تکمیلی

سپس از هنرجویان خواسته شود با توجه 
به محتواي فیلم نمایش داده شده نمودار 
را  نتیجه  و  تکمیل  کتاب  در  را  مربوطه 
بررسي  از  پس  نمایند.  ارائه  کالس  در 
ارائه  با  اشکال،  پاسخ ها در صورت وجود 
برطرف  به  نسبت  تکمیلي  توضیحات 

نمودن آن اقدام شود.
و  شکل  و  جنس  با  مدل  انواع  سپس 
تصویر  همراه  به  متفاوت  جدایش  سطح 
قطعه نهایی ریخته شده در کالس نمایش 
با  ارتباط  در  سؤاالتي  و  مي شود  داده 
جنس مدل، شکل مدل و تفاوت مدل ها 
از نظر ظاهری و از لحاظ سطح جدایش 

با توجه به تصاویر، مطابق  دو نیمه مدل 
پاسخ  و  پرسش  اجرایی  دستورالعمل 

در کالس مطرح شود. 
در  کامل  و  جامع  توضیحات  ادامه  در 
ارتباط با انواع مدل و نحوه تقسیم بندي 
آنها با ارائه تصاویر ارائه شده و در صورت 
وجود اشکال، نسبت به برطرف نمودن آن 

اقدام الزم صورت پذیرد.
پیشنهاد می شود که هنرجویان از کارگاه 
قالبگیری و ریخته گری، بازدید داشته و از 
هنرجویان  به  مدل  مختلف  انواع  نزدیک 

ارائه شود.

از هنرجویان خواسته شود نسبت به انجام فعالیت در کالس و مشخص نمودن نوع مدل 
قطعات ارائه شده در کتاب به صورت گروهي اقدام و نتایج را در کالس ارائه نمایند. 
پس از بررسی پاسخ های ارائه شده، در صورت وجود اشکال با ارائه توضیحات تکمیلی 

و بحث گروهی نسبت به برطرف نمودن اشکاالت اقدام شود. 
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3ـ2ـ روش و مراحل قالبگیری درجه زیرین     
زمان بندی پیشنهادی: 

موضوع
زمان

عملينظري

طرح سؤال و نمایش فیلم در مورد مراحل قالبگیری مدل با سطح 
45 دقیقهجدایش یکنواخت 

45 دقیقهطرح سؤال و نمایش فیلم در مورد مراحل قالبگیری درجه زیرین

ارائه توضیح در ارتباط با قالبگیری مدل با سطح جدایش یکنواخت 
30 دقیقهو قالبگیری درجه زیرین و روش قالبگیری ماسه تر

2 ساعتجمع

محل ارائه: کالس دارای فضا و میز و صندلی استاندارد.
ماژیک،  تخته وایت برد،  پرده نمایش،  ویدئوپروژکتور،  رایانه،  آموزشی:  تجهیزات 

تخته پاک کن.
 

راهنماي تدریس
در ابتدا سؤاالتی در مورد روش قالبگیری انواع مدل، مطابق دستورالعمل اجرایی پرسش 

و پاسخ در کالس مطرح  شود. 

با  مطابق  یکنواخت،  جدایش  سطح  با  تکه  دو  مدل  یک  قالبگیری  مراحل  فیلم 
دستورالعمل نمایش فیلم آموزشي در کالس نمایش داده شود.

آموزشي  فیلم  نمایش  دستورالعمل  با  مطابق  زیرین،  درجه  قالبگیری  فیلم  ادامه  در 
در کالس نمایش داده شود.

سپس از هنرجویان خواسته شود به صورت گروهي، مراحل قالبگیری درجه زیرین را 
بنویسند و در کالس ارائه نمایند. پس از بررسی نتایج ارائه شده، در صورت وجود اشکال، 

نسبت به برطرف نمودن آن با ارائه توضیحات و بحث گروهی اقدام شود. 
نحوه  با  ارتباط  در  تصاویر  از  استفاده  با  مبسوط  توضیحات  ارائه  به  نسبت  ادامه  در 
قالبگیری مدل های مختلف و مراحل  قالبگیری درجه زیرین مدل ها اقدام و به سؤاالت 

مطرح شده پاسخ داده شود. 

فیلم آموزشی

فیلم آموزشی
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4ـ2ـ قالبگیری درجه زیرین )کارکارگاهی(    
زمان بندی پیشنهادی: 

موضوع
زمان

عملينظري

نمایش عملی مراحل آماده سازی ابزار و تجهیزات قالبگیری و مدل و 
240 دقیقهروش قالبگیری درجه زیرین مدل های مختلف

انجام مراحل آماده سازی ابزار و تجهیزات قالبگیری و مدل و روش 
240 دقیقهقالبگیری درجه زیرین انواع مدل توسط هنرجویان تحت نظارت هنرآموز

180 دقیقهانجام فعالیت توسط هنرجویان تحت نظارت هنرآموز

11 ساعتجمع

محل ارائه: کارگاه ریخته گری.
شرایط و تجهیزات آموزشی: وسعت و ارتفاع براساس استاندارد کارگاه ها، نور و تهویه 

مناسب، دارای جعبه کمک های اولیه و تجهیزات اطفای حریق و پوسترهای ایمنی.

کار عملی

ابزار، تجهیزات و مواد مصرفی
ابزار قالبگیری، مخلوط ماسه قالبگیری، پودر جدایش،  مدل، صفحه زیر درجه، درجه، 

ابزار قاشقی
 نکات ایمنی و بهداشتی

در ابتدا توضیحات جامع و کامل در ارتباط با نکات ایمنی و بهداشتی قالبگیری درجه 
زیرین به کمک تصاویر، پوستر و ...در کارگاه ریخته گری ارائه شود.

سپس از هنرجویان خواسته شود قبل از ورود به کارگاه تجهیزات ایمنی شخصی شامل 
لباس کار، کفش ایمنی، دستکش، کاله ایمنی، ماسک و عینک را حتماً استفاده نمایند 
و سپس وارد کارگاه شوند و از ورود هنرجویانی که از تجهیزات ایمنی شخصی استفاده 

نکرده اند به کارگاه جداً جلوگیری به عمل آید.

ابزار و تجهیزات قالبگیری و مدل و روش قالبگیری  انجام کار آماده سازی  مراحل 
و مطابق دستورالعمل  براساس متن کتاب درسی  زیرین مدل هاي مختلف،  درجه 

اجرایی کار عملی تدریس شود.
در حین انجام کار عملی باید عالوه بر قالبگیری درجه زیرین نسبت به یادآوری و 
تأکید به نکات ایمنی و بهداشتی مربوط به هر مرحله اقدام الزم انجام شود و بر نحوه 
انجام کار توسط هنرجویان نظارت صورت گیرد و اشکاالت مربوطه شامل یکنواخت 
نبودن میزان کوبش ماسه، یکنواخت نبودن سختي ماسه در نقاط مختلف و تخریب 
شدن قالب در حین برگرداندن، برطرف گردد. همچنین از رعایت نکات ایمنی توسط 

هنرجویان اطمینان حاصل شود.
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مدلهای پیشنهادی
برای انجام قالبگیری درجه زیرین می توانید از مدل های به شرح زیر استفاده کنید: 

فعالیت تکمیلی

مدل یک تکه
مدل با ماهیچه سرخود

مدل با سطح جدایش غیریکنواخت
مدل دو تکه متقارن

مدل دو تکه غیرمتقارن
مدل با ماهیچه برگردان

مدل با قطعه آزاد
مدل با ماهیچه افقی با دو تکیه گاه

مدل با ماهیچه تعادلی

مدل ماهیچه دار با استفاده از چپلت
مدل با ماهیچه عمودی با دو تکیه گاه

تکیه گاه  یک  با  عمودی  ماهیچه  با  مدل 
در پایین

مدل با ماهیچه عمودی با یک تکیه گاه در باال 
مدل با ماهیچه پوششی

مدل با ماهیچه چکمه ای
مدل با ماهیچه دور

مدل های با نسبت زیاد ارتفاع به قطر

تعدادی مدل دیگر طوری تقسیم شود که به هر گروه یک مدل اختصاص یابد. از هر 
گروه خواسته شود با توجه به مراحل کار انجام شده، قالبگیری زیرین مدل مربوط به 
خود را انجام دهند. در پایان نیمه زیرین قالب را ارائه دهند. پس از بررسی نیمه زیرین 
قالب های ارائه شده، اشکاالت آنها با ذکر علت و روش های جلوگیری از آن بیان شود.

پس از انجام کار و فعالیت از هنرجویان خواسته شود که ابزار، تجهیزات مربوطه و 
سطح کارگاه را تمیز نموده و اضافات باقیمانده شامل ماسه، چسب و مواد شیمیایي 
در  را  تجهیزات  و  ابزار  و  دهند  انتقال  شده  مشخص  محل های  به  را  اسید  مانند 

محل های مشخص شده قرار دهند. 

در پایان گزارش کار قالبگیری درجه زیرین در یک برگ مطابق فرمت ارائه شده تهیه 
و به هنرآموز ارائه گردد.

5ـ2ـ نحوه قرار دادن درجه رویی    
زمان بندی پیشنهادی: 

موضوع
زمان

عملينظري

35 دقیقهطرح سؤال و بحث گروهی

ارائه توضیح در ارتباط با نحوه قرار دادن درجه رویی و نیمه 
25 دقیقهدیگر مدل روی هم 

1 ساعتجمع

نکـات 
زیست محیطی
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محل ارائه: کالس دارای فضا و میز و صندلی استاندارد.
ماژیک،  تخته وایت برد،  پرده نمایش،  ویدئوپروژکتور،  رایانه،  آموزشی:  تجهیزات 

تخته پاک کن.

3 ساعتجمع

محل ارائه: کارگاه ریخته گری.
شرایط و تجهیزات آموزشی: وسعت و ارتفاع براساس استاندارد کارگاه ها، نور و تهویه 

مناسب، دارای جعبه کمک های اولیه و تجهیزات اطفای حریق و پوسترهای ایمنی.

راهنماي تدریس 
در ابتدا سؤاالتی در ارتباط با نحوه جفت 
کردن درجه و دو نیمه مدل و نقش پین، 
و  پرسش  اجرایی  دستورالعمل  مطابق 

پاسخ در کالس مطرح شود. 
با  شود  خواسته  هنرجویان  از  سپس 
گروهي،  بحث  و  سؤاالت  پاسخ  به  توجه 
سطر  چند  در  را  خود  نتیجه گیري 

بررسي  از  پس  دهند.  ارائه  کالس  در 
صورت  در  شده  ارائه  نتیجه گیري هاي 
نمودن  برطرف  به  نسبت  اشکال،  وجود 

اشکال اقدام شود. 
در ادامه نسبت به ارائه توضیحات مبسوط 
با استفاده از تصاویر در ارتباط با قرار دادن 
درجه رویی و نیمه دیگر مدل اقدام و به 

سؤاالت مطرح شده پاسخ داده شود.

6ـ2ـ قرار دادن درجه رویی و نیمه رویی مدل 

)کار کارگاهی(   
زمان بندی پیشنهادی: 

موضوع
زمان

عملینظری

15 دقیقهارائه توضیحات در مورد نکات ایمني

نمایش عملی مراحل قرار دادن درجه رویی و نیمه دیگر مدل 
45 دقیقهروی قالب زیرین

انجام مراحل قرار دادن درجه رویی و نیمه دیگر مدل روی قالب 
90 دقیقهزیرین تحت نظارت هنرآموز

30 دقیقهانجام فعالیت توسط هنرجویان
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ابزار، تجهیزات و مواد مصرفی
درجه ، مدل، پودر جدایش.

 نکات ایمنی و بهداشتی
در ابتدا توضیحات جامع و کامل در ارتباط با نکات ایمنی و بهداشتی قرار دادن درجه 
رویی و دو تکه مدل روی هم به کمک تصاویر، پوستر و ...در کارگاه ریخته گری ارائه 

 شود.
سپس از هنرجویان خواسته شود قبل از ورود به کارگاه تجهیزات ایمنی شخصی شامل 
لباس کار، کفش ایمنی، دستکش، کاله ایمنی، ماسک و عینک را حتماً استفاده نمایند 
و سپس وارد کارگاه شوند و از ورود هنرجویانی که از تجهیزات ایمنی شخصی استفاده 

نکرده اند به کارگاه جداً جلوگیری به عمل آید.

مراحل انجام کار قرار دادن درجه رویی و دو تکه مدل روی هم ، براساس متن کتاب 
درسی و مطابق دستورالعمل اجرایی کار عملی تدریس مي شود.

در حین انجام کار عملی باید عالوه بر قرار دادن درجه رویی و دو تکه مدل روی هم 
نسبت به یادآوری و تأکید به نکات ایمنی و بهداشتی مربوط به هر مرحله اقدام الزم 
انجام شود و بر نحوه انجام کار توسط هنرجویان نظارت صورت گیرد و اشکاالت مربوطه 
شامل جفت نشدن مناسب دو نیمه مدل و دو لنگۀ درجه، برطرف گردد. همچنین از 

رعایت نکات ایمنی توسط هنرجویان اطمینان حاصل شود.

از هنرجویان خواسته  شود قرار دادن درجه رویی و نیمه دیگر مدل روی قالب زیرین را 
برای فعالیت کار قالبگیری زیرین به صورت گروهی انجام دهند و در پایان کار هر گروه 
مورد بررسی قرار گرفته و در صورت وجود اشکال با ذکر علت و روش جلوگیری از آن 

توضیحات الزم ارائه گردد.

پس از انجام کار و فعالیت از هنرجویان خواسته شود که ابزار، تجهیزات مربوطه و 
سطح کارگاه را تمیز نموده و اضافات باقیمانده را به محل های مشخص شده انتقال 

دهند و ابزار و تجهیزات را در محل های مشخص شده قرار دهند. 

در پایان گزارش کار قرار دادن درجه رویی و دو تکه مدل روی هم در یک برگ مطابق 
فرمت ارائه شده تهیه و به هنرآموز ارائه گردد.

کار عملی

فعالیت تکمیلی

نکـات 
زیست محیطی
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7ـ2ـ اجزای سیستم راهگاهی    
زمان بندی پیشنهادی: 

موضوع
زمان

عملينظري

120 دقیقهطرح سؤال و نمایش فیلم آموزشی و بحث گروهی در کالس

ارائه توضیحات در ارتباط با اجزای سیستم راهگاهی و وظایف 
60 دقیقهآنها

3 ساعتجمع

محل ارائه: کالس دارای فضا و میز و صندلی استاندارد.
ماژیک،  تخته وایت برد،  پرده نمایش،  ویدئوپروژکتور،  رایانه،  آموزشی:  تجهیزات 

تخته پاک کن.

راهنماي تدریس 
در ابتدا سؤاالتی در ارتباط با نحوه ورود مذاب به محفظه قالب، مطابق دستورالعمل 

اجرایی پرسش و پاسخ در کالس مطرح شود. 

با سیستم  و  راهگاهی  بدون سیستم  قالب در دو حالِت  به داخل  فیلم ریختن مذاب 
راهگاهی، مطابق با دستورالعمل نمایش فیلم آموزشي در کالس نمایش داده شود. 

اجرایی  دستورالعمل  مطابق  شده،  داده  نمایش  فیلم  با  ارتباط  در  سؤاالتی  ادامه  در 
پرسش و پاسخ در کالس مطرح شود. 

آن در کالس  اجزاي  و  راهگاهي  به همراه سیستم  ریختگي  قطعه  تصویر یک  سپس 
نمایش داده شده و سؤاالتی در ارتباط با اجزای سیستم راهگاهی، مطابق دستورالعمل 

اجرایی پرسش و پاسخ در کالس مطرح شود. 
 

و  استوانه ای  بارریز  راهگاه  و نحوه حرکت مذاب در  از شیر آب  فیلم نحوه ریزش آب 
مخروطی شکل، مطابق با دستورالعمل نمایش فیلم آموزشي در کالس نمایش داده   شود. 

در ادامه سؤاالتی در ارتباط با فیلم نمایش داده شده و نحوه ریزش آب و حرکت مذاب 
در راهگاه های بارریز استوانه ای و مخروطی، مطابق دستورالعمل اجرایی پرسش و پاسخ 

در کالس مطرح شود. 

فیلم آموزشی

فیلم آموزشی
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سپس تصویر نحوه اتصال اجزاي سیستم 
و  تیز  گوشه های  صورت  به  راهگاهی 
و  داده  نمایش  در کالس  را  انحناءدار 
نمایش  تصویر  با  ارتباط  در  سؤاالتی 
اجزای سیستم  اتصال  نحوه  و  شده  داده 
اجرایی  دستورالعمل  مطابق  راهگاهی، 

پرسش و پاسخ در کالس مطرح شود. 
در ادامه نسبت به ارائه توضیحات مبسوط 
با اجزای  ارتباط  از تصاویر در  با استفاده 
نحوه  و  آنها  وظایف  و  راهگاهی  سیستم 
اتصال اجزای سیستم راهگاهی اقدام و به 

سؤاالت مطرح شده پاسخ داده شود. 

فیلم آموزشی

نحوه  و  تعبیه  روش های  و  راهگاهی  سیستم  انواع  8  ـ2ـ 
آخال گیری  

  
زمان بندی پیشنهادی: 

موضوع
زمان

عملينظري

نمایش فیلم ها و تصاویر آموزشی و طرح سؤال و نتیجه گیری و 
100 دقیقهبحث گروهی 

ارائه توضیحات در ارتباط با انواع سیستم راهگاهی و روش تعبیه 
80 دقیقهو نحوه آخال گیری

3 ساعتجمع

محل ارائه: کالس دارای فضا و میز و صندلی استاندارد.
ماژیک،  تخته وایت برد،  پرده نمایش،  ویدئوپروژکتور،  رایانه،  آموزشی:  تجهیزات 

تخته پاک کن.

راهنماي تدریس

مقاطع  سطوح  دادن  نشان  با  را  غیرفشاری  و  فشاری  راهگاهی  سیستم  انواع  فیلم 
راهگاه بارریز، راهبار و راهباره ها، مطابق با دستورالعمل نمایش فیلم آموزشي در کالس 

نمایش داده شود. 

اجرایی  دستورالعمل  مطابق  شده،  داده  نمایش  فیلم  با  ارتباط  در  سؤاالتی  ادامه  در 
پرسش و پاسخ در کالس مطرح شود. 

سپس تصویر در ارتباط با روش های تعبیه سیستم راهگاهی در کالس، نمایش داده شود. 
اجرایی  داده شده، مطابق دستورالعمل  نمایش  تصویر  با  ارتباط  در  ادامه سؤاالتی  در 

پرسش و پاسخ در کالس مطرح شود. 
در ادامه تصویر انواع سیستم راهگاهی مرکب براي قطعات بزرگ، در کالس نمایش داده 
 شود. در ادامه سؤاالتی در ارتباط با سیستم راهگاهی مرکب با توجه به تصویر نمایش 

داده شده، مطابق دستورالعمل اجرایی پرسش و پاسخ در کالس مطرح شود.
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در ادامه تصویر انواع سیستم راهگاهی مرکب براي قطعات بزرگ، در کالس نمایش داده 
مي شود. در ادامه سؤاالتی در ارتباط با سیستم راهگاهی مرکب با توجه به تصویر نمایش 

داده شده، ، مطابق دستورالعمل اجرایی پرسش و پاسخ در کالس مطرح مي شود. 
نمایش فیلم  با دستورالعمل  فیلم روش های آخال گیری در سیستم راهگاهی، مطابق 

آموزشي در کالس نمایش داده  شود.  

مطابق  راهگاهی،  سیستم  در  آخال گیری  روش های  با  ارتباط  در  سؤاالتی  سپس 
دستورالعمل اجرایی پرسش و پاسخ در کالس مطرح شود. 

در ادامه، نسبت به ارائه توضیحات مبسوط با استفاده از تصاویر در ارتباط با انواع سیستم 
راهگاهی و مزایا و محدودیت های آنها، روش های تعبیه سیستم های راهگاهی و روش های 

آخال گیری در سیستم های راهگاهی اقدام و به سؤاالت مطرح شده پاسخ داده شود. 

9ـ2ـ انواع تغذیه و اجزای آن و وظایف آنها   
زمان بندی پیشنهادی: 

موضوع
زمان

عملينظري

نمایش فیلم ها و تصاویر آموزشی، بحث و تعامل گروهی، پاسخ 
110 دقیقهبه سؤاالت و نتیجه گیری در مورد تغذیه، اجزای آن و انواع آن

توضیحات در مورد تغذیه، علت تغذیه گذاری، مراحل انجماد، 
70 دقیقهمدل تغذیه، اجزای تغذیه، انواع تغذیه و تقسیم بندی آنها

3 ساعتجمع

محل ارائه: کالس دارای فضا و میز و صندلی استاندارد
ماژیک،  تخته وایت برد،  پرده نمایش،  ویدئوپروژکتور،  رایانه،  آموزشی:  تجهیزات 

تخته پاک کن.

راهنماي تدریس 
در ابتدا تصویر نحوۀ انقباض مذاب از زمان 
ریختن به قالب تا انجماد کامل، در کالس 
در  سؤاالتی  سپس  داده  شود.  نمایش 
ارتباط با انواع انقباض، با توجه به تصویر 
دستورالعمل  مطابق  شده،  داده  نمایش 
مطرح  در کالس  پاسخ  و  پرسش  اجرایی 

 شود.
قالب  در  مذاب  انجماد  تصویر  ادامه  در 

قطعه  در  شده  ایجاد  نقص  و  انقباض  و 
آن،  جبران  جهت  تغذیه  از  استفاده  و 
سپس  داده  شود.  نمایش  در کالس 
سؤاالتی در ارتباط با عیوب ایجاد شده در 
انقباض، محل عیوب، روش  اثر  قطعه در 
مناسب  محل  و  تغذیه  انقباض،  جبران 
دستورالعمل  مطابق  تغذیه،  تعبیه  جهت 
مطرح  در کالس  پاسخ  و  پرسش  اجرایی 

 شود.

فیلم آموزشی
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فیلم در ارتباط با انواع تغذیه و تقسیم بندی آنها، مطابق با دستورالعمل نمایش فیلم 
آموزشي در کالس نمایش داده شود.  

فیلم آموزشی

در ادامه سؤاالتی در ارتباط با انواع تغذیه با توجه به تقسیم بندی های مختلف در کالس، 
مطابق دستورالعمل اجرایی پرسش و پاسخ در کالس مطرح  شود. 

تغذیه،  از  استفاده  علت  تغذیه،  با  ارتباط  در  مبسوط  و  کامل  توضیحات  ادامه  در 
و  تغذیه  انواع  تغذیه،  اجزای  انقباضات،  جبران  روش  ریخته گری،  حین  انقباض های 
تقسیم بندی های آن با استفاده از تصاویر در کالس ارائه و به سؤاالت هنرجویان پاسخ 

داده شود.
 

10ـ2ـ نحوه قرار دادن اجزای سیستم راهگاهی و تغذیه 
در قالب  

 
زمان بندی پیشنهادی: 

موضوع
زمان

عملينظري

بحث گروهی، پاسخ به سؤاالت در مورد ایجاد سیستم راهگاهی 
35 دقیقهو نتیجه گیری 

ارائه توضیح در مورد نحوه ایجاد اجزای سیستم راهگاهی و 
25 دقیقهتغذیه در قالب

1ساعتجمع

محل ارائه: کالس دارای فضا و میز و صندلی استاندارد.
ماژیک،  تخته وایت برد،  پرده نمایش،  ویدئوپروژکتور،  رایانه،  آموزشی:  تجهیزات 

تخته پاک کن.

راهنماي تدریس
در ابتدا سؤاالتي در ارتباط با نحوه ایجاد 
و  راهگاه  پای  حوضچه  راهباره،  راهبار، 
...، مطابق دستورالعمل اجرایی پرسش و 

پاسخ در کالس مطرح  شود.
از  جامع  و  کامل  توضیحات  ادامه  در 

قالب  در  راهگاهی  سیستم  ایجاد  نحوه 
نحوه  و  زیرین  درجه  قالبگیری  از  پس 
ایجاد تغذیه در قالب با استفاده از تصاویر 
هنرجویان  سؤاالت  به  و  ارائه  در کالس 

پاسخ داده  شود.
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11ـ2ـ تعبیه سیستم راهگاهی و تغذیه در قالب )کار کارگاهی( 
زمان بندی پیشنهادی: 

موضوع
زمان

عملينظري

30 دقیقهتوضیح نکات ایمنی در مورد ایجاد سیستم راهگاهی

90 دقیقهنمایش عملی مراحل کاری ایجاد سیستم راهگاهی

3 ساعتانجام کار عملی توسط هنرجویان

1 ساعتانجام فعالیت توسط هنرجویان

6 ساعتجمع

محل ارائه: کارگاه ریخته گری.
شرایط و تجهیزات آموزشی: وسعت و ارتفاع براساس استاندارد کارگاه ها، نور و تهویه 

مناسب، دارای جعبه کمک های اولیه و تجهیزات اطفای حریق و پوسترهای ایمنی.

ابزار، تجهیزات و مواد مصرفی
لوله راهگاه، درجه، ابزار قاشقی.

 نکات ایمنی و بهداشتی
در ابتدا توضیحات جامع و کامل در ارتباط با نکات ایمنی و بهداشتی تعبیه سیستم  راهگاهی 

و تغذیه در قالب به کمک تصاویر، پوستر و ...در کارگاه ریخته گری ارائه  شود.
سپس از هنرجویان خواسته شود قبل از ورود به کارگاه تجهیزات ایمنی شخصی شامل 
لباس کار، کفش ایمنی، دستکش، کاله ایمنی، ماسک و عینک را حتماً استفاده نمایند 
و سپس وارد کارگاه شوند و از ورود هنرجویانی که از تجهیزات ایمنی شخصی استفاده 

نکرده اند به کارگاه جداً جلوگیری به عمل آید.

مراحل انجام کار تعبیه سیستم راهگاهی و تغذیه در قالب، براساس متن کتاب درسی 
و مطابق دستورالعمل اجرایی کار عملی تدریس شود.

در حین انجام کار عملی باید عالوه بر تعبیه سیستم راهگاهی و تغذیه در قالب نسبت 
به یادآوری و تأکید به نکات ایمنی و بهداشتی مربوط به هر مرحله اقدام الزم انجام 
مربوطه  اشکاالت  و  گیرد  نظارت صورت  هنرجویان  توسط  کار  انجام  نحوه  بر  و  شود 
شامل مناسب نبودن محل لوله راهگاه و سیستم راهگاهي، برطرف گردد. همچنین از 

رعایت نکات ایمنی توسط هنرجویان اطمینان حاصل شود.

کار عملی
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از هنرجویان خواسته  شود کار قرار دادن لوله راهگاه را برای قالبگیری مدل های مشابه 
موجود در کارگاه انجام و نتایج حاصله را ارائه دهند. 

پس از انجام کار و فعالیت از هنرجویان خواسته شود که ابزار، تجهیزات مربوطه و 
سطح کارگاه را تمیز نموده و اضافات باقیمانده شامل ماسه، چسب و مواد شیمیایي 
در  را  تجهیزات  و  ابزار  و  دهند  انتقال  شده  مشخص  محل های  به  را  اسید  مانند 

محل های مشخص شده قرار دهند. 

در پایان گزارش کار تعبیه سیستم راهگاهی و تغذیه در قالب در یک برگ مطابق فرمت 
ارائه شده تهیه و به هنرآموز ارائه گردد.

12ـ2ـ تحلیل عملکرد انواع سیستم راهگاهی    
زمان بندی پیشنهادی:

موضوع
زمان

عملينظري

20 دقیقهنمایش عملی کار با نرم افزارها

مهارت کار با نرم افزارها توسط هنرجویان و رفع اشکال و بحث 
40 دقیقهگروهی

1 ساعتجمع

محل ارائه: کالس دارای فضا و میز و صندلی استاندارد.
ماژیک،  تخته وایت برد،  پرده نمایش،  ویدئوپروژکتور،  رایانه،  آموزشی:  تجهیزات 

تخته پاک کن.

نکـات 
زیست محیطی

راهنماي تدریس
نرم افزارهای  با  کار  نحوه  قسمت  این  در 
با  قالب  شدن  پر  نحوه  شامل  مربوطه 
استفاده از سیستم های راهگاهی فشاری و 
غیرفشاری، پر شدن قالب با استفاده از انواع 
سیستم های راهگاهی در محل های مختلف 
استفاده  با  قالب  پر شدن  نحوه  قالب،  در 
از انواع سیستم های راهگاهی و تغذیه در 
محل های مختلف، نحوه تفاوت تغذیه گرم 
و سرد، نحوه عملکرد مبرد، به هنرجویان 

آموزش داده  شود. این آموزش شامل نحوه 
ورود به محیط نرم افزار، دستورات نرم افزار، 
نحوه عملکرد آنها و نحوه کار با دستورات 

و ... می باشد.
در ادامه با استفاده از نرم افزارهای فوق پر 
کردن محفظه قالب یک قطعه نمونه را به 
از هنرجویان  انجام و سپس  صورت مثال 
نرم افزارهای فوق کار  با  خواسته  شود که 
را  آن  اشکال،  وجود  صورت  در  و  کرده 
منعکس نمایند تا نسبت به رفع آن اقدام 

فعالیت تکمیلی
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الزم به عمل آید. 
از  و  شده  مشخص  قطعه  یک  ادامه  در 
استفاده  با  که  خواسته  شود  هنرجویان 
با  قالب  شدن  پر  نحوه  نرم افزارها،  از 
سیستم های مختلف راهگاهی و تغذیه را 
نتایج حاصله را در چند  بررسی نموده و 
نتایج،  بررسی  از  پس  دهند.  ارائه  سطر 
مورد  نتایج  گروهی،  بحث  صورت  به 

صورت  در  و  گرفته  قرار  بررسی  و  نقد 
توسط  کار  دوباره  انجام  با  اشکال  وجود 
تکمیلی  توضیحات  ارائه  و  نرم افزارها 

نسبت به رفع اشکال اقدام شود.
قبل از کار با نرم افزارهای فوق الذکر حتماً 
کتابچه دستورالعمل نحوه کار با نرم افزار 
و دستورات آنها و نحوه نصب آن مطالعه 

شود.

چند قطعه در نرم افزار مشخص شود و از هنرجویان خواسته شود که نتایج حاصل از پر 
شدن قالب با سیستم های راهگاهی و تغذیه مختلف با استفاده از نرم افزارها را بررسی و 

نتیجه را در کالس ارائه دهند. 

13ـ2ـ نحوه پر کردن و کوبیدن درجه رویی و جدا کردن آن 
زمان بندی پیشنهادی:

موضوع
ساعت

عملينظري

بحث گروهی، پاسخ به سؤاالت، نحوه پر کردن درجه رویی و 
35 دقیقهکوبش آن و جدا کردن قالب رویی از زیری

ارائه توضیح در مورد نحوه پر کردن و کوبش درجه رویی و جدا 
25 دقیقهکردن قالب رویی از زیری

1ساعتجمع

محل ارائه: کالس دارای فضا و میز و صندلی استاندارد.
ماژیک،  تخته وایت برد،  پرده نمایش،  ویدئوپروژکتور،  رایانه،  آموزشی:  تجهیزات 

تخته پاک کن.

راهنماي تدریس 
ریختن  نحوه  مورد  در  سؤاالتی  ابتدا  در 
آن  کوبش  نحوه  رویی،  درجه  در  ماسه 
مطابق  گاز،  خروج  منافذ  ایجاد  نحوه  و 
پاسخ  و  پرسش  اجرایی  دستورالعمل 

در کالس مطرح شود. 

در ادامه توضیحات کامل و جامع از نحوه 
پر کردن، کوبیدن ماسه در درجه رویی و 
جدا کردن درجه رویی از درجه زیرین با 
استفاده از تصاویر در کالس ارائه شده و به 

سؤاالت هنرجویان پاسخ داده  شود. 

تمرین پیشنهادی
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14ـ2ـ قالبگیری درجه رویی)کار کارگاهی(    
زمان بندی پیشنهادی: 

موضوع
زمان

عملينظري

30 دقیقهتوضیح نکات ایمنی در مورد قالبگیری درجه رویی

1 ساعتنمایش عملی مراحل قالبگیری درجه رویی توسط هنرجویان

3 ساعتانجام کار عملی توسط هنرجویان 

90 دقیقهانجام فعالیت های کارگاهی توسط هنرجویان

6 ساعتجمع

محل ارائه:  کارگاه ریخته گری.
شرایط و تجهیزات آموزشی: وسعت و ارتفاع براساس استاندارد کارگاه ها، نور و تهویه 

مناسب، دارای جعبه کمک های اولیه و تجهیزات اطفای حریق و پوسترهای ایمنی.

ابزار، تجهیزات و مواد مصرفی
درجه، ابزار قالبگیری )کوبه، سیخ هوا، ابزار قاشقی و ...(، صفحه زیر درجه، مخلوط ماسه 

قالبگیری، پودر جدایش.

 نکات ایمنی و بهداشتی
در ابتدا توضیحات جامع و کامل در ارتباط با نکات ایمنی و بهداشتی قالبگیری درجه 

رویی به کمک تصاویر، پوستر و ...در کارگاه ریخته گری ارائه شود.
سپس از هنرجویان خواسته شود قبل از ورود به کارگاه تجهیزات ایمنی شخصی شامل 
لباس کار، کفش ایمنی، دستکش، کاله ایمنی، ماسک و عینک را حتماً استفاده نمایند 
و سپس وارد کارگاه شوند و از ورود هنرجویانی که از تجهیزات ایمنی شخصی استفاده 

نکرده اند به کارگاه جداً جلوگیری به عمل آید.

مراحل انجام کار قالبگیری درجه رویی، براساس متن کتاب درسی و مطابق دستورالعمل 
اجرایی کار عملی تدریس شود.

در حین انجام کار عملی باید عالوه بر قالبگیری درجه رویی، نسبت به یادآوری و تأکید 
نکات ایمنی و بهداشتی مربوط به هر مرحله اقدام الزم انجام شود و بر نحوه انجام کار 
توسط هنرجویان نظارت صورت گیرد و اشکاالت مربوطه شامل عدم استحکام کافي 
قالب، یکنواخت نبودن سختي ماسه، تخریب قالب رویي و ... برطرف گردد. همچنین از 

رعایت نکات ایمنی توسط هنرجویان اطمینان حاصل شود.

کار عملی
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از هنرجویان خواسته  شود کار قالبگیری درجه رویی و ... برای مدل های مشابه موجود 
در کارگاه را انجام دهند و نتایج حاصله را ارائه نمایند. 

پس از انجام کار و فعالیت از هنرجویان خواسته شود که ابزار، تجهیزات مربوطه و 
سطح کارگاه را تمیز نموده و اضافات باقیمانده شامل ماسه، چسب و مواد شیمیایي 
در  را  تجهیزات  و  ابزار  و  دهند  انتقال  شده  مشخص  محل های  به  را  اسید  مانند 

محل های مشخص شده قرار دهند.

در پایان گزارش کار قالبگیری درجه رویی در یک برگ مطابق فرمت ارائه شده تهیه و 
به هنرآموز ارائه گردد.

15ـ2ـ نحوه خارج کردن مدل از قالب    
زمان بندی پیشنهادی:

موضوع
زمان

عملينظري

بحث گروهی، پاسخ به سؤاالت، نحوه خارج کردن مدل از دو 
35 دقیقهنیمۀ قالب

25 دقیقهارائه توضیح در مورد نحوه خارج کردن مدل از دو نیمۀ قالب

1 ساعتجمع

نکـات 
زیست محیطی

فعالیت تکمیلی

راهنماي تدریس 
خارج  نحوه  مورد  در  سؤاالتی  ابتدا  در 
مطابق  قالب،  نیمۀ  دو  از  مدل  کردن 
پاسخ  و  پرسش  اجرایی  دستورالعمل 

در کالس مطرح شود. 

در ادامه توضیحات کامل و جامع از نحوه 
با  قالب  نیمۀ  دو  از  مدل  کردن  خارج 
استفاده از تصاویر در کالس ارائه شده و به 

سؤاالت هنرجویان پاسخ داده  شود. 

محل ارائه: کالس دارای فضا و میز و صندلی استاندارد
ماژیک،  تخته وایت برد،  پرده نمایش،  ویدئوپروژکتور،  رایانه،  آموزشی:  تجهیزات 

تخته پاک کن
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16ـ2ـ خارج کردن مدل    
زمان بندی پیشنهادی: 

 

موضوع
ساعت

عملينظري

15 دقیقهتوضیح نکات ایمنی در مورد خارج کردن مدل از قالب

30 دقیقهنمایش عملی مراحل خارج کردن مدل از قالب 

80 دقیقهانجام کار عملی توسط هنرجویان 

55 دقیقهانجام فعالیت های کارگاهی توسط هنرجویان

3 ساعتجمع

محل ارائه: کارگاه ریخته گری.
شرایط و تجهیزات آموزشی: وسعت و ارتفاع براساس استاندارد کارگاه ها، نور و تهویه 

مناسب، دارای جعبه کمک های اولیه و تجهیزات اطفای حریق و پوسترهای ایمنی.

ابزار، تجهیزات و مواد مصرفی
ابزار قالبگیری شامل ابزار قاشقی، مدل لق کن، مدل درآور، قلم آب و ...

 نکات ایمنی و بهداشتی
در ابتدا توضیحات جامع و کامل در ارتباط با نکات ایمنی و بهداشتی خارج کردن مدل 

از قالب به کمک تصاویر، پوستر و ...در کارگاه ریخته گری ارائه  شود.
سپس از هنرجویان خواسته شود قبل از ورود به کارگاه تجهیزات ایمنی شخصی شامل 
لباس کار، کفش ایمنی، دستکش، کاله ایمنی، ماسک و عینک را حتماً استفاده نمایند 
و سپس وارد کارگاه شوند و از ورود هنرجویانی که از تجهیزات ایمنی شخصی استفاده 

نکرده اند به کارگاه جداً جلوگیری به عمل آید.

مطابق  و  درسی  کتاب  متن  براساس  قالب،  از  مدل  کردن  خارج  کار  انجام  مراحل 
دستورالعمل اجرایی کار عملی تدریس شود.

در حین انجام کار عملی باید عالوه بر خارج کردن مدل از قالب، نسبت به یادآوری و 
تأکید نکات ایمنی و بهداشتی مربوط به هر مرحله، اقدام الزم انجام شود و بر نحوه 
انجام کار توسط هنرجویان نظارت صورت گیرد و اشکاالت مربوطه شامل تخریب قالب 
هنگام خارج کردن مدل از قالب، برطرف گردد. همچنین از رعایت نکات ایمنی توسط 

هنرجویان اطمینان حاصل شود.

کار عملی
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از هنرجویان خواسته  شود کار خارج کردن مدل از قالب و ترمیم قالب در صورت نیاز 
برای مدل های مشابه موجود در کارگاه انجام و نتایج حاصله را ارائه دهند. 

پس از انجام کار و فعالیت از هنرجویان خواسته شود که ابزار، تجهیزات مربوطه و 
سطح کارگاه را تمیز نموده و اضافات باقیمانده شامل ماسه، چسب و مواد شیمیایي 
در  را  تجهیزات  و  ابزار  و  دهند  انتقال  شده  مشخص  محل های  به  را  اسید  مانند 

محل های مشخص شده قرار دهند. 

در پایان گزارش کار خارج کردن مدل از قالب در یک برگ مطابق فرمت ارائه شده تهیه 
و به هنرآموز ارائه گردد.

17ـ2ـ نحوه خشک کردن و جفت کردن دو نیمه قالب   
زمان بندی پیشنهادی: 

موضوع
زمان

عملينظري

150 دقیقهبحث گروهی، پاسخ به سؤاالت و نتیجه گیری و ...

ارائه توضیحات کامل در ارتباط با نحوۀ خشک کردن و جفت 
90 دقیقهکردن دو نیمه قالب

4 ساعتجمع

محل ارائه: کالس دارای فضا و میز و صندلی استاندارد.
ماژیک،  تخته وایت برد،  پرده نمایش،  ویدئوپروژکتور،  رایانه،  آموزشی:  تجهیزات 

تخته پاک کن

فعالیت تکمیلی

نکـات 
زیست محیطی

راهنماي تدریس
در ابتدا سؤاالتی در ارتباط با نحوه خشک کردن 
تجهیزات خشک کردن سطح  قالب،  سطح 
قالب، روش های مختلف خشک کردن سطح 
قالب و زمان خشک کردن سطح قالب، مطابق 
دستورالعمل اجرایی پرسش و پاسخ در کالس 

مطرح شود. 
سپس از هنرجویان خواسته شود با توجه به 
پاسخ سؤاالت و بحث گروهي، نتیجه گیري 

خود را در چند سطر در کالس ارائه دهند. 
پس از بررسي نتیجه گیري هاي ارائه شده 
در صورت وجود اشکال، نسبت به برطرف 

نمودن آن اقدام شود. 
در ادامه سؤاالتی در ارتباط با نوع پوشان 
از  استفاده  دلیل  و  ماسه ای  قالب  برای 
پوشان و عیوب ایجاد شده در قطعه در اثر 
اجرایی  دستورالعمل  مطابق  پوشان،  نبود 

پرسش و پاسخ در کالس مطرح شود. 
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سپس از هنرجویان خواسته شود با توجه به پاسخ سؤاالت و بحث گروهي، نتیجه گیري 
خود را در چند سطر در کالس ارائه دهند. پس از بررسي نتیجه گیري هاي ارائه شده در 

صورت وجود اشکال، نسبت به برطرف نمودن اشکال اقدام شود. 
سپس سؤاالتی در ارتباط با محل های قرار دادن فیلتر در قالب، جنس فیلتر، وظیفه فیلتر 

و ... ، مطابق دستورالعمل اجرایی پرسش و پاسخ در کالس مطرح شود. 
در ادامه از هنرجویان خواسته شود با توجه به پاسخ سؤاالت و بحث گروهي، نتیجه گیري  
خود را در چند سطر در کالس ارائه دهند. پس از بررسي نتیجه گیري هاي ارائه شده در 

صورت وجود اشکال، نسبت به برطرف نمودن آن اقدام شود. 
سپس سؤاالتی در ارتباط با روش قراردادن صحیح انواع ماهیچه در قالب و اشکاالت ایجاد 
شده در اثر قرار نگرفتن صحیح ماهیچه در محل خود، مطابق دستورالعمل اجرایی پرسش 

و پاسخ در کالس مطرح شود. 
در ادامه از هنرجویان خواسته شود با توجه به پاسخ سؤاالت و بحث گروهي، نتیجه گیري  
خود را در چند سطر در کالس ارائه دهند. پس از بررسي نتیجه گیري هاي ارائه شده در 

صورت وجود اشکال، نسبت به برطرف نمودن اشکال اقدام شود. 
در ادامه سؤاالتی در ارتباط با نحوه صحیح جفت کردن دو نیمه قالب، روش صحیح محکم 
کردن دو نیمه قالب و اشکاالت ایجاد شده در صورت درست جفت نشدن و محکم نشدن 

دو نیمه قالب، مطابق دستورالعمل اجرایی پرسش و پاسخ در کالس مطرح مي شود. 
سپس از هنرجویان خواسته شود با توجه به پاسخ سؤاالت و بحث گروهي، نتیجه گیري  
خود را در چند سطر در کالس ارائه دهند. پس از بررسي نتیجه گیري هاي ارائه شده، در 

صورت وجود اشکال، نسبت به برطرف نمودن آن اقدام شود.
در ادامه توضیحات کاملی در ارتباط با خشک کردن قالب ها به صورت سطحی یا عمقی، 
انواع پوشش قالب ماسه ای و نحوه اعمال مواد پوششی قالب، استفاده از صافی یا فیلتر، 
نحوه قرار دادن ماهیچه درون قالب و جفت کردن و محکم کردن دو نیمه قالب با ارائه 

تصاویر و ذکر دالیل و جزئیات در کالس ارائه و به سؤاالت هنرجویان پاسخ داده شود.

18ـ2ـ خشک کردن وجفت کردن دو نیمه قالب 
)کار کارگاهی(  

زمان بندی پیشنهادی: 

موضوع
زمان

عملينظري

20 دقیقهتوضیح نکات ایمنی در مورد خشک کردن و جفت کردن دو نیمه قالب

60 دقیقهنمایش عملی مراحل خشک کردن ، جفت کردن در نیمه قالب

انجام مراحل خشک کردن و جفت کردن دو نیمه قالب توسط 
160 دقیقههنرجویان تحت نظارت هنرآموز

60 دقیقهانجام فعالیت در کارگاه توسط هنرجویان
5 ساعتجمع
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محل ارائه:  کارگاه ریخته گری.
شرایط و تجهیزات آموزشی: وسعت و ارتفاع براساس استاندارد کارگاه ها، نور و تهویه 

مناسب، دارای جعبه کمک های اولیه و تجهیزات اطفای حریق و پوسترهای ایمنی.

ابزار، تجهیزات و مواد مصرفی
...(، پوشان )مواد  و  المنت  قالب )مشعل،  تجهیزات حرارت دهی جهت خشک کردن 
پوششی قالب(، ابزار اعمال پوشان )قلم مو، اسپری، غوطه وری(، ماهیچه، فیلتر، چپلت، 

میکسر رنگ. 

 نکات ایمنی و بهداشتی
در ابتدا توضیحات جامع و کامل در ارتباط با نکات ایمنی و بهداشتی خشک کردن و 
جفت کردن دو نیمه قالب به کمک تصاویر، پوستر و ...در کارگاه ریخته گری ارائه شود.
سپس از هنرجویان خواسته شود قبل از ورود به کارگاه، تجهیزات ایمنی شخصی شامل 
لباس کار، کفش ایمنی، دستکش، کاله ایمنی، ماسک و عینک را حتماً استفاده نمایند 
و سپس وارد کارگاه شوند و از ورود هنرجویانی که از تجهیزات ایمنی شخصی استفاده 

نکرده اند به کارگاه جداً جلوگیری به عمل آید.

مراحل انجام کار خشک کردن وجفت کردن دو نیمه قالب، براساس متن کتاب درسی 
و مطابق دستورالعمل اجرایی کار عملی تدریس شود.

در حین انجام کار عملی باید عالوه بر خشک کردن و جفت کردن دو نیمه قالب نسبت 
به یادآوری و تأکید نکات ایمنی و بهداشتی مربوط به هر مرحله، اقدام الزم انجام شود 
انجام کار توسط هنرجویان نظارت صورت گیرد و اشکاالت مربوطه شامل  و بر نحوه 
مرطوب بودن قالب، جفت نشدن مناسب دو نیمه قالب و محکم نشدن آنها، برطرف 

گردد. همچنین از رعایت نکات ایمنی توسط هنرجویان اطمینان حاصل شود.

دادن  قرار  پوشان،  اعمال  قالب،  کردن سطح  کار خشک  هنرجویان خواسته  شود  از 
برای مدل های مشابه  را  نیمه قالب  ماهیچه و فیلتر، جفت کردن و محکم کردن دو 
پایان، کار هر گروه  انجام داده و در  نفره  به صورت گروه های چند  موجود در کارگاه 
بررسی شود و در صورت وجود اشکال با ذکر دالیل آن و روش جلوگیری از ایجاد آنها، 

توضیحات الزم ارائه شود. 

پس از انجام کار و فعالیت از هنرجویان خواسته شود که ابزار، تجهیزات مربوطه و 
سطح کارگاه را تمیز نموده و اضافات باقیمانده را به محل های مشخص شده انتقال 

دهند و ابزار و تجهیزات را در محل های مشخص شده قرار دهند. 

در پایان گزارش کار خشک کردن و جفت کردن دو نیمه قالب در یک برگ مطابق فرمت 
ارائه شده تهیه و به هنرآموز ارائه گردد.

کار عملی

فعالیت

نکـات 
زیست محیطی
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فصل 3

ماهیچه گیری
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1ـ3ـ ساخت مخلوط ماسه ماهیچه    

1ـ1ـ3ـ ماهیچه و کاربرد آن   
زمان بندی پیشنهادی:

موضوع
زمان

عملينظري

30 دقیقهطرح سؤال و بحث گروهی و نمایش فیلم

10 دقیقهانجام فعالیت توسط هنرجویان

20 دقیقهارائه توضیحات در ارتباط با ماهیچه 

1 ساعتجمع

محل ارائه: کالس دارای فضا و میز و صندلی استاندارد.
ماژیک،  تخته وایت برد،  پرده نمایش،  ویدئوپروژکتور،  رایانه،  آموزشی:  تجهیزات 

تخته پاک کن.

راهنماي تدریس
داده  نمایش  در کالس  درسی  کتاب  مطابق  توخالی  ریختگی  قطعات  تصاویر  ابتدا  در 
 شود و از هنرجویان خواسته  شود که اسامی و کاربرد آنها و همچنین تفاوت های آنها 
را از لحاظ کاربرد و فضاهای خالی داخلی تعبیه شده در آنها در کالس ارائه نمایند. در 
صورت وجود اشکال با ارائه توضیحات و بحث گروهی نسبت به برطرف نمودن اشکاالت 

اقدام شود.
در ادامه از هنرجویان خواسته  شود قطعات دیگری که در اطرافشان وجود دارد و دارای 
محفظه های توخالی هستند، را نام ببرند و سؤاالتی در ارتباط با روش ایجاد فضاهای 
داخلی در این قطعات مطابق دستورالعمل اجرایی پرسش و پاسخ در کالس مطرح  شود.

فیلم نحوه ایجاد محفظه های خالی در قطعات ریختگی، مطابق با دستورالعمل نمایش 
فیلم آموزشی، در کالس نمایش داده شود. 

مطابق  ریختگی  قطعه  در  خالی  محفظه  ایجاد  نحوه  با  ارتباط  در  سؤاالتی  ادامه  در 
دستورالعمل اجرایی پرسش و پاسخ در کالس مطرح  شود.

فیلم آموزشی
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هنرجویان را به چند گروه تقسیم کرده و از آنها خواسته شود فعالیت موجود در کتاب 
درسی در ارتباط با جنس ماهیچه را به صورت تکمیل جدول، انجام داده و نتیجه را در 
کالس دهند. پس از بررسی پاسخ های فعالیت به صورت بحث گروهی، در صورت وجود 

اشکال با ارائه توضیحات نسبت به برطرف نمودن آنها اقدام شود.

در ادامه سؤاالتی در ارتباط با ماهیچه و جنس آنها و روش خارج کردن ماهیچه از قطعه 
ریختگی مطابق دستورالعمل اجرایی پرسش و پاسخ در کالس مطرح  شود.

قطعه  در  خالی  محفظه  ایجاد  نحوه  با  ارتباط  در  کامل  و  جامع  توضیحات  ادامه  در 
ریختگی، ماهیچه و جنس ماهیچه و دالیل کاربرد آن با استفاده از تصاویر در کالس 

ارائه و به سؤاالت مطرح شده پاسخ داده  شود. 

2ـ1ـ3ـ مواد اولیه ماهیچه سازی   
زمان بندی پیشنهادی:

موضوع
زمان

عملينظري

75 دقیقهطرح سؤال، بحث گروهی و نمایش فیلم

75 دقیقهانجام فعالیت ها و تکمیل جداول توسط هنرجویان

90 دقیقهارائه توضیحات در ارتباط با مواد اولیه ماهیچه 

4 ساعتجمع

محل ارائه: کالس دارای فضا و میز و صندلی استاندارد.
ماژیک،  تخته وایت برد،  پرده نمایش،  ویدئوپروژکتور،  رایانه،  آموزشی:  تجهیزات 

تخته پاک کن.

فعالیت تکمیلی

راهنماي تدریس
در ابتدا با طرح سؤال در ارتباط با ماسه 
ذهن  ماهیچه  ساخت  در  استفاده  مورد 
نمونه هایی  آماده شده، سپس  هنرجویان 
ماسه های  و  قالبگیری  ماسه های  از 
داده  شود  نشان  در کالس  ماهیچه گیری 
و از آنها خواسته شود به صورت گروهی 
و  قالبگیری  ماسه های  نمونه  به  توجه  با 
ماهیچه گیری جدول ارائه شده در کتاب 

را تکمیل نموده و در انتها نتیجه گیری را 
کامل نمایند. سپس از هنرجویان خواسته 
شود پاسخ های خود را که در جدول درج 
ادامه  در  نمایند.  بیان  در کالس  نموده اند 
بحث  صورت  به  شده  ارائه  پاسخ های 
گروهی مورد نقد و بررسی قرار گرفته و 
در صورت وجود اشکال با ارائه توضیحات 
به  نسبت  موجود  ماسه  نمونه های  و 

برطرف نمودن اشکاالت اقدام نماید.
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در ادامه سؤاالتي در ارتباط با اینکه عالوه بر ماسه، ماده دیگری برای ساخت ماهیچه 
الزم است یا خیر، مطابق دستورالعمل اجرایی پرسش و پاسخ در کالس مطرح شود. 

از هنرجویان خواسته  شود چسب های مورد استفاده در ساخت مخلوط ماسه قالبگیری 
را نام برده و با استفاده از آنها جدول موجود در کتاب را به صورت گروهی کامل نمایند. 
نموده اند  در جدول درج  که  را  پاسخ های خود  از هنرجویان خواسته مي شود  سپس 
ارائه  و  گروهی  بحث  از  استفاده  با  اشکال  وجود  صورت  در  و  نمایند  ارائه  در کالس 

توضیحات تکمیلی نسبت به برطرف نمودن اشکاالت اقدام شود.

در ادامه سؤاالتی در ارتباط با نحوه تخلیه ماهیچه از قطعه ریختگی، مطابق دستورالعمل 
اجرایی پرسش و پاسخ در کالس مطرح شود. 

سه قطعه زانویی یک اینچ ریخته گری شده با ماهیچه تخلیه نشده که مخلوط ماسه 
ماهیچه گیری آنها ماسه سیلیسی + چسب سیلیکات سدیم + گاز  cO2 می باشد و 
مقدار چسب آنها به ترتیب کم، مناسب و زیاد به هنرجویان داده شود. سپس از آنها 
خواسته  شود نسبت به تخلیه ماهیچه این سه قطعه اقدام نموده و سپس جدول ارائه 
شده در کتاب را تکمیل نمایند. در ادامه از هنرجویان خواسته  شود پاسخ های خود را 
در کالس ارائه نمایند. سپس با استفاده از بحث گروهی با تعامل هنرجویان پاسخ های 
ارائه شده مورد نقد و بررسی قرار گرفته و در صورت وجود اشکال با ارائه توضیحات 

تکمیلی نسبت به هدایت هنرجویان در جهت صحیح اقدام گردد.

اضافه نمودن مواد  از قطعه ریختگی و  با تخلیه ماهیچه  ارتباط  ادامه سؤاالتی در  در 
و  اجرایی پرسش  ، مطابق دستورالعمل  از قطعه  ماهیچه  تخلیه آسان  افزودنی جهت 

پاسخ در کالس مطرح شود. 

ماسه سیلیسی  از  استفاده  با  اینچ  یک  زانویی  قطعه  به  مربوط  ماهیچه  فیلم ساخت 
و چسب سیلیکات سدیم با استفاده از خاک اره و بدون استفاده از خاک اره و نحوه 
آموزشی  فیلم  نمایش  دستورالعمل  با  مطابق  شده  ریخته  قطعات  از  ماهیچه  تخلیه 

در کالس نمایش داده شود. 

با توجه به محتوای فیلم، هنرجویان جدول موجود در کتاب را تکمیل نموده و پاسخ های 
خود را در کالس ارائه نمایند و در صورت وجود اشکال به کمک بحث گروهی و ارائه 

توضیحات تکمیلی نسبت به برطرف نمودن اشکاالت اقدام شود.

فعالیت تکمیلی

فعالیت تکمیلی

فیلم آموزشی
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در ادامه سؤاالتی در ارتباط با متصاعد شدن گاز از ماهیچه در حین ریخته گری و تأثیر 
آن بر قطعه ریختگی و نحوه خروج گازها از قالب، مطابق دستورالعمل اجرایی پرسش 
و پاسخ در کالس مطرح شود. و از آنها خواسته  شود به تصاویر ارائه شده در کتاب در 

ارتباط با عیوب ایجاد شده در قطعه ریختگی در اثر وجود گاز دقت نمایند.

با  قالب  ریخته گری  و  زغال  پودر  بدون  و  زغال  پودر  با  شده  ساخته  ماهیچه  فیلم 
فیلم  نمایش  دستورالعمل  مطابق  شده  ایجاد  نهایی  قطعات  و  شده  ذکر  ماهیچه های 

آموزشی در کالس نمایش داده شود.

سپس از هنرجویان خواسته شود نسبت به تکمیل جدول موجود در کتاب اقدام نموده و 
پاسخ های خود را در کالس بیان نمایند. پس از بررسی پاسخ ها در صورت وجود اشکال 

به کمک بحث گروهی و ارائه توضیحات تکمیلی نسبت به رفع اشکال اقدام شود.
سپس سؤاالتی در ارتباط با نسبت اجزای مورد استفاده در تهیه بتن مطابق با دستورالعمل 
اجرایی پرسش و پاسخ در کالس مطرح  شود. در ادامه از هنرجویان خواسته مي شود 
در کالس  سطر  چند  در  را  نتیجه گیری  و  نموده  تکمیل  را  کتاب  در  مربوطه  جدول 
ارائه شده در صورت  از بررسی پاسخ های جدول و نتیجه گیری های  ارائه نمایند. پس 
وجود اشکال نسبت به برطرف نمودن اشکاالت با کمک بحث گروهی و ارائه توضیحات 

تکمیلی اقدام شود.
در ادامه سؤاالتی در ارتباط با نسبت اجزای مخلوط ماسه ماهیچه و زیاد و کم بودن چسب 

و مواد افزودنی مطابق دستورالعمل اجرایی پرسش و پاسخ در کالس مطرح  شود.

سه عدد ماهیچه استوانه ای شکل با مقدار چسب سیلیکات سدیم کم، مناسب و زیاد را 
که قباًل تهیه شده در کالس ارائه و از هنرجویان خواسته  شود میزان استحکام آنها را با 
ضربه زدن و یا فشردن ماهیچه به صورت ظاهری مقایسه نمایند و موارد مشاهده شده 
را به کمک بحث گروهی مورد نقد و بررسی قرار دهند. سپس از هنرجویان خواسته 
سطر  چند  در  را  خود  نتیجه گیری  و  نموده  تکمیل  را  کتاب  در  مربوطه  جدول  شود 
شده  ارائه  نتیجه گیری های  و  جدول  پاسخ های  بررسی  از  پس  نمایند.  ارائه  در کالس 
ارائه توضیحات  با تعامل هنرجویان و  در صورت وجود اشکال به کمک بحث گروهی 

تکمیلی نسبت به رفع اشکال اقدام شود.

در ادامه توضیحات جامع و کامل در ارتباط با مخلوط ماسه ماهیچه، چسب ها و مواد 
افزودنی و دالیل استفاده از آنها با کمک تصاویر در کالس ارائه و به سؤاالت مطرح شده 

پاسخ داده  شود. 

فعالیت تکمیلی

فیلم آموزشی
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3ـ1ـ3ـ روش تفکیک و توزین مواد اولیه ماهیچه گیری 
زمان بندی پیشنهادی:

موضوع
زمان

عملينظري

20 دقیقهطرح سؤال، بحث گروهی 

10 دقیقهتکمیل جدول توسط هنرجویان

ارائه توضیحات در ارتباط با میزان چسب و مواد افزودنی و 
30 دقیقهتعمیرات توزین 

1 ساعتجمع

محل ارائه: کالس دارای فضا و میز و صندلی استاندارد.
ماژیک،  تخته وایت برد،  پرده نمایش،  ویدئوپروژکتور،  رایانه،  آموزشی:  تجهیزات 

تخته پاک کن.

راهنماي تدریس
نحوه  با  ارتباط  در  سؤاالتی  ابتدا  در 
اندازه گیری اجزای تشکیل دهنده مخلوط 
مربوطه،  تعمیرات  و  ماهیچه گیری  ماسه 
و  پرسش  اجرایی  دستورالعمل  مطابق 

پاسخ در کالس مطرح شود.
در ادامه از هنرجویان خواسته  شود جدول 
مربوطه در کتاب را تکمیل نمایند. پس از 
صورت  در  شده،  ارائه  پاسخ های  بررسی 
نمودن  برطرف  به  نسبت  اشکال  وجود 
ارائه  و  گروهی  بحث  کمک  به  اشکاالت 

توضیحات تکمیلی اقدام شود. 
تعیین  با  ارتباط  در  توضیحاتی  ادامه  در 
افزودنی در مخلوط  مقدار چسب و مواد 

ماسه ماهیچه گیری و درصد آنها و عوامل 
صورت  در  و  ارائه  در کالس،  آن  بر  مؤثر 
نمودن  برطرف  به  نسبت  اشکال  وجود 
اشکاالت و پاسخ به سؤاالت و ارائه چند 

مثال ساده اقدام شود.
سپس تجهیزات مورد استفاده در توزین 
اجزای مخلوط ماسه ماهیچه گیری شامل 
یک  ترازوی  و  کفه  دو  ترازوی  باسکول، 
صورت  به  در کالس  تصاویر  ارائه  با  کفه 
جامع و کامل به همراه نحوه کاربرد آنها 
به  نسبت  ابهام  وجود  صورت  در  و  ارائه 
برطرف کردن آن و پاسخ به سؤاالت طرح 

شده اقدام شود.
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ماهیچه گیری  

4ـ1ـ3ـ  توزین ماسه، چسب و مواد افزودنی )کار کارگاهی(
زمان بندی پیشنهادی:

موضوع
زمان

عملينظري

30 دقیقهتوضیح نکات ایمنی در مورد تفکیک و توزین اجزای مخلوط ماسه ماهیچه

150 دقیقهنمایش انجام مراحل کار تفکیک و توزین

4 ساعتانجام کار عملی توسط هنرجویان

2 ساعتانجام فعالیت کارگاهی توسط هنرجویان

9 ساعتجمع

محل ارائه:  کارگاه ریخته گری.
شرایط و تجهیزات آموزشی: وسعت و ارتفاع براساس استاندارد کارگاه ها، نور و تهویه 

مناسب، دارای جعبه کمک های اولیه و تجهیزات اطفای حریق و پوسترهای ایمنی.

ابزار، تجهیزات و مواد مصرفی
باسکول، ترازوی دو کفه، ترازوی یک کفه، ماسه، چسب و مواد افزودنی.

 نکات ایمنی و بهداشتی
در ابتدا توضیحات جامع و کامل در ارتباط با نکات ایمنی و بهداشتی تفکیک و توزین 
مواد افزودنی و ماسه ماهیچه به کمک تصاویر، پوستر و ...در کارگاه ریخته گری ارائه  شود.
سپس از هنرجویان خواسته شود قبل از ورود به کارگاه تجهیزات ایمنی شخصی شامل 
لباس کار، کفش ایمنی، دستکش، کاله ایمنی، ماسک و عینک را حتماً استفاده نمایند 
و سپس وارد کارگاه شوند و از ورود هنرجویانی که از تجهیزات ایمنی شخصی استفاده 

نکرده اند به کارگاه جداً جلوگیری به عمل آید.

مراحل انجام کار تفکیک و توزین مواد افزودنی و ماسه ماهیچه، براساس متن کتاب 
درسی و مطابق دستورالعمل اجرایی کار عملی تدریس شود.

در حین انجام کار عملی باید عالوه بر تفکیک و توزین مواد افزودنی و ماسه ماهیچه 
نسبت به یادآوری و تأکید نکات ایمنی و بهداشتی مربوط به هر مرحله اقدام الزم انجام 
مربوطه  اشکاالت  و  گیرد  نظارت صورت  هنرجویان  توسط  کار  انجام  نحوه  بر  و  شود 
شامل عدم شناسایي صحیح و تفکیک مواد اولیه شامل ماسه، چسب و مواد افزودني و 
وجود اشیا و مواد ناخواسته در ماسه و توزین غلط مواد اولیه، برطرف گردد. همچنین 

از رعایت نکات ایمنی توسط هنرجویان اطمینان حاصل شود.

کار عملی
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هنرجویان به چهار گروه تقسیم شده و از هر گروه خواسته شود یکي از فعالیت هاي 1، 
2، 3 و 4 را انجام دهد و پس از تفکیک و توزین، جدول مربوطه را تکمیل نماید. پس از 
اتمام کار عملی هر گروه، مجدد از هر گروه خواسته شود که کار عملی مربوط به گروه 
دیگر را انجام دهد به طوری که همه گروه ها در انتها، همه کارهای عملی را انجام داده 

باشند و نتایج را در جداول مربوطه ثبت نمایند و ارائه دهند.

پس از انجام کار و فعالیت از هنرجویان خواسته شود که ابزار، تجهیزات مربوطه و 
سطح کارگاه را تمیز نموده و اضافات باقی مانده را به محل های مشخص شده انتقال 

دهند و ابزار و تجهیزات را در محل های مشخص شده قرار دهند.

در پایان گزارش کار تفکیک و توزین مواد افزودنی و ماسه ماهیچه در یک برگ مطابق 
فرمت ارائه شده تهیه و به هنرآموز ارائه گردد.

5ـ1ـ3ـ نحوه مخلوط کردن مواد اولیه ماهیچه گیری    
زمان بندی پیشنهادی:

موضوع
زمان

عملينظري

45 دقیقهطرح سؤال، بحث گروهی و نمایش فیلم

35 دقیقهانجام فعالیت ها و تکمیل جداول توسط هنرجویان

40 دقیقهارائه توضیحات در ارتباط با نحوه کار با مخلوط ماسه ماهیچه 

2 ساعتجمع

محل ارائه: کالس دارای فضا و میز و صندلی استاندارد.
ماژیک،  تخته وایت برد،  پرده نمایش،  ویدئوپروژکتور،  رایانه،  آموزشی:  تجهیزات 

تخته پاک کن.

فعالیت تکمیلی

نکـات 
زیست محیطی
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ماهیچه گیری  

راهنماي تدریس
نحوه  با  ارتباط  در  سؤاالتی  ابتدا  در 
بتن و  مخلوط کردن مواد تشکیل دهنده 
الزم  زمان  و  حاصله  مخلوط  یکنواختی 
الزم  پیشنهادهای  و  مخلوط کردن  برای 
برای بهبود خواص بتن و یکنواخت شدن 
اجرایی  دستورالعمل  مطابق  آن  اجزای 
مطرح  شود.  در کالس  پاسخ  و  پرسش 
نام  خواسته  شود  هنرجویان  از  ادامه  در 
تجهیزات نشان داده شده در جدول کتاب 
و کاربرد آنها را، در جدول تکمیل نمایند و 
پاسخ های خود را ارائه دهند. پس از بررسي 
پاسخ ها، در صورت وجود اشکال نسبت به 
برطرف کردن اشکاالت، اقدام شود. سپس 
آنها خواسته  شود دستگاه های دیگری  از 
که برای مخلوط کردن مواد می شناسند را 
به همراه کاربردشان در ادامه جدول کتاب 

ذکر نمایند و نتیجه را ارائه دهند.
ماسه  از  شده  ساخته  بلوک  دو  ادامه  در 
سیلیسی و چسب سیلیکات سدیم، سخت 
صورت  به  یکی  که   CO2 گاز  با  شده 
مخلوط  غیریکنواخت  دیگری  و  یکنواخت 
هنرجویان  از  و  شود  ارائه  در کالس  شده، 
کیفیت  لحاظ  از  را  آنها  که  خواسته  شود 
بررسی  گروهی  بحث  صورت  به  ظاهری 
با  ارتباط  نموده و برداشت های خود را در 
مشخصات ظاهری شامل یکنواختی سطح، 
یکنواختی استحکام فشاری در تمام نقاط در 
جدول مربوطه در کتاب درج و نتیجه گیری 
از  پس  دهند.  ارائه  چند سطر  در  را  خود 
بررسی پاسخ های جدول و نتیجه گیری های 
ارائه شده، در صورت وجود اشکال با کمک 

تکمیلی  توضیحات  ارائه  و  گروهی  بحث 
نسبت به رفع اشکال اقدام شود.

ترتیب  با  ارتباط  در  سؤاالتی  ادامه  در 
افزودن مواد برای ساخت بتن و مشکالت 
ترتیب  نکردن  رعایت  اثر  در  شده  ایجاد 
مخلوط  ساخت  و  بتن  در  مواد  افزودن 
ماسه، مطابق دستورالعمل اجرایی پرسش 
از  سپس  مطرح  شود.  در کالس  پاسخ  و 
هنرجویان خواسته  شود نتیجه گیري خود 
را در چند سطر ارائه دهند. پس از بررسي 
صورت  در  شده  ارائه  نتیجه گیري هاي 
نمودن  برطرف  به  نسبت  اشکال،  وجود 

اشکال اقدام شود.
در ادامه سؤاالتی در رابطه با زمان مخلوط 
کردن اجزای بتن و تأثیر آن بر یکنواختی 
در  کردن  مخلوط  زمان  تأثیر  و  بتن 
ماهیچه گیری،  ماسه  مخلوط  کیفیت 
و  پرسش  اجرایی  دستورالعمل  مطابق 
از  سپس  شود.  مطرح  در کالس  پاسخ 
هنرجویان خواسته  شود نتیجه گیري خود 
را در چند سطر ارائه دهند. پس از بررسي 
صورت  در  شده  ارائه  نتیجه گیري هاي 
نمودن  برطرف  به  نسبت  اشکال،  وجود 

اشکال اقدام شود.
در ادامه توضیحات جامع و کامل در ارتباط 
با نحوه مخلوط کردن اجزای مخلوط ماسه 
ماهیچه گیری، ترتیب افزودن مواد و زمان 
 ،CO2 مخلوط کردن و تهیه مخلوط ماسه
 )Cold box( کلدباکس  ماسه  مخلوط 
 )Hot box( هات باکس  ماسه  مخلوط  و 
به  و  ارائه   از تصاویر در کالس  استفاده  با 

سؤاالت مطرح شده پاسخ داده  شود.
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6ـ1ـ3ـ مخلوط کردن ماسه ماهیچه و مواد افزودنی 
)کارکارگاهی(   

زمان بندی پیشنهادی:

موضوع
زمان

عملينظري

10 دقیقهتوضیح نکات ایمنی مربوط به مخلوط کردن ماسه ماهیچه و مواد افزودنی 

45 دقیقهنمایش مراحل کار تفکیک و توزین

70 ساعتانجام کار عملی توسط هنرجویان

55 دقیقهانجام فعالیت کارگاهی توسط هنرجویان

3 ساعتجمع

محل ارائه:  کارگاه ریخته گری.
شرایط و تجهیزات آموزشی: وسعت و ارتفاع براساس استاندارد کارگاه ها، نور و تهویه 

مناسب، دارای جعبه کمک های اولیه و تجهیزات اطفای حریق و پوسترهای ایمنی.

ابزار، تجهیزات و مواد مصرفی
مخلوط کن ماسه، ماسه، چسب، مواد افزودنی، زمان سنج.

 نکات ایمنی و بهداشتی
در ابتدا توضیحات جامع و کامل در ارتباط با نکات ایمنی و بهداشتی مخلوط کردن مواد 

افزودنی و ماسه ماهیچه به کمک تصاویر، پوستر و ...در کارگاه ریخته گری ارائه  شود.
سپس از هنرجویان خواسته شود قبل از ورود به کارگاه، تجهیزات ایمنی شخصی شامل 
لباس کار، کفش ایمنی، دستکش، کاله ایمنی، ماسک و عینک را حتماً استفاده نمایند 
و سپس وارد کارگاه شوند و از ورود هنرجویانی که از تجهیزات ایمنی شخصی استفاده 

نکرده اند به کارگاه جداً جلوگیری به عمل آید.

مراحل انجام کار مخلوط کردن مواد افزودنی و ماسه ماهیچه، براساس متن کتاب درسی 
و مطابق دستورالعمل اجرایی کار عملی تدریس شود.

در حین انجام کار عملی باید عالوه بر روش مخلوط کردن مواد افزودنی و ماسه ماهیچه 
نسبت به یادآوری و تأکید به نکات ایمنی و بهداشتی مربوط به هر مرحله اقدام الزم انجام 
شود و بر نحوه انجام کار توسط هنرجویان نظارت صورت گیرد و اشکاالت مربوطه شامل 
مخلوط نشدن کامل ماسه و مواد افزودني، گلوله اي شدن، خشک شدن و غیر یکنواخت 
هنرجویان  توسط  ایمنی  نکات  رعایت  از  گردد. همچنین  برطرف  ماسه،  مخلوط  بودن 

اطمینان حاصل شود.

کار عملی
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ماهیچه گیری  

هنرجویان را به سه گروه تقسیم کرده و از هر گروه خواسته  شود، مخلوط کردن ماسه و چسب 
و مواد افزودنی مربوط به ماسه cO2، هات باکس )Hot box( و کلدباکس )cold box( را با 
استفاده از مخلوط کن ماسه انجام دهند. پس از اتمام کار عملی هر گروه، مجدد از هر گروه 
خواسته  شود کار عملی مربوط به گروه دیگر را انجام دهد به طوری که همه گروه ها در انتها 

مخلوط کردن اجزای سه نوع مخلوط ماسه فوق را انجام داده باشند و نتایج را ارائه دهند.

پس از انجام کار و فعالیت از هنرجویان خواسته شود که ابزار، تجهیزات مربوطه و 
سطح کارگاه را تمیز نموده و اضافات باقی مانده را به محل های مشخص شده انتقال 

دهند و ابزار و تجهیزات را در محل های مشخص شده قرار دهند. 

در پایان گزارش کار مخلوط کردن ماسه ماهیچه و مواد افزودنی در یک برگ مطابق 
فرمت ارائه شده تهیه و به هنرآموز ارائه گردد.

7ـ1ـ3ـ تحلیل علت افزودن مواد افزودنی به ماسه ماهیچه 
زمان بندی پیشنهادی:

موضوع
زمان

عملينظري

1/5 ساعتارائه توضیحات و نمایش عملی کار با نرم افزار

1 ساعتنظارت بر کار با نرم افزار و رفع اشکال و بحث گروهی

1/5 ساعتانجام فعالیت گروهی

1 ساعتانجام تمرین پیشنهادی

5 ساعتجمع

محل ارائه: کالس دارای فضا و میز و صندلی استاندارد.
ماژیک،  تخته وایت برد،  پرده نمایش،  ویدئوپروژکتور،  رایانه،  آموزشی:  تجهیزات 

تخته پاک کن.

راهنماي تدریس
در ابتدا توضیحاتی در ارتباط با میزان چسب و مواد افزودنی در ماهیچه ارائه و با استفاده از 
تصاویر، تأثیر کم یا زیاد بودن چسب و مواد افزودنی در ماهیچه و عیوبی که در اثر کم یا زیاد 
بودن چسب و مواد افزودنی در قطعه ریختگی ایجاد می شود با ذکر علت توضیح داده شود. 

نکـات 
زیست محیطی

فعالیت تکمیلی
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کیفیت  بر  افزودنی  مواد  و  چسب  مقدار  تأثیر  نرم افزار،  با  کار  نحوه  قسمت  این  در 
آموزش  این  شود.  داده  آموزش  هنرجویان  به  ریخته گری  قطعه  نهایت  در  و  ماهیچه 
شامل نحوه ورود به محیط نرم افزار، دستورات نرم افزار و نحوه عملکرد آنها و نحوه کار 

با دستورات و ... است.
در ادامه با استفاده از نرم افزار چند مثال عملی از مقادیر چسب و مواد افزودنی انجام  
شود و از هنرجویان خواسته  شود که با نرم افزار کار کرده و در صورت وجود اشکال، 

آن را منعکس نمایند تا نسبت به رفع اشکال اقدام شود.

هنرجویان به چند گروه تقسیم شده و از هر گروه خواسته  شود با استفاده از نرم افزار و 
میزان چسب و مواد افزودنی مشخص برای هر گروه جداگانه، نتیجه حاصل که تأثیر بر 
کیفیت قطعه ریختگی نهایی دارد ارائه نمایند. نتایج، بررسی و در صورت وجود اشکال 

نسبت به رفع آن اقدام شود.

درصدهای مختلفی از چسب و مواد افزودنی مشخص شود و از هنرجویان خواسته شود 
نتایج حاصله را با نرم افزار به دست آورده و ارائه دهند. 

8ـ1ـ3ـ روش های استحکام بخشی و نگهداری مخلوط ماسه 
ماهیچه    

زمان بندی پیشنهادی:

موضوع
زمان

عملينظري

45 دقیقهطرح سؤال، بحث گروهی و نمایش فیلم

35 دقیقهتکمیل جداول و ارائه نتیجه گیری توسط هنرجویان

ارائه توضیحات در ارتباط با روش های استحکام بخشی و 
40 دقیقهنگهداری مخلوط ماسه ماهیچه

2 ساعتجمع

محل ارائه: کالس دارای فضا و میز و صندلی استاندارد.
ماژیک،  تخته وایت برد،  پرده نمایش،  ویدئوپروژکتور،  رایانه،  آموزشی:  تجهیزات 

تخته پاک کن.

فعالیت تکمیلی

تمرین پیشنهادی

کار با نرم افزار
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ماهیچه گیری  

راهنماي تدریس 
نحوه  با  ارتباط  در  سؤاالتی  ابتدا  در 
مطابق  بتن  استحکام  و   شدن  سخت 
پاسخ  و  پرسش  اجرایی  دستورالعمل  با 
در کالس مطرح  شود. سپس از هنرجویان 
صحیح  پاسخ  به  توجه  با  خواسته  شود 
سؤاالت و بحث گروهی، نتیجه گیری خود 
را در چند سطر ارائه دهند. پس از بررسی 
صورت  در  شده،  ارائه  نتیجه گیری های 
وجود اشکال با ارائه توضیحات نسبت به 

برطرف نمودن اشکاالت اقدام شود.
در ادامه سؤاالتی در ارتباط با نحوه سخت 

چسب  و  سیلیسی  ماسه  مخلوط  شدن 
دستورالعمل  با  مطابق  سدیم  سیلیکات 
مطرح  در کالس  پاسخ  و  پرسش  اجرایی 
 شود. سپس نمونه مخلوط ماسه سیلیسی+ 
چسب سیلیکات سدیم در کالس ارائه شده 
تغییرات  خواسته  شود  هنرجویان  از  و 
گذشت  از  پس  را  ماسه  مخلوط  ظاهری 
سپس  کنند.  بررسی  مختلف  زمان های 
روی  سختی  ایجاد  با  ارتباط  در  سؤاالتی 
دستورالعمل  مطابق  ماسه  مخلوط  سطح 
مطرح  در کالس  پاسخ  و  پرسش  اجرایی 

 شود.

فیلم مربوط به روش های استحکام بخشی مخلوط های مختلف ماسه )cO2، هات باکس، 
داده  شود.  نمایش  در کالس  آموزشی،  فیلم  نمایش  دستورالعمل  مطابق  کلدباکس(، 
جدول  نمودن  تکمیل  به  نسبت  یکدیگر  تعامل  با  خواسته  شود  هنرجویان  از  سپس 
مربوطه در کتاب اقدام نمایند. پس از بررسی پاسخ های جدول در صورت وجود اشکال 

با ارائه توضیحات تکمیلی و با کمک بحث گروهی نسبت به رفع اشکال اقدام شود.

نحوه  با  ارتباط  در  سؤاالتی  ادامه  در 
مختلف  ماسه  مخلوط های  نگهداری 
پرسش  اجرایی  دستورالعمل  با  مطابق 
سپس  مطرح  شود.  در کالس  پاسخ  و 
به  توجه  با  خواسته  شود  هنرجویان  از 
تکمیل  به  نسبت  سؤاالت  صحیح  پاسخ 
با  ارتباط  در  کتاب  در  موجود  جدول 
روش نگهداری مخلوط ماسه اقدام نمایند 
از  پس  دهند.  ارائه  را  خود  پاسخ های  و 
صورت  در  شده،  ارائه  پاسخ های  بررسی 
تکمیلی  توضیحات  ارائه  با  اشکال  وجود 
سپس  شود.  اقدام  اشکال  رفع  به  نسبت 

خود  نتیجه گیری  خواسته  شود  آنها  از 
در  شده  ذکر  مطالب  با  ارتباط  در  را 
بررسی  از  پس  دهند.  ارائه  سطر  چند 
صورت  در  شده،  ارائه  نتیجه گیری های 
تکمیلی  توضیحات  ارائه  با  اشکال  وجود 

نسبت به رفع اشکال اقدام شود.
در  کامل  و  جامع  توضیحات  ادامه  در 
مخلوط  به  بخشی  استحکام  با  ارتباط 
نگهداری  روش  و  مختلف  ماهیچه  ماسه 
مطرح  سؤاالت  به  و  ارائه  در کالس  آنها 

شده پاسخ داده  شود. 

فیلم آموزشی
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ماهیچه  ماسه  مخلوط  نگهداری  و  بخشی  استحکام  9ـ1ـ3ـ 
)کار کارگاهی(     
زمان بندی پیشنهادی:

موضوع
زمان

عملينظري

توضیح نکات ایمنی مربوط به استحکام بخشی و نگهداری 
10 دقیقهمخلوط ماسه ماهیچه

45 دقیقهنمایش عملی استحکام بخشی و نگهداری مخلوط ماسه ماهیچه 

70 دقیقهانجام کار عملی توسط هنرجویان

45 دقیقهانجام فعالیت کارگاهی توسط هنرجویان

10 دقیقهتکمیل جدول ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

3 ساعتجمع

محل ارائه:  کارگاه ریخته گری.
شرایط و تجهیزات آموزشی: وسعت و ارتفاع براساس استاندارد کارگاه ها، نور و تهویه 

مناسب، دارای جعبه کمک های اولیه و تجهیزات اطفای حریق و پوسترهای ایمنی.

ابزار، تجهیزات و مواد مصرفی
مخلوط ماسه CO2، هات باکس )Hot box(، کلدباکس )Cold box(، گاز CO2، سیخ هوا، 

کوبه، محفظه مکعبی چوبی یا فلزی، کارد تسمه، مشعل گازی.

 نکات ایمنی و بهداشتی
در ابتدا توضیحات جامع و کامل در ارتباط با نکات ایمنی و بهداشتی استحکام بخشی 
...در کارگاه ریخته گری  و  به کمک تصاویر، پوستر  نگهداری مخلوط ماسه ماهیچه  و 

ارائه شود.
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ماهیچه گیری  

سپس از هنرجویان خواسته شود قبل از ورود به کارگاه تجهیزات ایمنی شخصی شامل 
لباس کار، کفش ایمنی، دستکش، کاله ایمنی، ماسک و عینک را حتماً استفاده نمایند 
و سپس وارد کارگاه شوند و از ورود هنرجویانی که از تجهیزات ایمنی شخصی استفاده 

نکرده اند به کارگاه جداً جلوگیری به عمل آید.

مراحل انجام کار استحکام بخشی و نگهداری مخلوط ماسه ماهیچه، براساس متن کتاب 
درسی و مطابق دستورالعمل اجرایی کار عملی تدریس شود.

ماسه  مخلوط  نگهداری  و  استحکام بخشی  بر  عالوه  باید  عملی  کار  انجام  حین  در 
ماهیچه نسبت به یادآوری و تأکید نکات ایمنی و بهداشتی مربوط به هر مرحله اقدام 
الزم انجام شود و بر نحوه انجام کار توسط هنرجویان نظارت صورت گیرد و اشکاالت 
مربوطه شامل نداشتن استحکام کافي، پوک شدن، وجود تخلخل در سطوح و استحکام 
رعایت  از  همچنین  گردد.  برطرف  شده،  سخت  ماهیچه  ماسه  مخلوط  غیر یکنواخت 

نکات ایمنی توسط هنرجویان اطمینان حاصل شود.

هنرجویان را به سه گروه تقسیم کرده و از هر گروه خواسته  شود استحکام بخشی یکی 
 )Hot box( و هات باکس )cold box( کلدباکس ،cO2 از مخلوط های ماسه ماهیچه
را انجام داده و پس از استحکام بخشی جدول مربوطه را تکمیل نماید. پس از اتمام کار 
عملی هر گروه، مجدد از هر گروه خواسته  شود، کار عملی مربوط به گروه دیگر را انجام 
دهد. به طوری که همه گروه ها در پایان استحکام بخشی سه نوع مخلوط ماسه ماهیچه 

را انجام داده باشند و نتایج را در جداول مربوطه ثبت و ارائه دهند.

پس از انجام کار و فعالیت از هنرجویان خواسته شود که ابزار، تجهیزات مربوطه و 
سطح کارگاه را تمیز نموده و اضافات باقی مانده شامل ماسه، چسب و مواد شیمیایي 
در  را  تجهیزات  و  ابزار  و  دهند  انتقال  شده  مشخص  محل های  به  را  اسید  مانند 

محل های مشخص شده قرار دهند. 

نگهداری مخلوط ماسه ماهیچه در یک برگ  استحکام بخشی و  پایان گزارش کار  در 
مطابق فرمت ارائه شده تهیه و به هنرآموز ارائه گردد.

کار عملی

نکـات 
زیست محیطی

فعالیت
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       )Hot box( 2ـ3ـ ماهیچه گیری هات باکس
1ـ2ـ3ـ انواع ماهیچه و قالب ماهیچه    

زمان بندی پیشنهادی:

موضوع
زمان

عملينظري

50 دقیقهطرح سؤال بحث گروهی، نمایش عملی و نمایش فیلم

20 دقیقهفعالیت گروهی

50 دقیقهارائه توضیحات در ارتباط با انواع ماهیچه و قالب ماهیچه

120دقیقهجمع

محل ارائه: کالس دارای فضا و میز و صندلی استاندارد.
وسایل کمک آموزشی: ویدئو پروژکتور، پرده نمایش، رایانه، تخته وایت برد، ماژیک و 

تخته پاک کن.

نمایش عملی

راهنمای تدریس
از چند قطعه ریختگی  ابتدا تصاویری  در 
پروانه  و  ساده  شیر  مانند  ماهیچه دار 
شود  داده  نمایش  در کالس  پمپ )ایمپلر( 
و مطابق با دستورالعمل اجرایی پرسش و 
پاسخ سؤاالتی در کالس مطرح شود سپس 
نتیجه گیری  شود  خواسته  هنرجویان  از 
پاسخ های  و  سؤاالت  و  بحث  از  را  خود 
ارائه  در چند سطر  در کالس  مطرح شده 

نمایند.
ارائه  نتیجه گیری های  بررسی  از  پس 
کمک  به  اشکال  وجود  صورت  در  شده 
ارائه  و  تعامل هنرجویان  با  بحث گروهی 
به رفع اشکال  توضیحات تکمیلی نسبت 

اقدام شود.
در ادامه سؤاالتی در ارتباط با نحوه ساخت 
اجرایی  العمل  دستور  با  مطابق  ماهیچه 

پرسش و پاسخ در کالس مطرح شود.

یک نمونه مدل قطعه ماهیچه دار به همراه قالب ماهیچه در کالس نمایش داده شده و از 
هنرجویان خواسته شود نظرات خود را به صورت بحث گروهی با تعامل یکدیگر مطرح 
نمایند سپس از آنها خواسته شود نتیجه گیری های خود را در ارتباط با نحوه ساخت 
ماهیچه و لزوم استفاده از جعبه ماهیچه جهت ماهیچه گیری در چند سطر ارائه نمایند. 
در صورت وجود اشکال به کمک بحث گروهی و ارائه توضیحات تکمیلی نسبت به رفع 

آنها اقدام شود.
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ماهیچه گیری  

با  مطابق  در کالس  قالب  در  آنها  قرارگیری  نحوه  و  ماهیچه  انواع  از  شماتیک  فیلم 
دستورالعمل نمایش فیلم آموزشی، نمایش داده شود.

با  شود  خواسته  هنرجویان  از  ادامه  در 
توجه به محتوای فیلم و به صورت بحث 
اقدام  جدول  تکمیل  به  نسبت  گروهی 
شده  تکمیل  جدول  ارائه  از  پس  کنند. 
بحث  کمک  به  اشکال  وجود  صورت  در 
به  نسبت  تکمیلی  توضیحات  و  گروهی 

رفع اشکال اقدام  شود.
در ادامه سؤاالتی در ارتباط با قسمت های 
مختلف ماهیچه مطابق دستورالعمل اجرایی 
پرسش و پاسخ در کالس مطرح شود سپس 
آن  ماهیچه  همراه  به  قطعه  یک  تصویر 
مطابق کتاب درسی در کالس نمایش داده 
شده و از هنرجویان خواسته شود با تعامل 

در  ماهیچه  مختلف  قسمت های  یکدیگر 
تصویر را مشخص کرده و وظایف هر قسمت 
را بیان کنند. در صورت وجود اشکال با ارائه 
رفع  به  نسبت  گروهی  بحث  و  توضیحات 

اشکال اقدام شود.
در  کامل  و  جامع  توضیحات  ادامه  در 
ساخت  روش های  ماهیچه،  انواع  مورد 
آنها و قالب ماهیچه و قسمت های مختلف 
ماهیچه و وظایف آنها با استفاده از تصاویر 
مطرح  سؤاالت  به  و  شده  ارائه  در کالس 

شده پاسخ داده شود.

2ـ2ـ3ـ روش های ماهیچه گیری هات باکس    
زمان بندی پیشنهادی:

موضوع
زمان

عملينظري

30 دقیقهطرح سؤال، نمایش فیلم، بحث گروهی

ارائه توضیحات در مورد روش های ماهیچه گیری هات باکس و 
30 دقیقهابزار مربوطه

1ساعتجمع

محل ارائه: کالس دارای فضا و میز و صندلی استاندارد.
تجهیزات کمک آموزشی: ویدئو پروژکتور، پرده نمایش، رایانه، تخته وایت برد، ماژیک 

و تخته پاک کن.

راهنمای تدریس
در ابتدا سؤاالتی در ارتباط با روش های دستی و ماشینی تولید ماهیچه مطابق دستورالعمل 

اجرای پرسش و پاسخ در کالس مطرح شود.

فیلم آموزشی
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فیلم روش های ماهیچه گیری دستی و ماشینی و ماشین آالت ماهیچه گیری هات باکس 
و نحوه کارکرد آنها در کالس مطابق با دستورالعمل نمایش فیلم آموزشی، نمایش داده 

شود.

در ادامه توضیحات جامع و کامل در ارتباط با روش های ماهیچه سازی هات باکس به 
صورت دستی و ماشینی و ابزار ماهیچه گیری دستی مانند ابزار قالبگیری در کالس ارائه 

شده و به سؤاالت مطرح شده پاسخ  داده شود.

3ـ2ـ3ـ نحوه پر کردن جعبه ماهیچه    
زمان بندی پیشنهادی:

موضوع
زمان

عملينظري

30 دقیقهطرح سؤال بحث گروهی و نمایش فیلم

30 دقیقهارائه توضیحات در ارتباط با نحوه پر کردن جعبه ماهیچه

1ساعتجمع

محل ارائه: کالس دارای فضا و میز و صندلی استاندارد.
تجهیزات کمک آموزشی: ویدئو پروژکتور، پرده نمایش، رایانه، تخته وایت برد، ماژیک 

و تخته پاک کن.

راهنمای تدریس
در ابتدا سؤاالتی در ارتباط با نحوه پر کردن جعبه ماهیچه در کالس مطابق با دستور العمل 
اجرایی پرسش و پاسخ مطرح شود. سپس از هنرجویان خواسته شود نتیجه گیری خود 
را از پاسخ های ارائه شده و بحث گروهی در چند سطر تحویل دهند. پس از بررسی 
نتیجه گیری های ارائه شده در صورت وجود اشکال به کمک بحث گروهی با مشارکت 

هنرجویان و ارائه توضیحات تکمیلی نسبت به رفع اشکال اقدام شود.

با  مطابق  در کالس  ماشینی  و  دستی  صورت  به  ماهیچه  جعبه  پر کردن  نحوه  فیلم 
دستورالعمل نمایش فیلم آموزشی، نمایش داده شود.

در ادامه توضیحات جامع و کامل در ارتباط با روش پر کردن جعبه ماهیچه به صورت 
دستی و ماشینی و نحوه استحکام بخشی ماهیچه با استفاده از تصاویر در کالس ارائه 

شده و به سؤاالت مطرح شده پاسخ داده  شود.

فیلم آموزشی

فیلم آموزشی
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ماهیچه گیری  

4ـ2ـ3ـ پر کردن جعبه ماهیچه )کار کارگاهی(    
زمان بندی پیشنهادی:

موضوع
زمان

عملينظري

30 دقیقهتوضیح نکات ایمنی مربوط به آماده سازی و پر کردن قالب ماهیچه

30 دقیقهنمایش مراحل کار آماده سازی و پر کردن قالب ماهیچه

1/5 ساعتانجام کار عملی توسط هنرجویان

1/5 ساعتانجام فعالیت کارگاهی توسط هنرجویان

4 ساعتجمع

محل ارائه:  کارگاه ریخته گری.
شرایط و تجهیزات آموزشی: وسعت و ارتفاع براساس استاندارد کارگاه ها، نور و تهویه 

مناسب، دارای جعبه کمک های اولیه و تجهیزات اطفای حریق و پوسترهای ایمنی.

ابزار، تجهیزات و مواد مصرفی
جعبه ماهیچه، مخلوط ماسه ماهیچه گیری، ابزار ماهیچه گیری.

 نکات ایمنی و بهداشتی
در ابتدا توضیحات جامع و کامل در ارتباط با نکات ایمنی و بهداشتی آماده سازی قالب 
ماهیچه و پر کردن جعبه ماهیچه، به کمک تصاویر، پوستر و ... در کارگاه ریخته گری 

ارائه شود.
سپس از هنرجویان خواسته شود قبل از ورود به کارگاه تجهیزات ایمنی شخصی شامل 
لباس کار، کفش ایمنی، دستکش، کاله ایمنی، ماسک و عینک را حتماً استفاده نمایند 
و سپس وارد کارگاه شوند و از ورود هنرجویانی که از تجهیزات ایمنی شخصی استفاده 

نکرده اند به کارگاه جداً جلوگیری به عمل آید.

مراحل انجام کار آماده سازی قالب ماهیچه و پر کردن جعبه ماهیچه براساس متن کتاب 
درسی و مطابق دستورالعمل اجرایی کار عملی تدریس شود.

در حین انجام کار عملی باید عالوه بر روش آماده سازی قالب ماهیچه و پر کردن جعبه 
ماهیچه نسبت به یادآوری و تأکید نکات ایمنی و بهداشتی مربوط به هر مرحله اقدام 
الزم انجام شود و بر نحوه انجام کار توسط هنرجویان نظارت صورت گیرد و اشکاالت 
مربوطه شامل پر نشدن کامل جعبه ماهیچه و عدم استحکام مناسب ماهیچه برطرف 

گردد. همچنین از رعایت نکات ایمنی توسط هنرجویان اطمینان حاصل شود.

کار عملی



68

جهت انجام فعالیت هنرجویان را به چهار گروه تقسیم کرده و از هر گروه خواسته شود 
که آماده سازی و پر کردن یک قالب ماهیچه را انجام دهند. سپس از هر گروه خواسته 
شود آماده سازی و پر کردن جعبه ماهیچه گروه های دیگر را انجام دهند به طوری که 
همۀ گروه ها در انتها، آماده سازی و پر کردن همۀ جعبه ماهیچه ها را انجام داده و نتایج 

را ارائه دهند.

پس از انجام کار و فعالیت از هنرجویان خواسته شود که ابزار، تجهیزات مربوطه و 
سطح کارگاه را تمیز نموده و اضافات باقی مانده را به محل های مشخص شده انتقال 

دهند و ابزار و تجهیزات را در محل های مشخص شده قرار دهند. 

در پایان گزارش کار آماده سازی و پر کردن جعبه ماهیچه در یک برگ مطابق فرمت 
ارائه شده تهیه و به هنرآموز ارائه گردد.

5ـ2ـ3ـ نحوه حرارت دادن قالب ماهیچه    
زمان بندی پیشنهادی:

موضوع
زمان

عملينظري

50 دقیقهطرح سؤال، بحث گروهی، نمایش فیلم

40 دقیقهارائه توضیحات در ارتباط با نحوه حرارت دادن قالب ماهیچه

1/5 ساعتجمع

محل ارائه: کالس دارای فضا و میز و صندلی استاندارد.
ماژیک،  تخته وایت برد،  پرده نمایش،  ویدئوپروژکتور،  رایانه،  آموزشی:  تجهیزات 

تخته پاک کن.

راهنمای تدریس
در کالس  ماهیچه  ماسه  مخلوط  استحکام بخشی  نحوه  با  ارتباط  در  سؤاالتی  ابتدا  در 

مطابق با دستورالعمل اجرایی پرسش و پاسخ مطرح شود.

فیلم نحوه استحکام بخشی به ماهیچه هات باکس به صورت دستی و ماشینی در کالس 
مطابق با دستورالعمل نمایش فیلم آموزشی، نمایش داده شود.

فعالیت تکمیلی

نکـات 
زیست محیطی

فیلم آموزشی
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ماهیچه گیری  

در ادامه سؤاالتی در ارتباط با مدت زمان 
در کالس  ماهیچه  دادن  حرارت  دمای  و 
و  پرسش  اجرایی  دستورالعمل  با  مطابق 
هنرجویان  از  سپس  شود.  مطرح  پاسخ 
در  را  خود  نتیجه گیري  خواسته  شود 
بررسي  از  پس  نمایند.  ارائه  سطر  چند 
صورت  در  شده  ارائه  نتیجه گیري هاي 
بحث  و  توضیحات  ارائه  با  اشکال،  وجود 
گروهي نسبت به برطرف نمودن اشکاالت 

اقدام شود.
در ادامه سؤاالتی در ارتباط با ابزار و تجهیزات 
حرارت دهی جهت استحکام بخشی ماهیچه 
و  پرسش  اجرایی  دستورالعمل  با  مطابق 
پاسخ در کالس مطرح شود. سپس با توجه 
و  یکدیگر،  با  تعامل  و  گروهی  بحث  به 
سؤاالت مطرح شده از هنرجویان خواسته 

به  راجع  کتاب  در  مربوطه  جدول  شود 
جهت  مناسب   حرارت دهی  نحوه  و  ابزار 
نموده  را تکمیل  استحکام بخشی ماهیچه 
و ارائه نمایند. در صورت وجود اشکال در 
جدول، نسبت به برطرف نمودن اشکاالت 
به کمک بحث گروهی و تعامل با یکدیگر و 

ارائه توضیحات تکمیلی اقدام شود.
شود  خواسته  هنرجویان  از  ادامه  در 
ارائه  سطر  چند  در  را  خود  نتیجه گیری 

دهند.
در  کامل  و  جامع  توضیحات  ادامه  در 
روش  به  ماهیچه  حرارت دهی  با  ارتباط 
تجهیزات  و  ابزار  و  ماشینی  و  دستی 
مطرح  سؤاالت  به  و  شده  ارائه  در کالس 

شده پاسخ داده شود.

6ـ2ـ3ـ حرارت دادن قالب ماهیچه )کار کارگاهی(    
زمان بندی پیشنهادی:

موضوع
زمان

عملينظري

30 دقیقهتوضیح نکات ایمنی مربوط به حرارت دادن قالب ماهیچه

40 دقیقهنمایش مراحل کار حرارت دادن قالب ماهیچه

110 دقیقهانجام کار عملی توسط هنرجویان

60 دقیقهانجام فعالیت کارگاهی توسط هنرجویان

4 ساعتجمع

محل ارائه:  کارگاه ریخته گری.
شرایط و تجهیزات آموزشی: وسعت و ارتفاع براساس استاندارد کارگاه ها، نور و تهویه 

مناسب، دارای جعبه کمک های اولیه و تجهیزات اطفای حریق و پوسترهای ایمنی.

ابزار، تجهیزات و مواد مصرفی 
تجهیزات حرارت دهی شامل مشعل، المنت و...
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 نکات ایمنی و بهداشتی
در ابتدا توضیحات جامع و کامل در ارتباط با نکات ایمنی و بهداشتی حرارت دادن قالب 

ماهیچه به کمک تصاویر، پوستر و ... در کارگاه ریخته گری ارائه مي شود.
سپس از هنرجویان خواسته شود قبل از ورود به کارگاه، تجهیزات ایمنی شخصی شامل 
لباس کار، کفش ایمنی، دستکش چرمی، کاله ایمنی، ماسک و عینک را حتماً استفاده 
نمایند و سپس وارد کارگاه شوند و از ورود هنرجویانی که از تجهیزات ایمنی شخصی 

استفاده نکرده اند، به کارگاه جداً جلوگیری به عمل آید.

مطابق  و  درسی  کتاب  متن  براساس  ماهیچه  قالب  حرارت دادن  کار  انجام  مراحل 
دستورالعمل اجرایی کار عملی تدریس شود.

در حین انجام کار عملی باید عالوه بر حرارت دادن قالب ماهیچه نسبت به یادآوری 
و تأکید نکات ایمنی و بهداشتی مربوط به هر مرحله اقدام الزم انجام شود و بر نحوه 
استحکام  عدم  شامل  مربوطه  اشکاالت  و  گیرد  صورت  نظارت  هنرجویان  کار  انجام 
کافی ماهیچه و سوختن ماهیچه برطرف گردد و همچنین از رعایت نکات ایمنی توسط 

هنرجویان اطمینان حاصل شود.

جهت انجام فعالیت هنرجویان را به چند گروه تقسیم کرده و از هر گروه خواسته شود 
یک جعبه ماهیچه پر شده را به روش دستی با دماهای کم، زیاد و مناسب حرارت دهی 
نمانید و نتایج حاصله را در جدول مربوطه وارد نمایند. سپس هر گروه جعبه ماهیچه 
پرشده دیگر را با روش دستی و در زمان های کم، زیاد و مناسب حرارت دهی نموده و 

نتایج حاصله را در جدول مربوطه وارد نمایند و ارائه  دهند.

با  )گرمکن(  کوره  یا  مشعل  کردن  روشن  هنگام  در  شود  خواسته  هنرجویان  از 
سوخت مایع و گاز حتماً نسبت سوخت به اکسیژن را تنظیم نمایند تا از سوختن 
ناقص و ایجاد گازهای سمی و آلوده کننده محیط زیست جلوگیری شود. همچنین 
در هنگام کار با کوره، از خاموش بودن آنها اطمینان حاصل شود و متناسب با زمان 

کاری مورد نیاز روشن باشد.
پس از انجام کار و فعالیت از هنرجویان خواسته شود که ابزار و تجهیزات مربوطه و 
سطح کارگاه را تمیز نموده و اضافات باقی مانده را به محل های مشخص شده انتقال 

دهند و ابزار و تجهیزات را در محل های مشخص شده قرار دهند. 

در پایان گزارش کار حرارت دادن قالب ماهیچه را در یک برگ مطابق فرم ارائه شده 
تهیه و به هنرآموز ارائه دهند.

کار عملی

فعالیت تکمیلی

نکـات 
زیست محیطی
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ماهیچه گیری  

7ـ2ـ3ـ تحلیل زمان و دمای حرارت دادن قالب ماهیچه 
 

زمان بندی پیشنهادی:

موضوع
زمان

عملينظري

10 دقیقهنمایش عملی کار با نرم افزار

10 دقیقهنظارت بر کار با نرم افزار و رفع اشکال

10 دقیقهانجام فعالیت گروهی

30 دقیقهجمع

محل ارائه: کالس دارای فضا و میز و صندلی استاندارد.
ماژیک،  تخته وایت برد،  پرده نمایش،  ویدئوپروژکتور،  رایانه،  آموزشی:  تجهیزات 

تخته پاک کن.

راهنمای تدریس

استحکام  و  ماهیچه ها  پخت  بر  حرارت دهی  زمان  و  دما  تأثیر  نرم افزار  با  کار  نحوه 
نرم افزار،  محیط  به  ورود  نحوه  شامل  آموزش  این  شود.  داده  آموزش  آنها  کیفیت  و 

دستورات نرم افزار و نحوه عملکرد آنها و نحوه کار با دستورات می باشد.
در ادامه چند مثال عملی از تأثیر دما و زمان حرارت دهی بر پخت ماهیچه انجام شود و 
از هنرجویان خواسته شود با نرم افزار کار کرده و در صورت وجود اشکال آن را منعکس 

نموده تا نسبت به رفع اشکال اقدام شود.
الزم است قبل از کار با نرم افزار کتابچه دستورالعمل و نحوه کار با آن و دستورات و 

روش نصب در رایانه مطالعه شود.

هنرجویان را به چند گروه تقسیم کرده و از هر گروه خواسته شود با استفاده از نرم افزار 
تأثیر دما و زمان حرارت دهی بر کیفیت و استحکام و پخت ماهیچه های ضخیم و نازک 

را بررسی نموده و نتایج در جدول وارد شود و ارائه گردد.

فعالیت تکمیلی

کار با نرم افزار
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2ـ3ـ نحوه خارج کردن ماهیچه از جعبه ماهیچه    8ـ 
زمان بندی پیشنهادی:

موضوع
زمان

عملينظري

40 دقیقهنمایش فیلم، طرح سؤال و بحث گروهی

ارائه توضیحات در ارتباط با نحوه خارج کردن ماهیچه از جعبه 
20 دقیقهماهیچه به صورت دستی و ماشینی

1 ساعتجمع

محل ارائه: کالس دارای فضا و میز و صندلی استاندارد.
ماژیک،  تخته وایت برد،  پرده نمایش،  ویدئوپروژکتور،  رایانه،  آموزشی:  تجهیزات 

تخته پاک کن.

راهنمای تدریس

با  به صورت دستی مطابق  از جعبه ماهیچه  ابتدا فیلم نحوه خارج کردن ماهیچه  در 
دستورالعمل نمایش فیلم آموزشی در کالس نمایش داده شود.

در ادامه در ارتباط با فیلم نمایش داده شده سؤاالتی مطابق دستورالعمل اجرایی پرسش 
و پاسخ در کالس مطرح شود.

فیلم نحوه خارج کردن ماهیچه از جعبه ماهیچه به صورت ماشینی مطابق با دستورالعمل 
نمایش فیلم آموزشی در کالس نمایش داده شود.

سپس سؤاالتی در ارتباط با فیلم نمایش داده شده مطابق با دستورالعمل اجرایی پرسش 
و پاسخ در کالس مطرح شود.

در ادامه توضیحات جامع و کامل در ارتباط با خارج کردن ماهیچه از جعبه ماهیچه به 
صورت دستی و ماشینی با استفاده از تصاویر در کالس ارائه شده و به سؤاالت مطرح 

شده پاسخ داده شود.

فیلم آموزشی

فیلم آموزشی
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ماهیچه گیری  

9ـ2ـ3ـ خارج کردن ماهیچه از جعبه ماهیچه )کار کارگاهی(
زمان بندی پیشنهادی:

موضوع
زمان

عملينظري

20دقیقهتوضیح نکات ایمنی مربوط به خارج کردن ماهیچه از جعبه ماهیچه

30 دقیقهنمایش عملی مراحل کار خارج کردن ماهیچه از جعبه ماهیچه

80 دقیقهانجام کار عملی توسط هنرجویان

50 دقیقهانجام فعالیت کارگاهی توسط هنرجویان

3 ساعتجمع

محل ارائه:  کارگاه ریخته گری.
شرایط و تجهیزات آموزشی: وسعت و ارتفاع براساس استاندارد کارگاه ها، نور و تهویه 

مناسب، دارای جعبه کمک های اولیه و تجهیزات اطفای حریق و پوسترهای ایمنی.

ابزار، تجهیزات و مواد مصرفی
ابزار خارج کردن ماهیچه شامل چکش، پران و ...

 نکات ایمنی و بهداشتی
خارج کردن  بهداشتی  و  ایمنی  نکات  با  ارتباط  در  کامل  و  جامع  توضیحات  ابتدا  در 
ماهیچه از جعبه ماهیچه به کمک تصاویر، پوستر و .. در کارگاه ریخته گری ارائه شود.

سپس از هنرجویان خواسته شود قبل از ورود به کارگاه، تجهیزات ایمنی شخصی شامل 
لباس کار، کفش ایمنی، دستکش چرمی، کاله ایمنی، ماسک و عینک را حتماً استفاده 
نمایند و سپس وارد کارگاه شوند و از ورود هنرجویانی که از تجهیزات ایمنی شخصی 

استفاده نکرده اند به کارگاه جداً جلوگیری به عمل آید.

مراحل انجام کار خارج کردن ماهیچه از جعبه ماهیچه براساس متن کتاب و مطابق با 
دستورالعمل اجرایی کار عملی تدریس شود.

در حین انجام کار باید عالوه بر روش خارج کردن ماهیچه از جعبه ماهیچه نسبت به 
یادآوری و تأکید نکات ایمنی و بهداشتی مربوط به هر مرحله اقدام الزم انجام شود 
انجام کار توسط هنرجویان نظارت صورت گیرد و اشکاالت مربوطه شامل  و بر نحوه 
تخریب شدن ماهیچه یا گیرکردن آن در قالب و ... برطرف گردد. همچنین از رعایت 

نکات ایمنی و بهداشتی توسط هنرجویان اطمینان حاصل شود.

کار عملی
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جهت انجام فعالیت هنرجویان را به چند گروه تقسیم کرده و از هر گروه خواسته شود 
که از تعدادی جعبه ماهیچه های حرارت داده شده، ماهیچه را مطابق مراحل کار خارج 

کردن، از قالب ماهیچه خارج کرده و در کارگاه ارائه نمایند.

پس از انجام کار و فعالیت از هنرجویان خواسته شود که ابزار و تجهیزات مربوطه و 
سطح کارگاه را تمیز نموده و اضافات باقی مانده را به محل های مشخص شده انتقال 

دهند و ابزار و تجهیزات را در محل های مشخص شده قرار دهند 

در پایان گزارش کار خارج کردن ماهیچه از جعبه ماهیچه در یک برگ مطابق فرمت 
ارائه شده تهیه و به هنرآموز ارائه گردد.

10ـ2ـ3ـ نحوه پوشان دهی ماهیچه    
زمان بندی پیشنهادی:

موضوع
زمان

عملينظري

1/5 ساعتطرح سؤال، بحث گروهی

ارائه توضیحات در ارتباط با نوع پوشان، آماده سازی پوشان و 
1/5 ساعتنحوه پوشان دهی ماهیچه

3 ساعتجمع

محل ارائه: کالس دارای فضا و میز و صندلی استاندارد.
تجهیزات کمک آموزشی: رایانه، ویدئوپروژکتور، پرده نمایش، تخته وایت برد، ماژیک، 

تخته پاک کن.

فعالیت تکمیلی

راهنمای تدریس 
استفاده  با  ارتباط  در  سؤاالتی  ابتدا  در 
روی  مذاب  اثرات  تولید،  از  بعد  ماهیچه 
به  نیاز  و  ماهیچه  سطح  زبری  ماهیچه، 
اجرایی  دستورالعمل  با  مطابق  پوشش، 
پرسش و پاسخ در کالس مطرح شود. سپس 
از هنرجویان خواسته  شود نتیجه  گیري خود 
را در چند سطر ارائه نمایند. پس از بررسي 

نتیجه گیري هاي ارائه شده در صورت وجود 
و بحث گروهي  توضیحات  ارائه  با  اشکال، 
اقدام  اشکاالت  نمودن  برطرف  به  نسبت 

شود.
در ادامه سؤاالتی در ارتباط با مواد پوششی 
خواص  و  ماهیچه  جهت  استفاده  مورد 
مطابق  ماهیچه  بر  آن  اعمال  نحوه  و  آن 
پاسخ  و  پرسش  اجرایی  دستورالعمل 

نکـات 
زیست محیطی
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ماهیچه گیری  

در کالس مطرح شود. سپس از هنرجویان خواسته  شود نتیجه گیري خود را در چند سطر 
ارائه نمایند. پس از بررسي نتیجه گیري هاي ارائه شده در صورت وجود اشکال، با ارائه 

توضیحات و بحث گروهي نسبت به برطرف نمودن اشکاالت اقدام شود.
انواع  مذاب،  و  ماهیچه  بین  واکنش  با  ارتباط  در  کامل  و  جامع  توضیحات  ادامه  در 
پوشان،  آماده سازی  تجهیزات  و  ابزار  پوشان،  آماده سازی  نحوه  ماهیچه،  پوشش  مواد 
روش های پوشش دادن ماهیچه و نحوه خشک کردن آن با استفاده از تصاویر در کالس 

ارائه شده و به سؤاالت مطرح شده پاسخ داده شود.

11ـ2ـ3ـ پوشان دهی )کار کارگاهی(    
زمان بندی پیشنهادی:

موضوع
زمان

عملينظري

30 دقیقهتوضیح نکات ایمنی مربوط به پوشان دهی ماهیچه

40 دقیقهنمایش مراحل کار پوشان دهی ماهیچه

110 دقیقهانجام کار عملی توسط هنرجویان

60 دقیقهانجام فعالیت کارگاهی توسط هنرجویان

4 ساعتجمع

محل ارائه:  کارگاه ریخته گری.
شرایط و تجهیزات آموزشی: وسعت و ارتفاع براساس استاندارد کارگاه ها، نور و تهویه 

مناسب، دارای جعبه کمک های اولیه و تجهیزات اطفای حریق و پوسترهای ایمنی.

ابزار، تجهیزات و مواد مصرفی
ابزار اعمال پوشان شامل قلم مو، اسپری و ....، ابزار خشک کردن پوشان شامل المنت، 

هیتر و ...، میکسر رنگ، زمان سنج

 نکات ایمنی و بهداشتی
در ابتدا توضیحات جامع و کامل در ارتباط با نکات ایمنی و بهداشتی پوشان دهی به 

کمک تصاویر، پوستر و ... در کارگاه ریخته گری ارائه شود.
ایمنی مشخصی  تجهیزات  کارگاه،  به  ورود  از  قبل  هنرجویان خواسته  شود  از  سپس 
شامل لباس کار، کفش ایمنی، دستکش، کاله ایمنی، ماسک و عینک را حتماً استفاده 
نمایند و سپس وارد کارگاه شوند و از ورود هنرجویانی که از تجهیزات ایمنی شخصی 

استفاده نکرده اند، به کارگاه جداً جلوگیری به عمل آید.
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مراحل انجام کار پوشان دهی ماهیچه براساس متن کتاب درسی مطابق دستورالعمل 
اجرایی کار عملی تدریس شود.

در حین انجام کار عملی باید عالوه بر پوشان دهی ماهیچه نسبت به یادآوری و تأکید 
بر نکات ایمنی و بهداشتی مربوط به هر مرحله اقدام الزم انجام شود و بر نحوه انجام 
کار توسط هنرجویان نظارت صورت گیرد و اشکاالت مربوطه شامل ناقص بودن پوشش 
یکنواختی  عدم  و  پوششی  کامل  نشدن  خشک  پوشش،  بودن ضخامت  کم  ماهیچه، 
پوشش و... برطرف گردد. همچنین از رعایت نکات ایمنی توسط هنرجویان اطمینان 

حاصل شود.

جهت انجام فعالیت، هنرجویان را به چندگروه تقسیم کرده و از هر گروه خواسته شود 
اعمال پوشان و خشک کردن تعدادی ماهیچه ساخته شده را انجام داده و در کارگاه 

ارائه نمایند.

پس از انجام کار و فعالیت از هنرجویان خواسته شود که ابزار و تجهیزات مربوطه و 
سطح کارگاه را تمیز نموده و اضافات باقی مانده را به محل های مشخص شده انتقال 

دهند و ابزار و تجهیزات را در محل های مشخص شده قرار دهند .

در پایان گزارش کار پوشان دهی ماهیچه در یک برگ مطابق فرمت ارائه شده تهیه و 
به هنرآموز ارائه گردد.

12ـ2ـ3ـ شرایط نگهداری و نحوه چیدمان ماهیچه ها   
زمان بندی پیشنهادی:

موضوع
زمان

عملينظري

30 دقیقهطرح سؤال، بحث گروهی

ارائه توضیحات در ارتباط با شرایط نگهداری و نحوه چیدمان 
30 دقیقهماهیچه

1ساعتجمع

محل ارائه: کالس دارای فضا و میز و صندلی استاندارد.
تجهیزات کمک آموزشی: رایانه، ویدئوپروژکتور، پرده نمایش، تخته وایت برد، ماژیک، 

تخته پاک کن.

کار عملی

فعالیت تکمیلی
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ماهیچه گیری  

راهنمای تدریس 
در ابتدا  سؤاالتی در ارتباط با نحوه حمل 
با  مطابق  ماهیچه  جابه جایی  و  نقل  و 
پاسخ  و  پرسش  اجرایی  دستورالعمل 
هنرجویان  از  سپس  شود.  مطرح  کالس 
در  را  خود  نتیجه گیري   خواسته  شود 
بررسي  از  پس  نمایند.  ارائه  سطر  چند 
صورت  در  شده  ارائه  نتیجه گیري هاي 
بحث  و  توضیحات  ارائه  با  اشکال،  وجود 
گروهي نسبت به برطرف نمودن اشکاالت 

اقدام شود.
محیط  با  ارتباط  در  سؤاالتی  ادامه  در 
نگهداری ماهیچه ها و انبارش و چیدمان 

و  پرسش  اجرایی  دستورالعمل  مطابق 
پاسخ در کالس مطرح مي شود.

سپس از هنرجویان خواسته شود نتیجه گیری 
خود را در چند سطر ارائه دهند و پس از 
وجود  صورت  در  نتیجه گیری ها  بررسی 
تعامل  با  گروهی  بحث  کمک  به  اشکال 
یگدیگر و ارائه توضیحات تکمیلی نسبت به 

رفع اشکال اقدام شود.
در  کامل  و  جامع  توضیحات  ادامه  در 
شرایط  و  نقل  و  حمل  نحوه  با  ارتباط 
نگهداری ماهیچه با ارائه تصاویر در کالس 
ارائه شود و به سؤاالت مطرح شده پاسخ 

داده شود.

13ـ2ـ3ـ نگهداری ماهیچه )کار کارگاهی(    
زمان بندی پیشنهادی

موضوع
زمان

عملينظري

15 دقیقهتوضیح نکات ایمنی مربوط به نگهداری و چیدمان ماهیچه

20 دقیقهنمایش مراحل کار نگهداری چیدمان

55 دقیقهانجام کار عملی توسط هنرجویان

30 دقیقهانجام فعالیت کارگاهی

2 ساعتجمع

محل ارائه:  کارگاه ریخته گری.
شرایط و تجهیزات آموزشی: وسعت و ارتفاع براساس استاندارد کارگاه ها، نور و تهویه 

مناسب، دارای جعبه کمک های اولیه و تجهیزات اطفای حریق و پوشش های ایمنی.

ابزار و تجهیزات و مواد مصرفی
ابزار انتقال ماهیچه مانند گاری و...

 نکات ایمنی و بهداشتی
در ابتدا توضیحات جامع و کامل در ارتباط با نکات ایمنی و بهداشتی چیدمان ماهیچه 

به کمک تصاویر، پوستر و ... در کارگاه ریخته گری ارائه شود.
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سپس از هنرجویان خواسته شود قبل از ورود به کارگاه، تجهیزات ایمنی شخصی شامل 
لباس کار، کفش ایمنی، دستکش، کاله ایمنی، ماسک و عینک را حتما استفاده نمایند 
و سپس وارد کارگاه شوند و از ورود هنرجویانی که از تجهیزات ایمنی شخصی استفاده 

نکرده اند، به کارگاه جداً جلوگیری به عمل آید.

مراحل انجام کار چیدمان ماهیچه ها براساس متن کتاب مطابق دستورالعمل اجرایی 
کار عملی تدریس شود. در حین انجام کار عملی باید عالوه بر چیدمان ماهیچه ها 
نسبت به یادآوری و تأکید نکات ایمنی و بهداشتی مربوط به هر مرحله اقدام الزم 
انجام کار توسط هنرجویان نظارت صورت گیرد و اشکاالت  بر نحوه  انجام شود و 
مربوطه شامل تخریب ماهیچه، لب پَر شدن ماهیچه ها و ... برطرف گردد. هم چنین 

از رعایت نکات ایمنی توسط هنرجویان اطمینان حاصل شود.

جهت انجام فعالیت، هنرجویان را به چند گروه تقسیم کرده و از هر گروه خواسته شود 
چیدمان تعداد ماهیچه ساخته شده را انجام دهند و در کارگاه ارائه نمایند.

پس از انجام کار و فعالیت از هنرجویان خواسته مي شود که ابزار و تجهیزات مربوطه 
به محل های مشخص شده  را  باقی مانده  اضافات  نموده و  را تمیز  و سطح کارگاه 

انتقال دهند و ابزار و تجهیزات را در محل های مشخص شده قرار دهند.

در پایان گزارش کار چیدمان ماهیچه در یک برگ مطابق فرمت ارائه شده تهیه و به 
هنرآموز ارائه گردد.

کار عملی

فعالیت تکمیلی

نکـات 
زیست محیطی
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ذوب فلزات  

فصل 4

ذوب فلزات
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1ـ4ـ راه اندازی کوره    

1ـ1ـ4ـ انواع حاالت ماده    
زمان بندی پیشنهادی:

موضوع
زمان

عملينظري

20 دقیقهنمایش تصاویر،بحث گروهی، طرح سؤال و نمایش فیلم 

10 دقیقهارائه توضیحات در رابطه با انواع حاالت ماده در طبیعت

30 دقیقهجمع 

محل ارائه: کالس دارای فضا و میز و صندلی استاندارد.
تجهیزات کمک آموزشی: رایانه، ویدئو پروژکتور، پرده نمایش، تخته وایت برد، ماژیک، 

تخته پاک کن.

راهنمای تدریس
در ابتدا، تصاویِر حاالت مختلف آب شامل 
یخ، آب و بخار مطابق کتاب درسی در کالس 
نمایش داده شود و مطابق با دستور العمل 
اجرایی پرسش و پاسخ سؤاالتی در کالس 
خواسته  هنرجویان  از  مطرح  شود سپس 
نتیجه گیری خود  به صورت گروهی   شود 
مطرح  پاسخ های  و  سؤاالت  و  بحث  از  را 
شده در کالس در چند سطر ارائه نمایند. 
پس از بررسی نتیجه گیری های ارائه شده 
بحث  کمک  به  اشکال  وجود  صورت  در 
گروهی با تعامل یکدیگر و ارائه توضیحات 

تکمیلی نسبت به رفع اشکال اقدام شود.
در ادامه سؤاالتی در ارتباط با دمای تبدیل 

آب به یخ و بر عکس و حالت های فلز در 
درجه حرارت محیط و دماهای باالتر مطابق با 
دستورالعمل اجرایی پرسش و پاسخ در کالس 
مطرح  شود. سپس از هنرجویان خواسته شود 
نتیجه گیری خود را در چند سطر ارائه دهند. 
پس از بررسی نتیجه گیری های ارائه شده در 
صورت وجود اشکال به کمک بحث گروهی 
با تعامل یکدیگر و ارائه توضیحات تکمیلی 

نسبت به رفع اشکال اقدام شود.
در ادامه توضیحات جامع و کامل در مورد 
حالت های سه گانه ماده و درجه حرارت های 
تصاویر در کالس  از  استفاده  با  آنها  تبدیل 
پاسخ  به سؤاالت مطرح شده  و  ارائه شود 

داده شود.
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ذوب فلزات  

2ـ1ـ4ـ انواع فلزات    
زمان بندی پیشنهادی:

موضوع
زمان

عملينظري

12 دقیقهنمایش فیلم، بحث گروهی، طرح سؤال

8 دقیقهانجام فعالیت های موجود در متن کتاب درسی

10 دقیقهارائه توضیحات در ارتباط با انواع فلزات

30 دقیقهجمع 

محل ارائه: کالس دارای فضا و میز و صندلی استاندارد.
تجهیزات کمک آموزشی: رایانه، ویدئو پروژکتور، پرده نمایش، تخته وایت برد، ماژیک، 

تخته پاک کن.

راهنمای تدریس
ابتدا سؤاالتی در ارتباط با قطعات فلزی موجود در محیط اطراف خود و جنس قطعات 

مطابق با دستورالعمل اجرایی پرسش و پاسخ در کالس مطرح شود.

را  ذکر شده  در جدول  که  فلزی  قطعات  خواسته شود جنس  هنرجویان  از  ادامه  در 
بنویسند و در کالس ارائه دهند در صورت وجود اشکال به کمک بحث گروهی و ارائه 

توضیحات تکمیلی نسبت به رفع اشکال آنها اقدام مي شود.

از هنرجویان خواسته  شود دمای ذوب فلزات ذکر شده در جدول را بنویسند و در کالس 
ارائه دهند. در صورت وجود اشکال به کمک بحث گروهی و ارائه توضیحات تکمیلی 

نسبت به رفع اشکال اقدام شود.

در ادامه سؤاالتی در ارتباط با نحوۀ تامین حرارت جهت ذوب کردن یخ، روغن جامد، 
و وسیله مورد  منیزیم، آهن و چدن  آلومینیم، مس، روی،  نظیر  فلزاتی  و  کره، شمع 
آنها مطابق دستورالعمل اجرایی پرسش و پاسخ در کالس مطرح  استفاده جهت ذوب 

شود.

فعالیت تکمیلی

فعالیت تکمیلی
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فیلم نحوه ذوب فلزات مختلف مانند مس، آلومینیم، آهن و چدن مطابق دستورالعمل 
نمایش فیلم آموزشی در کالس نمایش داده شود.

در ادامه توضیحات کامل و جامع در ارتباط با فلزات و انواع آنها شامل فلزات آهنی و 
غیرآهنی و تجهیزات ذوب فلزات)کوره( با استفاده از تصاویر در کالس ارائه شود و به 

سؤاالت مطرح شده پاسخ داده شود.

3ـ1ـ4ـ ابزار و تجهیزات ذوب    
زمان بندی پیشنهادی:

موضوع
زمان

عملينظري

40 دقیقهنمایش تصاویر،بحث گروهی، طرح سؤال، تکمیل جدول

ارائه توضیحات در ارتباط با انواع ابزارآالت و تجهیزات و روش 
20 دقیقهکار با آنها

1ساعتجمع 

محل ارائه: کالس دارای فضا و میز و صندلی استاندارد.
تجهیزات کمک آموزشی: رایانه، ویدئو پروژکتور، پرده نمایش، تخته وایت برد، ماژیک، 

تخته پاک کن.

راهنمای تدریس
در ابتدا تصاویر ابزار مورد استفاده در راه اندازی 
کوره مطابق کتاب درسی در کالس نمایش 
به  از هنرجویان خواسته شود  و  داده شود 
صورت گروهی نام و کاربرد هریک از ابزار را 
در جدول مربوط بنویسند و در کالس ارائه 
ارائه شده در  موارد  بررسی  از  نمایند. پس 
صورت وجود اشکال به کمک بحث گروهی 

با تعامل یکدیگر و ارائه توضیحات تکمیلی 
نام و کاربرد  و  اقدام  اشکال  به رفع  نسبت 

صحیح هر یک از ابزار توضیح داده شود.
در ادامه توضیحات جامع و کامل در ارتباط 
با ابزار ذوب و راه اندازی کوره و تجهیزات 
ذوب سازی، ذوب ریزی با استفاده از تصاویر 
مطرح  سؤاالت  به  و  شود  ارائه  در کالس 

شده پاسخ داده  شود.

فیلم آموزشی
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ذوب فلزات  

4ـ1ـ4ـ مواد اولیه جهت ذوب فلز    
زمان بندی پیشنهادی:

موضوع
زمان

عملينظري

40 دقیقهنمایش تصاویر،بحث گروهی، طرح سؤال، تکمیل جدول

ارائه توضیحات در ارتباط با انواع ابزار آالت و تجهیزات و روش 
20 دقیقهکار با آنها

1ساعتجمع 

محل ارائه: کالس دارای فضا و میز و صندلی استاندارد
تجهیزات کمک آموزشی: رایانه، ویدئو پروژکتور، پرده نمایش، تخته وایت برد، ماژیک، 

تخته پاک کن

راهنمای تدریس
در ابتدا سؤاالتی در ارتباط با مواد اولیه الزم 
جهت تهیه کیک و مواد اولیه الزم برای تهیه 
مذاب مطابق دستورالعمل اجرایی پرسش و 

پاسخ در کالس مطرح شود.
در ادامه از هنرجویان خواسته شود که به 
صورت گروهی مواد اولیه مورد استفاده در 
با تصاویر کتاب را در  ذوب فلزات مطابق 
ارائه  در کالس  و  بنویسند  مربوطه  محل 
نمایند. پس از بررسی موارد ارائه شده در 
صورت وجود اشکال به کمک بحث گروهی 
و ارائه توضیحات تکمیلی نسبت به برطرف 

نمودن اشکاالت اقدام شود.

سپس سؤاالتی در ارتباط با مواد مورد نیاز 
براي تهیه ذوب فلز مطابق با دستورالعمل 
مطرح  در کالس  پاسخ  و  پرسش  اجرایی 
از هنرجویان خواسته  شود  ادامه  شود. در 
نتیجه گیري خود را از پاسخ سؤاالت مطرح 
شده در چند سطر ارائه دهند. پس از بررسي 
نتیجه گیري هاي ارائه شده در صورت وجود 

اشکال نسبت به رفع اشکال اقدام شود.
در ادامه توضیحات جامع و کامل در ارتباط 
شمش،  شامل  ذوب سازی  اولیه  مواد  با 
قراضه،  برگشتي،  افزودنی ها و  آمیژان ها با 
استفاده از تصاویر در کالس ارائه شود و به 

سؤاالت مطرح شده پاسخ داده شود.
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5ـ1ـ4ـ روش های خشک کردن مواد اولیه    
زمان بندی پیشنهادی: 

موضوع
زمان

عملينظري

40 دقیقهنمایش فیلم، بحث گروهی، طرح سؤال

ارائه توضیحات در ارتباط با خطرات ناشی از مرطوب بودن مواد 
20 دقیقهاولیه و روش های خشک کردن مواد اولیه

1ساعتجمع 

محل ارائه: کالس دارای فضا و میز و صندلی استاندارد.
تجهیزات کمک آموزشی: رایانه، ویدئو پروژکتور، پرده نمایش، تخته وایت برد، ماژیک، 

تخته پاک کن.

راهنمای تدریس
در ابتدا سؤاالتی در ارتباط با حجم آب در حالت مایع و گاز، اضافه شدن قطره آب درون 

فلز مذاب، مطابق دستورالعمل اجرایی پرسش و پاسخ در کالس مطرح می شود.

فیلم استفاده از ابزار و مواد اولیۀ مرطوب در مذاب مطابق دستورالعمل نمایش فیلم 
آموزشی در کالس نمایش داده شود.

در ادامه سؤاالتی در ارتباط با روش ها و وسایل از بین بردن رطوبت ابزار و مواد اولیه 
مطابق دستورالعمل اجرایی پرسش و پاسخ در کالس مطرح شود.

در ادامه توضیحات جامع و کامل در ارتباط با خطرات ناشی از مرطوب بودن ابزار و 
مواد اولیه، روش های خشک کردن ابزار و مواد اولیه با استفاده از تصاویر ارائه شود و به 

سؤاالت مطرح شده پاسخ داده شود.

فیلم آموزشی
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ذوب فلزات  

6ـ1ـ4ـ آماده کردن مواد اولیه و تجهیزات ذوب 
)کار کارگاهی(  

زمان بندی پیشنهادی:

موضوع
زمان

عملينظري

30توضیح کامل ایمنی مربوط به آماده کردن مواد اولیه و تجهیزات

60نمایش مراحل آماده کردن مواد اولیه و تجهیزات

160انجام کار عملی توسط هنرجویان

110انجام فعالیت کارگاهی توسط هنرجویان

6 ساعتجمع 

محل ارائه:  کارگاه ریخته گری.
شرایط و تجهیزات آموزشی: وسعت و ارتفاع براساس استاندارد کارگاه ها، نور و تهویه 

مناسب، دارای جعبه کمک های اولیه و تجهیزات اطفای حریق و پوسترهای ایمنی.

ابزار، تجهیزات و مواد مصرفی
مواد اولیه، جرثقیل، دستگاه توزین، ابزار خشک کردن پوشان، پیشگرم کن، پاتیل، مالقه، 

سرباره گیر، مواد سرباره گیر.
 نکات ایمنی و بهداشتی

در ابتدا توضیحات جامع و کامل در ارتباط با نکات ایمنی و بهداشتی آماده کردن مواد 
اولیه و تجهیزات ذوب سازی به کمک تصاویر، پوستر و ... در کارگاه ریخته گری ارائه شود.

سپس از هنرجویان خواسته شود قبل از ورود به کارگاه تجهیزات ایمنی شخصی شامل 
لباس کار، کفش ایمنی، دستکش، کاله ایمنی، ماسک و عینک را حتماً استفاده نمایند 
و سپس وارد کارگاه شوند و از ورود هنرجویانی که از تجهیزات ایمنی شخصی استفاده 

نکرده اند به کارگاه جداً جلوگیری به عمل آید.

مراحل انجام کار آماده کردن مواد اولیه و تجهیزات ذوب سازی بر اساس متن کتاب 
درسی و مطابق دستورالعمل اجرایی کار عملی تدریس شود.

تجهیزات  و  اولیه  مواد  کردن  آماده  روش  بر  عالوه  باید  عملی  کار  انجام  حین  در 
به هر  بهداشتی مربوط  و  ایمنی  نکات  تأکید رعایت  و  یادآوری  به  ذوب سازی نسبت 
مرحله اقدام الزم انجام شود و بر نحوه انجام کار توسط هنرجویان نظارت صورت گیرد 
و اشکاالت مربوطه شامل مرطوب بودن ابزار، مواد اولیه، تمیز نبودن ابزار و ... برطرف 

گردد. همچنین از رعایت نکات ایمنی توسط هنرجویان اطمینان حاصل شود.

کار عملی
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جهت انجام فعالیت ها هنرجویان را به سه گروه تقسیم کرده و از هر گروه خواسته شود 
که یکی از سه فعالیت ذکر شده در کتاب را انجام دهد و نتیجه را ارائه نمایند. سپس 
از هر گروه خواسته مي شود فعالیت های گروه های دیگر را انجام داده و نتیجه را ارائه 

دهند به طوری که در پایان کار هر گروه سه فعالیت را انجام داده باشند.

از هنرجویان خواسته شود در هنگام روشن کردن مشعل با سوخت مایع و گاز حتماً 
گازهای  ایجاد  و  ناقص  از سوختن  تا  نمایند  تنظیم  را  اکسیژن  به  نسبت سوخت 
سمی و آلوده کننده محیط زیست جلوگیری شود. همچنین در هنگام کار با مشعل 
از روشن بودن تهویه کارگاه اطمینان حاصل شود و جهت صرفه جویی در مصرف 
سوخت در هنگام اتمام کار با مشعل از خاموش بودن آنها اطمینان حاصل شود و 

متناسب زمان کاری مورد نیاز مشعل روشن باشد.
پس از انجام کار و فعالیت از هنرجویان خواسته شود که ابزار و تجهیزات مربوطه و 
سطح کارگاه را تمیز نموده و اضافات باقیمانده را به محل های مشخص شده انتقال 

دهند و ابزار و تجهیزات را در محل های مشخص شده قرار دهند.

در پایان گزارش کار آماده کردن مواد اولیه و تجهیزات را در یک برگ مطابق فرمت ارائه 
شده تهیه و ارائه دهند.

7ـ1ـ4ـ نحوه روشن کردن کوره    
زمان بندی پیشنهادی:

موضوع
زمان

عملينظري

150 دقیقهنمایش فیلم، بحث گروهی، طرح سؤال

ارائه توضیحات در ارتباط با نحوه روشن کردن کوره مطابق 
90 دقیقهدستورالعمل

4 ساعتجمع 

محل ارائه: کالس دارای فضا و میز و صندلی استاندارد.
تجهیزات کمک آموزشی: رایانه، ویدئو پروژکتور، پرده نمایش، تخته وایت برد، ماژیک، 

تخته پاک کن.

فعالیت تکمیلی

نکـات 
زیست محیطی
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ذوب فلزات  

راهنمای تدریس
در ابتدا سؤاالتی در ارتباط با منابع تأمین حرارت کوره های ذوب و فلزاتی را که می توان با 

آنها ذوب کرد مطابق دستورالعمل اجرایی پرسش و پاسخ در کالس مطرح شود.

ابتدا فیلم انواع کوره های ذوب فلزات مطابق دستورالعمل نمایش فیلم آموزشی در کالس 
نمایش داده شود.

سپس سؤاالتی در ارتباط با انواع کوره، شرایط اقتصادی، مسائل زیست محیطی، کوره های 
مناسب برای فلزات با نقطه ذوب پایین و باال مطابق با دستورالعمل اجرایی پرسش و پاسخ 

در کالس مطرح شود.
در  اصلی  معیارهای  اولیه،  مواد  ذوب  با  ارتباط  در  کامل  و  جامع  توضیحات  ادامه  در 
انتخاب کوره، انواع کوره های ذوب و ریخته گری فلزات و مزایا و محدودیت های آنها و 
نحوه راه اندازی کوره با استفاده از تصاویر در کالس ارائه شود و به سؤاالت مطرح شده 

پاسخ داده شود.

8ـ1ـ4ـ روشن کردن کوره )کار کارگاهی(    
زمان بندی پیشنهادی:

موضوع
زمان

عملينظري

توضیح کامل ایمنی مربوط به روشن کردن کوره مطابق 
30 دقیقهدستورالعمل

60 دقیقهنمایش مراحل روشن کردن کوره

160 دقیقهانجام کار عملی توسط هنرجویان

110 دقیقهانجام فعالیت کارگاهی توسط هنرجویان

6ساعتجمع 

محل ارائه:  کارگاه ریخته گری.
شرایط و تجهیزات آموزشی: وسعت و ارتفاع براساس استاندارد کارگاه ها، نور و تهویه 

مناسب، دارای جعبه کمک های اولیه و تجهیزات اطفای حریق و پوسترهای ایمنی.

فیلم آموزشی



88

ابزار، تجهیزات و مواد مصرفی
کوره زمینی، دوار، القایی، جرثقیل، انبر.

 نکات ایمنی و بهداشتی
در ابتدا توضیحات جامع و کامل در ارتباط با نکات ایمنی و بهداشتی روشن کردن کوره 

به کمک تصاویر، پوستر و ... در کارگاه ریخته گری ارائه شود.
سپس از هنرجویان خواسته شود قبل از ورود به کارگاه، تجهیزات ایمنی شخصی لباس کار 
نسوز، کفش ایمنی، دستکش چرمی، کاله ایمنی، ماسک و عینک را حتماً استفاده نمایند 
و سپس وارد کارگاه شوند و از ورود هنرجویانی که از تجهیزات ایمنی شخصی استفاده 

نکرده اند، به کارگاه جداً جلوگیری به عمل آید.

مراحل انجام کار روشن کردن کوره بر اساس متن کتاب درسی و مطابق دستورالعمل 
بر روش روشن  باید عالوه  انجام کار عملی  اجرایی کار عملی تدریس  شود. در حین 
کردن کوره، نسبت به یادآوری و تأکید نکات ایمنی و بهداشتی مربوط به هر مرحله 
و  گیرد  نظارت صورت  هنرجویان،  توسط  کار  انجام  نحوه  بر  و  انجام شود  اقدام الزم 
اشکاالت مربوطه شامل تنظیم نبودن شعله، عدم انجام صحیح مراحل با ترتیب ذکر 
شده، افزایش سریع توان کوره القایی و عدم کنترل صحیح قسمت های کوره برطرف 

گردد. همچنین از رعایت نکات ایمنی توسط هنرجویان اطمینان حاصل شود.

جهت انجام فعالیت هنرجویان را به سه گروه تقسیم کرده و از هر گروه خواسته شود 
که یکی از کوره های زمینی، دوار و القایی را راه اندازی کنند و نتیجه را ارائه نمایند، 
سپس از هر گروه خواسته شود راه اندازی کوره های گروه های دیگر را انجام دهند تا در 

پایان همه گروه ها، راه اندازی کلیه کوره ها را انجام داده باشند.

از هنرجویان خواسته مي شود در هنگام روشن کردن کوره ذوب با سوخت مایع و 
گاز حتماً نسبت سوخت به اکسیژن را تنظیم نمایند تا از سوختن ناقص و ایجاد 
گازهای سمی و آلوده کننده محیط زیست جلوگیری شود. همچنین در هنگام کار 
با کوره ذوب از روشن بودن تهویه کارگاه اطمینان حاصل شود و جهت صرفه جویی 
در مصرف سوخت در هنگام اتمام کار با کوره ذوب از خاموش بودن آن اطمینان 
حاصل شود و متناسب با زمان کاری مورد نیاز کوره روشن باشد و در کوره القایی 

بعد از اتمام کار جریان برق قطع شود.
پس از انجام کار و فعالیت از هنرجویان خواسته مي شود که ابزار و تجهیزات مربوطه 
به محل های مشخص شده  را  باقیمانده  اضافات  و  نموده  تمیز  را  کارگاه  و سطح 

انتقال دهند و ابزار و تجهیزات را در محل های مشخص شده قرار دهند.

 در پایان گزارش کار روشن کردن کوره را در یک برگ مطابق فرمت ارائه شده تهیه 
و ارائه دهند.

فعالیت تکمیلی

کار عملی

نکـات 
زیست محیطی
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ذوب فلزات  

9ـ1ـ4ـ نحوه شارژکردن کوره    
زمان بندی پیشنهادی:

موضوع
زمان

عملينظري

60 دقیقهنمایش فیلم، بحث گروهی، طرح سؤال

20 دقیقهانجام فعالیت

40 دقیقهارائه توضیحات در ارتباط با نحوه شارژکوره

2 ساعتجمع 

محل ارائه: کالس دارای فضا و میز و صندلی استاندارد.
تجهیزات کمک آموزشی: رایانه، ویدئو پروژکتور، پرده نمایش، تخته وایت برد، ماژیک، 

تخته پاک کن.

راهنمای تدریس

فیلم نحوه شارژ کردن مواد اولیه شامل شارژ فلزی، مواد کمک ذوب و عناصر آلیاژی 
مطابق دستورالعمل نمایش فیلم آموزشی در کالس نمایش داده شود.

سپس سؤاالتی در ارتباط با فیلم، مواد شارژ فلزی، مواد کمک ذوب، عناصر آلیاژی و ... 
مطابق با دستورالعمل اجرایی پرسش و پاسخ در کالس مطرح شود.

از هنرجویان خواسته شود که به صورت گروهی موارد مرتبط در جدول سمت راست 
و سمت چپ را با فلش به یکدیگر متصل نموده و در کالس ارائه نمایند. پس از بررسی 
موارد ارائه شده در صورت وجود اشکال با کمک بحث گروهی و ارائه توضیحات تکمیلی 

نسبت به رفع اشکال اقدام شود.

در ادامه توضیحات جامع و کامل در ارتباط با انواع مواد شارژ، و نحوه شارژ کردن انواع 
کوره با استفاده از تصاویر در کالس ارائه شود و به سؤاالت مطرح شده پاسخ داده شود.

فعالیت تکمیلی

فیلم آموزشی
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10ـ1ـ4ـ شارژکردن کوره )کار کارگاهی(    
زمان بندی پیشنهادی:

موضوع
زمان

عملينظري

20 دقیقهتوضیح نکات ایمنی مربوط به شارژ کوره

30 دقیقهنمایش مراحل کار شارژ کردن کوره

80 دقیقهانجام کار عملی توسط هنرجویان

50 دقیقهانجام فعالیت کارگاهی توسط هنرجویان

3ساعتجمع 

محل ارائه: کارگاه ریخته گری.
شرایط و تجهیزات آموزشی: وسعت و ارتفاع براساس استاندارد کارگاه ها، نور و تهویه 

مناسب، دارای جعبه کمک های اولیه و تجهیزات اطفای حریق و پوسترهای ایمنی.

ابزار، تجهیزات و مواد مصرفی
کوره، بوته، شمش، قراضه، فرو آلیاژ، ماسه، جرثقیل، انبر.

 نکات ایمنی و بهداشتی
در ابتدا توضیحات جامع و کامل در ارتباط با نکات ایمنی و بهداشتی شارژ کردن کوره 

به کمک تصاویر، پوستر و ... در کارگاه ریخته گری ارائه شود. 
سپس از هنرجویان خواسته  شود قبل از ورود به کارگاه تجهیزات ایمنی شخصی شامل 
ایمنی، ماسک و عینک را حتماً  ایمنی، دستکش چرمی، کاله  لباس کار نسوز، کفش 
استفاده نمایند و سپس وارد کارگاه شوند و از ورود هنرجویانی که از تجهیزات ایمنی 

استفاده نکرده اند، به کارگاه جداً جلوگیری به عمل آید.

بر اساس متن کتاب درسی و مطابق دستورالعمل  انجام کار شارژ کردن کوره  مراحل 
اجرایی کار عملی تدریس  شود. در حین انجام کار عملی باید عالوه بر روش شارژ کردن 
کوره، نسبت به یادآوری و تأکید بر نکات ایمنی و بهداشتی مربوطه به هر مرحله اقدام 
الزم انجام شود و بر نحوه انجام کار توسط هنرجویان، نظارت صورت گیرد و اشکاالت 
مربوطه شامل پیشگرم نامناسب و عدم پیشگرم بوته یا کوره، عدم چیدمان صحیح 
مواد شارژ، آسیب دیدن دیواره کوره یا بوته، پل زدن کوره و عدم کنترل مناسب کوره 
ایمنی توسط هنرجویان اطمینان  از رعایت نکات  بوته و... برطرف گردد. همچنین  یا 

حاصل شود.

کار عملی
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جهت انجام فعالیت، هنرجویان را به سه گروه تقسیم کرده و از هر گروه خواسته شود 
که یکی از کوره های زمینی، دوار و القایی را شارژ کرده و روشن نمایند، سپس از هر 
گروه خواسته شود شارژ کردن و روشن کردن کوره های گروه های دیگر را انجام دهند 

تا در پایان همه گروه ها شارژ و روشن کردن کلیه کوره ها را انجام داده باشند.

از هنرجویان خواسته  شود در هنگام روشن کردن کوره ذوب با سوخت مایع و گاز 
حتماً نسبت سوخت به اکسیژن را تنظیم نمایند تا از سوختن ناقص و ایجاد گازهای 
سمی و آلوده کننده محیط زیست جلوگیری شود و همچنین در هنگام کار با کوره 
در  و جهت صرفه جویی  اطمینان حاصل شود  کارگاه  تهویه  بودن  روشن  از  ذوب 
مصرف سوخت در هنگام اتمام کار با کوره ذوب از خاموش بودن آن اطمینان حاصل 
شود و متناسب با زمان کاری مورد نیاز کوره روشن باشد و در کوره القایی بعد از 
اتمام کار جریان برق قطع شود. پس از انجام کار و فعالیت از هنرجویان خواسته 
شود که ابزار و تجهیزات مربوطه و سطح کارگاه را تمیز نموده و اضافات شارژ، ماسه 
و دیگر باقی مانده ها را به محل های مشخص شده انتقال دهند و ابزار و تجهیزات را 

در محل های مشخص شده قرار دهند.

در پایان گزارش کار شارژ کردن کوره را در یک برگ مطابق فرمت ارائه شده تهیه و ارائه 
دهند.

11ـ1ـ4ـ نحوه اندازه گیری دمای مذاب    
زمان بندی پیشنهادی:

موضوع
زمان

عملينظري

80 دقیقهنمایش فیلم، بحث گروهی، طرح سؤال، تکمیل جدول

ارائه توضیحات در مورد نحوه اندازه گیری دمای مذاب با 
40 دقیقهترموکوپل 

2 ساعتجمع 

محل ارائه: کالس دارای فضا و میز و صندلی استاندارد.
تجهیزات کمک آموزشی: رایانه، ویدئو پروژکتور، پرده نمایش، تخته وایت برد، ماژیک، 

تخته پاک کن.

فعالیت تکمیلی

نکـات 
زیست محیطی
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راهنمای تدریس
در ابتدا سؤاالتی در مورد نحوه اندازه گیری دمای بدن، دمای محیط، دماهای باالتر از 

c˚200 و ... مطابق با دستورالعمل اجرایی پرسش و پاسخ در کالس مطرح شود.

ابزار اندازه گیری دما و مشخصات آنها مطابق با دستورالعمل نمایش فیلم  انواع  فیلم 
آموزشی در کالس نمایش داده شود.

در ادامه از هنرجویان خواسته شود که با توجه به فیلم نمایش داده شده جدول مربوطه 
به  نمایند. در صورت وجود اشکال  ارائه  را به دقت تکمیل کرده و در کالس  در کتاب 
کمک بحث گروهی با تعامل یکدیگر و ارائه توضیحات تکمیلی نسبت به رفع اشکال 

اقدام شود.
سپس سؤاالتی در ارتباط با وسایل اندازه گیری دما و دمای مذاب مطابق با دستورالعمل 

اجرایی پرسش و پاسخ در کالس مطرح  شود.

آموزشی  فیلم  نمایش  دستورالعمل  با  مطابق  مذاب  دمای  اندازه گیری  نحوه  فیلم 
در کالس نمایش داده شود. 

در ادامه توضیحات جامع و کامل در ارتباط با وسایل اندازه گیری درجه حرارت در ریخته گری 
با استفاده از تصاویر در کالس ارائه شده و به سؤاالت مطرح شده پاسخ داده شود.

12ـ1ـ4ـ اندازه گیری دمای مذاب کوره )کار کارگاهی( 

زمان بندی پیشنهادی:

موضوع
زمان

عملينظري

20 دقیقهتوضیح نکات ایمنی مربوط به اندازه گیری دمای مذاب کوره

30 دقیقهنمایش مراحل کار اندازه گیری دمای مذاب کوره

80 دقیقهانجام کار عملی توسط هنرجویان

50 دقیقهانجام فعالیت کارگاهی توسط هنرجویان

3ساعتجمع 

محل ارائه:  کارگاه ریخته گری.
شرایط و تجهیزات آموزشی: وسعت و ارتفاع براساس استاندارد کارگاه ها، نور و تهویه 

مناسب، دارای جعبه کمک های اولیه و تجهیزات اطفای حریق و پوسترهای ایمنی.

فیلم آموزشی

فیلم آموزشی
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ابزار و تجهیزات و مواد مصرفی
ترموکوپل، غالفی.

 نکات ایمنی و بهداشتی
در ابتدا توضیحات جامع و کامل در ارتباط با نکات ایمنی و بهداشتی و اندازه گیری 

دمای مذاب کوره را به کمک تصاویر، پوستر و .... در کارگاه ریخته گری ارائه شود.
سپس از هنرجویان خواسته شود قبل از ورود به کارگاه تجهیزات ایمنی شخصی شامل 
لباس کار نسوز، کفش ایمنی، دستکش چرمی، کاله ایمنی، ماسک و عینک را حتما 
استفاده نمایند و سپس وارد کارگاه شوند و از ورود هنرجویانی که از تجهیزات ایمنی 

شخصی استفاده نکرده اند، به کارگاه جداً جلوگیری به عمل آید.

بر اساس متن کتاب درسی و مطابق  اندازه گیری دمای مذاب کوره  انجام کار  مراحل 
دستورالعمل اجرایی کار عملی تدریس شود.

در حین انجام کار عملی باید عالوه بر اندازه گیری دمای مذاب کوره نسبت به یادآوری 
و تأکید نکات ایمنی مربوطه به هر مرحله اقدام الزم انجام شده و بر نحوه انجام کار 
نبودن کامل  توسط هنرجویان نظارت صورت گیرد و اشکاالت مربوطه شامل خشک 
... برطرف گردد. همچنین از  غالفی، اندازه گیری غلط دما، آسیب دیدن ترموکوپل و 

رعایت نکات ایمنی توسط هنرجویان اطمینان حاصل شود.

جهت انجام فعالیت ها، هنرجویان را به چند گروه تقسیم کرده و از هر گروه خواسته 
شود که با استفاده از ترموکوپل و غالفی دمای مذاب را اندازه گیری کنند و نتایج را 

ارائه نمایند.

در هنگام کار با کوره ذوب از روشن بودن تهویه کارگاه اطمینان حاصل شود.
پس از انجام کار و فعالیت از هنرجویان خواسته مي شود که ابزار و تجهیزات مربوطه 
و سطح کارگاه را تمیز نموده و اضافات باقی مانده علی الخصوص غالفی های خارج 
شده از مذاب را به محل های مشخص شده انتقال دهند و ابزار و تجهیزات را در 

محل های مشخص شده قرار دهند .

در پایان گزارش کار اندازه گیری دمای مذاب کوره را در یک برگ مطابق فرمت ارائه 
شده تهیه و ارائه دهند.

کار عملی

فعالیت تکمیلی

نکـات 
زیست محیطی
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2ـ4ـ سرباره گیري ذوب کوره 
1ـ2ـ4ـ نحوه خاموش کردن کوره ذوب    

زمان بندی پیشنهادی:

موضوع
زمان

عملينظري

150 دقیقهبحث گروهی، طرح سؤال و نمایش فیلم 

ارائه توضیحات در رابطه با نحوه خاموش کردن کوره بوته ای دوار 
90 دقیقهو القایی

4ساعتجمع 

محل ارائه: کالس دارای فضا و میز و صندلی استاندارد.
تجهیزات کمک آموزشی: رایانه، ویدئو پروژکتور، پرده نمایش، تخته وایت برد، ماژیک، 

تخته پاک کن.

راهنمای تدریس
در ابتدا سؤاالتی در ارتباط با نحوه خاموش کردن شعله گاز و کوره بوته ای مطابق دستورالعمل 

اجرایی پرسش و پاسخ در کالس مطرح  شود.

فیلم نحوه خاموش کردن کوره بوته ای پس از ذوب فلز )به روش صحیح و غلط(، مطابق 
با دستورالعمل نمایش فیلم آموزشی در کالس نمایش داده مي شود.

سپس سؤاالتی در ارتباط با قطع سوخت، خاموش کردن دمنده و روش صحیح و غلط 
خاموش کردن کوره بر اساس فیلم مطابق دستورالعمل اجرایی پرسش و پاسخ در کالس 

مطرح شود.

فیلم نحوه خاموش کردن کوره دوار پس از ذوب فلز )به روش صحیح و غلط( مطابق با 
دستورالعمل نمایش فیلم آموزشی در کالس نمایش داده شود.

سپس سؤاالتی در ارتباط با فیلم نمایش داده شده در ارتباط با قطع سوخت، خاموش 
در کالس  پاسخ  و  پرسش  اجرایی  روش  مطابق  غلط،  و  روش صحیح  و  دمنده  کردن 

مطرح شود.

فیلم آموزشی

فیلم آموزشی
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فیلم نحوه خاموش کردن کوره القایی پس از ذوب فلز )به روش صحیح و غلط( مطابق 
با دستورالعمل نمایش فیلم آموزشی در کالس نمایش داده شود.

سپس سؤاالتی در ارتباط با فیلم نمایش داده شده و نحوه خاموش کردن کوره القایی 
مطابق دستورالعمل اجرایی پرسش و پاسخ در کالس مطرح شود.

در ادامه توضیحات جامع و کامل در ارتباط با نحوه خاموش کردن کوره های بوته ای، 
دوار و القایی با استفاده از تصاویر در کالس ارائه شود و به سؤاالت مطرح شده پاسخ 

داده شود.

2ـ2ـ4ـ خاموش کردن کوره )کار کارگاهی(    
زمان بندی پیشنهادی:

موضوع
زمان

عملينظري

توضیح نکات ایمنی مربوط به خاموش کردن کوره های ذوب 
30 دقیقهبوته ای، دوار القایی

 60 دقیقهنمایش مراحل کل خاموش کردن کوره ذوب و راه اندازی مجدد

160 دقیقهانجام کار عملی توسط هنرجویان

110 دقیقهانجام فعالیت کارگاهی توسط هنرجویان

6 ساعتجمع 

محل ارائه:  کارگاه ریخته گری.
شرایط و تجهیزات آموزشی: وسعت و ارتفاع براساس استاندارد کارگاه ها، نور و تهویه 

مناسب، دارای جعبه کمک های اولیه و تجهیزات اطفای حریق و پوسترهای ایمنی.

ابزار و تجهیزات و مواد مصرفی
کوره بوته ای، القایی و دوار.

 نکات ایمنی و بهداشتی
در ابتدا توضیحات جامع و کامل در ارتباط با نکات ایمنی و بهداشتی خاموش کردن 
کوره های ذوب بوته ای، دوار و القایی و راه اندازی مجدد آنها به کمک تصاویر، پوستر و... 

در کارگاه ریخته گری ارائه شود.

فیلم آموزشی
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سپس از هنرجویان خواسته شود قبل از ورود به کارگاه تجهیزات ایمنی شخصی شامل 
لباس کار نسوز، کفش ایمنی، دستکش نسوز، کاله، ماسک، کاله ایمنی، ماسک و عینک 
را حتماً استفاده نمایند و سپس وارد کارگاه شوند و از ورود هنرجویانی که از تجهیزات 

ایمنی شخصی استفاده نکرده اند به کارگاه جداً جلوگیری به عمل آید.

مراحل انجام کار عملی خاموش کردن کوره ذوب و راه اندازی مجدد آن بر اساس متن 
کتاب درسی و مطابق دستورالعمل اجرایی کار عملی تدریس شود.

در حین انجام کار عملی باید عالوه بر روش خاموش کردن کوره ذوب و راه اندازی مجدد 
اقدام  به هر مرحله،  مربوطه  بهداشتی  و  ایمنی  نکات  تأکید  و  یادآوری  به  آن نسبت 
الزم انجام شود و بر نحوه انجام کار توسط هنرجویان، نظارت صورت گیرد و اشکاالت 
مربوطه شامل خاموش کردن دمنده قبل از قطع سوخت و یا قطع جریان برق قبل از 
صفر کردن توان کوره القایی و .... برطرف گردد، همچنین از رعایت نکات ایمنی توسط 

هنرجویان اطمینان حاصل شود.

جهت انجام فعالیت، هنرجویان را به سه گروه تقسیم کرده و از هر گروه خواسته شود که 
خاموش کردن یکی از کوره های بوته ای، دوار و القایی را انجام دهند. سپس از هر گروه 
خواسته شود فعالیت های گروه دیگر را انجام داده و نتیجه را ارائه دهند. به طوری که در 

پایان کار، هر گروه خاموش کردن و راه اندازی مجدد انواع کوره را انجام داده باشند.

از هنرجویان خواسته شود در هنگام راه اندازی مجدد کوره پس از خاموش کردن، 
کوره ذوب با سوخت مایع و گاز )بوته ای و دوار( حتماً نسبت سوخت به اکسیژن را 
تنظیم نمایند تا از سوختن ناقص و ایجاد گازهای سمی و آلوده کننده محیط زیست 
جلوگیری شود. همچنین در هنگام کار با کوره ذوب از روشن بودن تهویه کارگاه 
اطمینان حاصل شود و جهت صرفه جویی در مصرف سوخت در هنگام اتمام کار با 
کوره ذوب از خاموش بودن آن اطمینان حاصل شود و متناسب با زمان کاری مورد 

نیاز کوره روشن باشد و در کوره القایی بعد از اتمام کار جریان برق قطع گردد.
پس از انجام کار و فعالیت از هنرجویان خواسته شود که ابزار و تجهیزات مربوطه و 
سطح کارگاه را تمیز نموده و اضافات باقی مانده را به محل های مشخص شده انتقال 

دهند و ابزار و تجهیزات را در محل های مشخص شده قرار دهند.  

در پایان گزارش کار خاموش کردن کوره ذوب و راه اندازی مجدد آن را در یک برگ 
مطابق فرمت ارائه شده تهیه و ارائه دهند.

کار عملی

فعالیت تکمیلی

نکـات 
زیست محیطی
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ـ انواع مواد سرباره گیر و روش اضافه نمودن آنها به مذاب .3ـ2ـ4

زمان بندی پیشنهادی:

موضوع
زمان

عملينظري

150 دقیقهنمایش فیلم، بحث گروهی، طرح سؤال

ارائه توضیحات در ارتباط با انواع مواد سرباره گیر و روش اضافه 
90 دقیقهنمودن آن به مذاب

4 ساعتجمع 

محل ارائه: کالس دارای فضا و میز و صندلی استاندارد.
تجهیزات کمک آموزشی: رایانه، ویدئو پروژکتور، پرده نمایش، تخته وایت برد، ماژیک، 

تخته پاک کن.

راهنمای تدریس
در ابتدا سؤاالتی در ارتباط با ریخته گری فلز ذوب شده در کوره و عاری بودن مذاب از 
آلودگی و واکنش مذاب با هوا و محیط اطراف و جدا کردن مواد جامد از مذاب مطابق 

با دستورالعمل اجرایی پرسش و پاسخ در کالس مطرح شود.

فیلم مذاب و وجود مواد جامد روی سطح و داخل آن و اضافه نمودن مواد سرباره گیر به 
مذاب جهت سرباره گیری مطابق با دستورالعمل نمایش فیلم آموزشی در کالس نمایش 

داده شود.

در ادامه سؤاالتی در ارتباط با مواد جامد ناخالصی روی مذاب، داخل مذاب و چگونگی 
خروج آنها از مذاب مطابق دستورالعمل اجرایی پرسش و پاسخ در کالس مطرح شود.

فیلم نحوه افزودن مواد سرباره گیر روی مذاب آلومینیوم، چدن و مس مطابق با دستورالعمل 
نمایش فیلم آموزش در کالس نمایش داده مي شود.

مواد  نقش  مذاب،  به  سرباره گیر  مواد  افزودن  نحوه  با  ارتباط  در  سؤاالتی  ادامه  در 
سرباره گیر و حالت آنها قبل و بعد از اضافه کردن مطابق دستورالعمل اجرایی پرسش و 

پاسخ در کالس مطرح شود.

فیلم آموزشی

فیلم آموزشی
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نحوه جدا کردن  ناخالص،  مواد  آخال،  با  ارتباط  در  و کامل  توضیحات جامع  ادامه  در 
آخال، مواد سرباره گیر و نحوه افزودن مواد سرباره گیر به مذاب چدن، آلومینیوم و مس 

با استفاده از تصاویر در کالس ارائه شده و به سؤاالت مطرح شده پاسخ داده  شود.

4ـ2ـ4ـ افزودن مواد سرباره گیر )کار کارگاهی(  
زمان بندی پیشنهادی:

موضوع
زمان

عملينظري

توضیح نکات ایمنی مربوط به ریختن مواد سرباره گیری روی 
30 دقیقهشالکه ها

نمایش مراحل کار ریختن مواد سرباره گیر روی شالکه های 
60 دقیقهمذاب

160 دقیقهانجام کار عملی توسط هنرجویان

110 دقیقهانجام فعالیت کارگاهی توسط هنرجویان

6 ساعتجمع 

محل ارائه: کارگاه ریخته گری.
شرایط و تجهیزات آموزشی: وسعت و ارتفاع براساس استاندارد کارگاه ها، نور و تهویه 

مناسب، دارای جعبه کمک های اولیه و تجهیزات اطفای حریق و پوسترهای ایمنی.

ابزار، تجهیزات و مواد مصرفی
مواد سرباره گیر )سالکس(، مالقه ، کفگیر، کمچه ، مشعل گاز ، انبرطوق.

 نکات ایمنی و بهداشتی
مواد  ریختن  بهداشتی  و  ایمنی  نکات  با  ارتباط  در  کامل  و  توضیحات جامع  ابتدا  در 
سرباره گیر روی شالکه های مذاب به کمک تصاویر ، پوستر و .... در کارگاه ریخته گری 

ارائه شود.
سپس از هنرجویان خواسته شود قبل از ورود به کارگاه تجهیزات ایمنی شخصی شامل 
لباس کار نسوز، کفش ایمنی، دستکش نسوز، کاله، ماسک، کاله ایمنی، ماسک و عینک را 
حتماً استفاده نمایند و سپس وارد کارگاه شوند. همچنین از ورود هنرجویانی که از تجهیزات 

ایمنی شخصی استفاده نکرده اند به کارگاه جداً جلوگیری به عمل آید. 
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مراحل انجام کار عملی و ریختن مواد سربارگیر روی شالکه های مذاب بر اساس متن 
کتاب و مطابق دستورالعمل اجرایی کار عملی تدریس شود.

در حین انجام کار عملی باید عالوه بر روش ریختن مواد سربارگیر روی شالکه های 
مذاب نسبت به یادآوری و تأکید بر نکات ایمنی و بهداشتی مربوطه به هر مرحله، اقدام 
الزم انجام شود و بر نحوه انجام کار توسط هنرجویان، نظارت صورت گیرد و اشکاالت 
مربوطه شامل خشک نبودن کامل مواد سربارگیر، قرار دادن ناصحیح بوته در انبر طوق، 
حمل غلط بوته مذاب، عدم پاشش کامل مواد سربارگیر روی سطح مذاب و ... برطرف 

گردد. همچنین از رعایت نکات ایمنی توسط هنرجویان اطمینان حاصل شود.

جهت انجام فعالیت، هنرجویان را به چند گروه تقسیم کرده و از هر گروه خواسته  شود 
که ریختن مواد سربارگیر روی شالکه های مذاب را انجام دهند.

 

در هنگام کار با کوره ذوب از روشن بودن تهویه کارگاه اطمینان حاصل کنید. پس از 
انجام کار و فعالیت از هنرجویان خواسته می شود که ابزار و تجهیزات مربوطه و سطح 
کارگاه را تمیز نموده و اضافات باقی مانده را به محل های مشخص شده انتقال دهند و 

ابزار و تجهیزات را در محل های مشخص شده قرار دهند .

در پایان گزارش کار ریختن مواد سربارگیر روی شالکه های مذاب در یک برگ مطابق 
فرمت ارائه شده تهیه و به ارائه دهند.

5ـ2ـ4ـ روش های اعمال پوشان به سربارگیر    
زمان بندی پیشنهادی:

موضوع
زمان

عملينظري

150 دقیقهنمایش فیلم، بحث گروهی، طرح سؤال

ارائه توضیحات در ارتباط با روش های اعمال پوشان به سربارگیر و 
90 دقیقهخشک کردن آن و جمع آوری سرباره از روی مذاب

4ساعتجمع 

محل ارائه: کالس دارای فضا و میز و صندلی استاندارد.
تجهیزات کمک آموزشی: رایانه، ویدئو پروژکتور، پرده نمایش، تخته وایت برد، ماژیک، 

تخته پاک کن.

کار عملی

فعالیت تکمیلی

نکـات 
زیست محیطی
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راهنمای تدریس
در ابتدا سؤاالتی در ارتباط با نحوه وارد کردن ابزار سرباره گیری به داخل مذاب و تماس 
مستقیم آن با مذاب، پوشش دادن ابزار سرباره گیر و مواد پوششی، مطابق دستورالعمل 

اجرایی پرسش و پاسخ در کالس مطرح شود.

آموزشی  فیلم  نمایش  دستورالعمل  مطابق  سرباره گیر  ابزار  پوشان دهی  نحوه  فیلم 
در کالس نمایش داده شود.

ابزار سرباره گیر،  با نوع پوشش و روش اعمال پوشش به  ارتباط  در ادامه سؤاالتی در 
مطابق دستورالعمل اجرایی پرسش و پاسخ در کالس مطرح شود. 

در ادامه سؤاالتی در ارتباط با خطرات ناشی از مرطوب بودن پوشش سرباره گیر و روش 
جلوگیری از خطرات احتمالی مطابق با دستورالعمل اجرایی پرسش و پاسخ در کالس 
مطرح شود. سپس از هنرجویان خواسته  شود نتیجه گیري خود را از پاسخ سؤاالت مطرح 
شده در چند سطر ارائه دهند. پس از بررسي نتیجه گیري هاي ارائه شده، در صورت وجود 

اشکال با ارائه توضیحات تکمیلي نسبت به رفع اشکال اقدام شود.
در ادامه سؤاالتی در ارتباط با خشک کردن پوشش سرباره گیر و روش های خشک کردن 

آن مطابق با دستورالعمل اجرایی پرسش و پاسخ در کالس مطرح شود.

فیلم بارریزی مذاب بدون جمع آوری سرباره و با جمع آوری سرباره و مقایسه قطعات 
نمایش  نمایش فیلم آموزشی در کالس  با دستورالعمل  آنها مطابق  از  ریختگی حاصل 

داده شود.

در ادامه سؤاالتی در ارتباط با مشکالت ایجاد شده هنگام ورود مذاب با سرباره داخل 
قالب، تفاوت قطعات ریخته شده با مذاب دارای سرباره و مذاب تمیز و روش جلوگیری 
از ورود سرباره به داخل قالب مطابق با دستورالعمل اجرایی پرسش و پاسخ در کالس 

مطرح شود.
در ادامه توضیحات جامع و کامل در ارتباط با واکنش مذاب با ابزار سرباره گیری، مواد 
پوشان مورد نیاز برای ابزار سرباره گیری، روش های اعمال پوشان به ابزار سرباره گیری 
و جمع آوری سرباره از روی مذاب با استفاده از تصاویر در کالس ارائه شده و به سؤاالت 

مطرح شده پاسخ داده شود.

فیلم آموزشی

فیلم آموزشی
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6ـ2ـ4ـ جمع آوری سرباره)کار کارگاهی(  
زمان بندی پیشنهادی:

موضوع
زمان

عملينظري

توضیح کامل ایمنی مربوط به اعمال پوشان به سرباره گیر و 
30 دقیقهخشک کردن آن و جمع آوری سرباره از روی مذاب

نمایش مراحل کار اعمال پوشان به سرباره گیر و خشک کردن 
60 دقیقهآن و جمع آوری سرباره از روی مذاب

160 دقیقهانجام کار عملی توسط هنرجویان

110 دقیقهانجام فعالیت کارگاهی توسط هنرجویان

6 ساعتجمع 

محل ارائه:  کارگاه ریخته گری.
شرایط و تجهیزات آموزشی: وسعت و ارتفاع براساس استاندارد کارگاه ها، نور و تهویه 

مناسب، دارای جعبه کمک های اولیه و تجهیزات اطفای حریق و پوسترهای ایمنی.

ابزار و تجهیزات و مواد مصرفی
ابزار سرباره گیری، ابزار اعمال پوشان )قلم مو، اسپری و غوطه وری(، مشعل، ظرف شالکه.

 نکات ایمنی و بهداشتی
در ابتدا توضیحات جامع و کامل در ارتباط با نکات ایمنی و بهداشتی اعمال پوشان به 
سرباره گیر و خشک کردن آن و جمع آوری سرباره از روی مذاب به کمک تصاویر، پوستر 

و ... در کارگاه ریخته گری ارائه شود.
سپس از هنرجویان خواسته شود قبل از ورود به کارگاه تجهیزات ایمنی شخصی شامل 
لباس کار، کفش ایمنی، دستکش، کاله ایمنی، ماسک و عینک را حتماً استفاده نمایند 
و سپس وارد کارگاه شوند و از ورود هنرجویانی که از تجهیزات ایمنی شخصی، استفاده 

نکرده اند به کارگاه جداً جلوگیری به عمل آید.
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مراحل انجام کار اعمال پوشان به سرباره گیر و خشک کردن آن و جمع آوری سرباره از 
روی مذاب بر اساس متن کتاب درسی و مطابق دستورالعمل اجرایی کار عملی تدریس 

شود.
خشک کردن  و  سرباره گیر  به  پوشان  اعمال  بر  عالوه  باید  عملی  کار  انجام  حین  در 
آن و جمع آوری سرباره از روی مذاب نسبت به یادآوری و تأکید رعایت نکات ایمنی 
توسط  کار  انجام  نحوه  بر  و  شود  انجام  الزم  اقدام  مرحله  هر  به  مربوط  بهداشتی  و 
به  نامناسب پوشش  اعمال  مربوطه شامل  اشکاالت  و  گیرد  نظارت صورت  هنرجویان 
سرباره گیر، خشک نشدن کامل پوشش سرباره گیر، عدم تخلیه کامل سرباره از روی 
ایمنی توسط هنر جویان اطمینان  از رعایت نکات  ... برطرف گردد. همچنین  و  مذاب 

حاصل شود.

جهت انجام فعالیت ها هنرجویان را به چند گروه تقسیم کرده و از هر گروه خواسته 
شود پوشش دادن سرباره گیر و خشک کردن آن و جمع آوری سرباره از روی مذاب را 

انجام داده و نتایج را ارائه نمایند.

در هنگام کار با کوره ذوب و مذاب از روشن بودن تهویه کارگاه اطمینان حاصل 
شود. پس از انجام کار و فعالیت از هنرجویان خواسته مي شود که ابزار و تجهیزات 
مربوطه و سطح دستگاه را تمیز نموده و سرباره و اضافات باقی مانده را به محل های 
ابزار و تجهیزات را در محل های مشخص شده قرار  انتقال دهند و  مشخص شده 

دهند.

در پایان، گزارش کار اعمال پوشان به سرباره گیر و خشک کردن آن و جمع آوری سرباره 
از روی مذاب را در یک برگ مطابق فرمت ارائه شده تهیه و ارائه دهند.

کار عملی

فعالیت تکمیلی

نکـات 
زیست محیطی
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فصل 5

ذوب ریزی
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5ـ ذوب گیری از کوره و شالکه گیری ذوب پاتیل   
1ـ5ـ روش های انتقال مذاب    

زمان بندی پیشنهادی:

موضوع
زمان

عملينظري

4 ساعتنمایش فیلم، طرح سؤال و بحث گروهی

ارائه توضیحات کامل در ارتباط با انواع تجهیزات انتقال مذاب و 
2 ساعتروش های انتقال پاتیل به کوره

6 ساعتجمع

محل ارائه: کالس دارای فضا و میز و صندلی استاندارد.
تجهیزات کمک آموزشی: رایانه، ویدئو پروژکتور، پرده نمایش، تخته وایت برد، ماژیک، 

تخته پاک کن.

راهنمای تدریس
با  بارریزی مطابق  به محل  از کوره  انتقال مذاب  نحوه  با  ارتباط  در  ابتدا سؤاالتی  در 

دستورالعمل اجرایی پرسش و پاسخ در کالس مطرح شود.

فیلم  نمایش  دستورالعمل  با  مطابق  پاتیل  و  بوته  تفاوت  و  پاتیل  دادن  پوشش  فیلم 
آموزشی در کالس نمایش داده شود.

سپس سؤاالتی در ارتباط با نوع مواد پوششی جهت بوته یا پاتیل مطابق دستورالعمل 
پرسش و پاسخ در کالس مطرح شود. 

)کوره(  به محل ذوب گیری  پاتیل  و  بوته  انتقال  نحوه  با  ارتباط  در  ادامه سؤاالتی  در 
مطابق با دستورالعمل اجرایی پرسش و پاسخ در کالس مطرح شود.

فیلم انتقال بوته یا پاتیل های کوچک و بزرگ جهت ذوب گیری به روش های مختلف و 
معرفی ابزار الزم مطابق با دستورالعمل نمایش فیلم آموزشی در کالس نمایش داده  شود.

فیلم آموزشی

فیلم آموزشی
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در ادامه توضیحات جامع و کامل در مورد تجهیزات انتقال مذاب شامل بوته ها، انواع 
پاتیل، پوشش پاتیل، ابزار و تجهیزات انتقال پاتیل و بوته با استفاده از تصاویر در کالس 

ارائه شود و به سؤاالت مطرح شده پاسخ داده شود.

2ـ5ـ انواع روش های پیشگرم کردن بوته و پاتیل   
زمان بندی پیشنهادی:

موضوع
زمان

عملينظري

2/5 ساعتنمایش فیلم، طرح سؤال و بحث گروهی

ارائه توضیحات کامل در ارتباط با انواع روش های پیشگرم کردن 
1/5 ساعتبوته و پاتیل

4 ساعتجمع

محل ارائه: کالس دارای فضا و میز و صندلی استاندارد.
تجهیزات کمک آموزشی: رایانه، ویدئو پروژکتور، پرده نمایش، تخته وایت برد، ماژیک، 

تخته پاک کن.

راهنمای تدریس
در ابتدا سؤاالتی در مورد ریختن آب جوش 
در لیوان شیشه ای سرد و خرد شدن لیوان، 
مطابق دستورالعمل اجرایی پرسش و پاسخ 
در کالس مطرح شود. سپس از هنرجویان 
خواسته شود نتیجه گیري خود را از پاسخ 
ارائه  سطر  چند  در  مطرح شده  سؤاالت 
نتیجه گیري هاي  بررسي  از  پس  دهند. 
ارائه  با  ارائه شده، در صورت وجود اشکال 
اشکال  رفع  به  نسبت  تکمیلي  توضیحات 

اقدام شود.
در ادامه سؤاالتی در ارتباط با تأثیر دمای 
لیوان فلزی در مدت زمان سرد شدن آب 
جوش درون آن مطابق دستورالعمل اجرایی 
پرسش و پاسخ در کالس مطرح شود. سپس 
از هنرجویان خواسته  شود نتیجه گیري خود 
را از پاسخ سؤاالت مطرح شده در چند سطر 

ارائه دهند. پس از بررسي نتیجه گیري هاي 
ارائه  با  اشکال  وجود  صورت  در  ارائه شده، 
اشکال  رفع  به  نسبت  تکمیلي  توضیحات 

اقدام شود.
سپس سؤاالتی در ارتباط با ریختن مذاب 
در بوته یا پاتیل سرد و اتفاقات ممکن و 
تأثیر آن بر عمر بوته و پاتیل و افت دمای 
پاتیل مطابق دستورالعمل  و  درون مذاب 
مطرح  در کالس  پاسخ  و  پرسش  اجرایی 
خواسته  شود  هنرجویان  از  سپس  شود. 
سؤاالت  پاسخ  از  را  خود  نتیجه گیري 
دهند.  ارائه  سطر  چند  در  شده  مطرح 
پس از بررسي نتیجه گیري هاي ارائه شده، 
در صورت وجود اشکال با ارائه توضیحات 

تکمیلي نسبت به رفع اشکال اقدام شود.
با نحوه گرم  ارتباط  ادامه سؤاالتی در  در 
کردن بوته یا پاتیل به روش های مختلف 
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مطابق دستورالعمل اجرایی پرسش و پاسخ 
در کالس مطرح شود. سپس از هنرجویان 
خواسته  شود نتیجه گیري  خود را از پاسخ 
ارائه  سطر  چند  در  شده  مطرح  سؤاالت 
نتیجه گیري هاي  بررسي  از  پس  دهند. 
ارائه  با  ارائه شده، در صورت وجود اشکال 
اشکال  رفع  به  نسبت  تکمیلي  توضیحات 

اقدام شود.
در ادامه توضیحات جامع و کامل در ارتباط 
با خشک کردن پاتیل ها )پیشگرم( ابزار و 
تجهیزات پیشگرم شامل مشعل و دستگاه 
پیشگرم به همراه تصاویر مربوطه در کالس 
پاسخ  مطرح شده  سؤاالت  به  و  ارائه شده 

داده شود.

3ـ5 ـ انتقال پاتیل به کوره )کار کارگاهی(    
زمان بندی پیشنهادی:

موضوع
زمان

عملينظري

توضیح نکات ایمنی مربوط به انتقال پاتیل یا بوته ذوب گیری 
2 ساعتبه کوره

5 ساعتنمایش مراحل عملی انتقال پاتیل یا بوته ذوب گیری به کوره

8 ساعتانجام کار عملی توسط هنرجویان

15 ساعتجمع

محل ارائه:  کارگاه ریخته گری.
شرایط و تجهیزات آموزشی: وسعت و ارتفاع براساس استاندارد کارگاه ها، نور و تهویه 

مناسب، دارای جعبه کمک های اولیه و تجهیزات اطفای حریق و پوسترهای ایمنی.

ابزار، تجهیزات و مواد مصرفی
پاتیل، بوته، جرثقیل، مشعل، ابزار خشک کردن و پیشگرم، کمچه، انبرطوق.
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 نکات ایمنی و بهداشتی
در ابتدا توضیحات جامع و کامل در ارتباط با نکات ایمنی و بهداشتی انتقال پاتیل یا 

بوته ذوب گیری به کوره، به کمک تصاویر، پوستر و ... در کارگاه ریخته گری ارائه شود.
سپس از هنرجویان خواسته شود قبل از ورود به کارگاه، تجهیزات ایمنی شخصی شامل 
لباس کار، کفش ایمنی، دستکش نسوز، کاله ایمنی، ماسک، عینک، پیش بند، پابند و 
روکفشی نسوز را حتماً استفاده نمایند، سپس وارد کارگاه شوند و از ورود هنرجویانی که از 

تجهیزات ایمنی شخصی استفاده نکرده اند، به کارگاه جداً جلوگیری به عمل آید.

مراحل انجام کار انتقال پاتیل یا بوته ذوب گیری به کوره و پیشگرم کردن پاتیل و بوته 
براساس متن کتاب درسی مطابق دستورالعمل اجرایی کار عملی تدریس شود.

در حین انجام کار عملی انتقال پاتیل یا بوته ذوب گیری به کوره و پیشگرم کردن کوره 
اقدام الزم  به هر مرحله،  بهداشتی مربوط  و  ایمنی  نکات  یادآوری  به  پاتیل نسبت  و 
انجام شود و بر نحوه انجام کار هنرجویان نظارت صورت گیرد و اشکاالت مربوطه شامل 
و آسیب  پاتیل  یا  بوته  نادرست  انتقال  پاتیل،  یا  بوته  نامناسب، سرخ شدن  پیشگرم 
دیدن بوته یا پاتیل و... برطرف گردد. همچنین از رعایت نکات ایمنی توسط هنرجویان 

اطمینان حاصل شود.

از هنرجویان خواسته مي شود در هنگام روشن کردن مشعل یا دستگاه پیشگرم با 
سوخت مایع و گاز حتما نسبت به اکسیژن را تنظیم نمایند تا از سوختن ناقص و 
ایجاد گازهای سمی و آلوده کننده محیط زیست جلوگیری شود و در هنگام کار 
شود.  حاصل  اطمینان  کارگاه  تهویه  بودن  روشن  از  مشعل  و  پیشگرم  دستگاه  با 
با مشعل و دستگاه  اتمام کار  همچنین صرفه جویی در مصرف سوخت در هنگام 
پیشگرم از خاموش بودن آنها اطمینان حاصل شود و متناسب با زمان کاری مورد 

نیاز روشن باشند.
پس از انجام کار و فعالیت از هنرجویان خواسته شود که ابزار و تجهیزات مربوطه و 
سطح کارگاه را تمیز نموده و اضافات باقی مانده را به محل های مشخص شده انتقال 

دهند و ابزار و تجهیزات را در محل های مشخص شده قرار دهند.

در پایان گزارش کار انتقال پاتیل یا بوته ذوب گیری را در یک برگ مطابق فرمت ارائه شده 
تهیه و ارائه دهند.

کار عملی

نکـات 
زیست محیطی
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4ـ 5 ـ انواع مواد واسطه )کمک ذوب( و روش های افزودن 
آنها به مذاب    

زمان بندی پیشنهادی:

موضوع
زمان

عملينظري

4 ساعتنمایش فیلم، طرح سؤال، بحث گروهی، نمایش عملی، پرکردن جداول

ارائه توضیحات در ارتباط با مواد واسطه و کمک ذوب ها و روش های 
2 ساعتافزودن آنها به مذاب

6 ساعتجمع

محل ارائه: کالس درس با فضا و میز و صندلی استاندارد.
تجهیزات کمک آموزشی: رایانه، ویدئو پروژکتور، پرده نمایش، تخته وایت برد، ماژیک، 

تخته پاک کن.

راهنمای تدریس
در ابتدا سؤاالتی در ارتباط با مواد اولیه مورد نیاز برای پخت غذا و مواد اولیه مورد نیاز 

جهت تهیه مذاب مطابق با دستورالعمل اجرایی پرسش و پاسخ در کالس مطرح شود.

فیلم ریخته گری مذاب آلومینیوم با استفاده از مواد واسطه )گاز زدا( و بدون استفاده از 
مواد واسطه و مشاهده سطح شکست آنها مطابق با دستورالعمل نمایش فیلم آموزشی 

در کالس نمایش داده شود.

در ادامه سؤاالتی در ارتباط با مواد افزودنی به مذاب آلومینیوم و چدن و مقدار و تأثیر 
آنها مطابق با دستورالعمل اجرایی پرسش و پاسخ در کالس مطرح شود.

جوانه زا  مناسب  واسطه  مواد  مقدار  با  یکی  شده  ریخته گری  آلومینیومی  قطعه  دو 
به هنرجویان  اچ شده در کالس  و  پولیش  آنها  واسطه کم که سطح  مواد  با  و دیگری 
داده شده و از آنها خواسته شود که به صورت گروهی آن دو قطعه را از لحاظ اندازه 
دانه و تعداد دانه ها و ... بررسی کرده و نتایج را در جدول مربوط ثبت نمایند. پس از 
بررسی پاسخ جداول در صورت اشکال به صورت بحث گروهی با تعامل یکدیگر و ارائه 

توضیحات نسبت به رفع اشکال اقدام شود.

نمایش عملی

فیلم آموزشی
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دو قطعۀ آلومینیومی ریخته گری شده یکی با مقدار مواد واسطه مرطوب و دیگری با 
مواد واسطه خشک که سطح آنها پولیش و اچ شده در کالس به هنرجویان داده شده 
و از آنها خواسته شود که به صورت گروهی آن دو قطعه را از لحاظ وجود عیوبی مانند 
مک و ... ، اندازه دانه و تعداد دانه ها و ... بررسی کرده و نتایج را در جدول مربوط ثبت 
نمایند. پس از بررسی پاسخ جداول در صورت اشکال به صورت بحث گروهی با تعامل 

یکدیگر و ارائه توضیحات نسبت به رفع اشکال اقدام شود.

از  )بعد  صحیح  روش  دو  به  آلومینیوم  مذاب  به  )جوانه زا(  واسطه  مواد  افزودن  فیلم 
آموزشی  فیلم  نمایش  دستورالعمل  مطابق  گاززدایی(  از  )قبل  ناصحیح  و  گاز زدایی( 

در کالس نمایش داده شود.

دو قطعۀ آلومینیومی ریخته گری شده که به روش های صحیح و ناصحیح جوانه زایی 
شده و سطح آنها پولیش شده در کالس به هنرجویان داده شده و از آنها خواسته شود 
تعداد دانه، عیوبی  اندازه دانه،  از لحاظ ظاهری  را  به صورت گروهی آن دو قطعه  که 
مانند مک و... بررسی کرده و نتایج را در جدول مربوطه ثبت کنند و نتیجه گیری خود 
را در چند سطر ارائه دهند. پس از بررسی پاسخ جداول و نتیجه گیری های ارائه شده در 
صورت وجود اشکال به صورت بحث گروهی با تعامل یکدیگر و ارائه توضیحات نسبت 

به رفع اشکال اقدام شود.

شامل  )کمک ذوب(  افزودنی  واسطه  مواد  مورد  در  جامع  و  کامل  توضیحات  ادامه  در 
تولید گاز در مذاب، روش های جلوگیری  انواع آن، منابع  مواد جوانه زا، مواد گاز زدا و 
آخال زدایی  روش های  آخال،  ایجاد  منابع  آخال زدا،  مواد  گازی،  مک های  ایجاد  از 
آخال زدایی،  ترکیبی  روش های  تمیز کننده،  فالکس های  پوششی،  فالکس های  شامل 
فیلتر کردن مذاب و خشک کردن مواد واسطه با استفاده از تصاویر در کالس ارائه شده و 

به سؤاالت مطرح شده پاسخ داده شود.

نمایش عملی

کار عملی

فیلم آموزشی
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ـ 5 ـ افزودن مواد واسطه )کار کارگاهی(      5
زمان بندی پیشنهادی:

موضوع
زمان

عملينظري

توضیح نکات ایمنی مربوط به اضافه نمودن مواد واسطه 
1 ساعت)کمک ذوب( به مذاب

نمایش مراحل عملی کار اضافه نمودن مواد واسطه )کمک ذوب( 
2 ساعتبه مذاب

3 ساعتانجام کار عملی توسط هنرجویان

3 ساعتانجام فعالیت کارگاهی توسط هنرجویان

9 ساعتجمع

محل ارائه:  کارگاه ریخته گری.
شرایط و تجهیزات آموزشی: وسعت و ارتفاع براساس استاندارد کارگاه ها، نور و تهویه 

مناسب، دارای جعبه کمک های اولیه و تجهیزات اطفای حریق و پوسترهای ایمنی.

ابزار، تجهیزات و مواد مصرفی
مواد واسطه شامل مواد گاز زدا، جوانه زا، کالهک خوراک دهنده، ترازو و ...

 نکات ایمنی و بهداشتی
در ابتدا توضیحات جامع و کامل در ارتباط با نکات ایمنی و بهداشتی اضافه کردن مواد 
واسطه )کمک ذوب( به مذاب، به کمک تصاویر، پوستر و ... در کارگاه ریخته گری ارائه 

شود.
سپس از هنرجویان خواسته شود قبل از ورود به کارگاه، تجهیزات ایمنی شخصی شامل 
لباس کار، کفش ایمنی، دستکش نسوز، کاله ایمنی، ماسک، عینک، پیش بند، پا بند و 
روکفشی نسوز را حتما استفاده نمایند، سپس وارد کارگاه شوند و از ورود هنرجویانی 
که از تجهیزات ایمنی شخصی استفاده نکرده اند به کارگاه جداً جلوگیری به عمل آید.
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گاززدا،  مواد  شامل  مذاب  به  )کمک ذوب(  واسطه  مواد  اضافه کردن  کار  انجام  مراحل 
سرباره گیر و جوانه زا براساس متن کتاب درسی مطابق دستورالعمل اجرایی کار عملی 

تدریس شود.
به  نسبت  مذاب  به  )کمک ذوب(  واسطه  مواد  اضافه کردن  عملی  کار  انجام  حین  در 
یادآوری نکات ایمنی و بهداشتی مربوط به هر مرحله اقدام الزم انجام شود و بر نحوه 
گاززدایی  عدم  شامل  مربوطه  اشکاالت  و  گیرد  صورت  نظارت  هنرجویان  کار  انجام 
زمان  جوانه زا،  مواد  کم  یا  زیاد  نمودن  اضافه  سرباره گیر،  بودن  مرطوب  نامناسب، 
نامناسب اضافه کردن جوانه زا... برطرف گردد. همچنین از رعایت نکات ایمنی توسط 

هنرجویان اطمینان حاصل شود.

جهت انجام فعالیت هنرجویان را به چند گروه تقسیم کرده و از هر گروه خواسته شود 
اضافه کردن مواد واسطه )کمک ذوب( و سرباره گیر را برای یک بوته مذاب آلومینیوم 

انجام دهند و نتیجه را جهت بررسی در کارگاه ارائه دهند.

در هنگام کار با مشعل از روشن بودن تهویه کارگاه اطمینان حاصل شود و همچنین 
جهت صرفه جویی در مصرف سوخت در هنگام اتمام کار با مشعل از خاموش بودن 

آن اطمینان حاصل شود و متناسب با زمان کاری مورد نیاز روشن باشد.
پس از انجام کار و فعالیت از هنرجویان خواسته مي شود که ابزار و تجهیزات مربوطه 
و مواد  از جمله سرباره مذاب  باقی مانده  اضافات  و  نموده  تمیز  را  و سطح کارگاه 
پوشان باقی مانده به محل های مشخص شده انتقال دهند و ابزار و تجهیزات را در 

محل های مشخص شده قرار دهند. 

در پایان گزارش کار اضافه کردن مواد واسطه )کمک ذوب( به مذاب را در یک برگ 
مطابق فرمت ارائه شده تهیه و ارائه دهند.

فعالیت تکمیلی

کار عملی

نکـات 
زیست محیطی
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6ـ5ـ نمونه گیری از مذاب پس از بارگیری    
زمان بندی پیشنهادی:

موضوع
زمان

عملينظري

2 ساعتطرح سؤال، بحث گروهی، نمایش فیلم

ارائه توضیحات در ارتباط با نمونه گیری از مذاب پس از 
1 ساعتسرباره گیری

3 ساعتجمع

محل ارائه: کالس دارای فضا و میز و صندلی استاندارد.
تجهیزات کمک آموزشی: رایانه، ویدئو پروژکتور، پرده نمایش، تخته وایت برد، ماژیک، 

تخته پاک کن.

راهنمای تدریس 
در ابتدا سؤاالتی در ارتباط با درصد عناصر آلیاژی در مذاب، تفاوت خواص آلیاژها و 
مقدار عناصر آلیاژی و روش های تعیین مقدار عناصر آلیاژی مطابق دستورالعمل اجرایی 

پرسش و پاسخ در کالس مطرح شود.

فیلم ابزار نمونه گیری و روش نمونه گیری از مذاب چدن و مشخص کردن مقدار عناصر 
در کالس  آموزشی  فیلم  نمایش  دستورالعمل  مطابق  کوانتومتر  وسیله  به  آن  آلیاژی 

نمایش داده شود.

در ادامه توضیحات جامع و کامل در ارتباط با شرایط مذاب در هنگام نمونه گیری، تأثیر 
عناصر آلیاژی بر خواص آلیاژ، نحوه تعیین مقدار عناصر آلیاژی به وسیله کوانتومتر با 

استفاده از تصاویر در کالس ارائه شود و به سؤاالت مطرح شده پاسخ داده شود.

فیلم آموزشی
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7ـ5ـ نمونه گیری از مذاب  )کار کارگاهی(  

زمان بندی پیشنهادی:

موضوع
زمان

عملينظري

توضیح نکات ایمنی مربوط به نمونه گیری از مذاب
30 دقیقهپس از سرباره گیری

نمایش عملی مراحل کار نمونه گیری از مذاب
60 دقیقهپس از سرباره گیری

100 دقیقهانجام کار عملی توسط هنرجویان

80 دقیقهانجام فعالیت کارگاهی توسط هنرجویان

4/5 ساعتجمع

محل ارائه:  کارگاه ریخته گری.
شرایط و تجهیزات آموزشی: وسعت و ارتفاع براساس استاندارد کارگاه ها، نور و تهویه 

مناسب، دارای جعبه کمک های اولیه و تجهیزات اطفای حریق و پوسترهای ایمنی.

ابزار، تجهیزات و مواد مصرفی
ابزار نمونه گیری شامل مالقه و قالب نمونه گیر، پوشان، ابزارهای پوشان، مواد سرباره گیر، 

ابزار سرباره گیری.

 نکات ایمنی و بهداشتی
در ابتدا توضیحات جامع و کامل در ارتباط با نکات ایمنی و بهداشتی نمونه گیری مذاب 

پس از سرباره گیری، به کمک تصاویر، پوستر و ... در کارگاه ریخته گری ارائه شود.
سپس از هنرجویان خواسته شود قبل از ورود به کارگاه تجهیزات ایمنی شخصی شامل 
پا بند  ایمنی، ماسک، عینک، پیش بند،  ایمنی، دستکش نسوز، کاله  لباس کار، کفش 
روی کفش نسوز را حتماً استفاده نمایند، سپس وارد کارگاه  شوند و از ورود هنرجویانی 
که از تجهیزات ایمنی شخصی استفاده نکرده اند به کارگاه جداً جلوگیری به عمل آید.
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مراحل انجام کار عملی نمونه گیری از مذاب پس از سرباره گیری براساس متن کتاب 
درس مطابق دستورالعمل اجرایی کار عملی تدریس شود.

در حین انجام کار عملی نمونه گیری از مذاب پس از سرباره گیری نسبت به یادآوری 
نکات ایمنی و بهداشتی مربوط به مرحله، اقدام الزم انجام شود و بر نحوه انجام کار 
ابزار  نامناسب  آماده سازی  مربوطه شامل  اشکاالت  و  گیرد  نظارت صورت  هنرجویان 
ایمنی  نکات  رعایت  از  گردد. همچنین  برطرف  مذاب  نبودن سطح  تمیز  نمونه گیری، 

توسط هنرجویان اطمینان حاصل شود.

جهت انجام فعالیت هنرجویان را به چند گروه تقسیم کرده و از هر گروه خواسته شود 
انجام دهند و نتیجه را جهت بررسی در  از سرباره گیری را  از مذاب پس  نمونه گیری 

کارگاه ارائه نمایند.

در هنگام کار با مشعل از روشن بودن تهویه کارگاه اطمینان حاصل شود و همچنین 
جهت صرفه جویی در مصرف سوخت، در هنگام اتمام کار  با مشعل از خاموش بودن 

آن اطمینان حاصل شود و متناسب با زمان کاری مورد نیاز روشن باشد.
پس از انجام کار و فعالیت از هنرجویان خواسته مي شود که ابزار و تجهیزات مربوطه 
و سطح کارگاه را تمیز نموده و اضافات باقی مانده شامل سرباره، مواد پوشان ... به 
محل های مشخص شده انتقال دهند و ابزار و تجهیزات را در محل های مشخص شده 

قرار دهند. 

در پایان گزارش کار نمونه گیری از مذاب پس از سرباره گیری را در یک برگ مطابق 
فرمت ارائه شده تهیه و به هنرآموز ارائه دهند.

کار عملی

فعالیت تکمیلی

نکـات 
زیست محیطی
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8ـ  5ـ  مواد عایق و گرمازا    
زمان بندی پیشنهادی:

موضوع
زمان

عملينظري

3 ساعتطرح سؤال، بحث گروهی، نمایش فیلم

ارائه توضیحات در ارتباط با انواع مواد عایق و گرما زا 
1 ساعتو کاربرد آنها

4 ساعتجمع

محل ارائه: کالس دارای فضا و میز و صندلی استاندارد.
تجهیزات کمک آموزشی: رایانه، ویدئو پروژکتور، پرده نمایش، تخته وایت برد، ماژیک، 

تخته پاک کن.

راهنمای تدریس
در ابتدا سؤاالتی در ارتباط با نحوه انتقال گرما از خورشید به زمین، بخاری برقی به 
محیط اطراف، انتقال حرارت در میله فلزی و کاهش اتالف گرما و استفاده از مواد عایق 
در جلوگیری از اتالف گرما مطابق دستورالعمل اجرایی پرسش و پاسخ در کالس مطرح 

شود.
در ادامه سؤاالتی در ارتباط با راه های کاهش دمای درون مذاب، درون پاتیل و روش هاي 

جلوگیري از آن، مطابق دستورالعمل اجرایی پرسش و پاسخ در کالس مطرح شود.

فیلم روش های جلوگیری از کاهش درجه حرارت مذاب درون پاتیل مطابق دستورالعمل 
نمایش فیلم آموزشی در کالس نمایش داده شود.

انتقال حرارت )هدایت،  در ادامه توضیحات جامع و کامل در مورد روش های مختلف 
جابه جایی و تشعشع( و انتقال حرارت از مذاب و کاهش دمای مذاب و روش ها و مواد 
استفاده جهت حفظ درجه حرارت مذاب با استفاده از تصاویر در کالس ارائه شده و به 

سؤاالت مطرح شده پاسخ داده شود.

فیلم آموزشی
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9ـ 5ـ  افزودن مواد عایق و گرما زا )کار کارگاهی(   
زمان بندی پیشنهادی:

موضوع
زمان

عملينظري

توضیح نکات ایمنی مربوط به اضافه کردن مواد عایق و گرمازا 
30 دقیقهبه مذاب

نمایش عملی مراحل کار اضافه کردن مواد عایق و گرمازا
90 دقیقهبه مذاب

140 دقیقهانجام کار عملی توسط هنرجویان

100 دقیقهانجام فعالیت کارگاهی توسط هنرجویان

6 ساعتجمع

محل ارائه:  کارگاه ریخته گری.
شرایط و تجهیزات آموزشی: وسعت و ارتفاع براساس استاندارد کارگاه ها، نور و تهویه 

مناسب، دارای جعبه کمک های اولیه و تجهیزات اطفای حریق و پوسترهای ایمنی.

ابزار و تجهیزات و مواد مصرفی
مواد عایق و گرمازا، ابزار پاشش مواد عایق و گرما زا روی مذاب.

 نکات ایمنی و بهداشتی
در ابتدا توضیحات جامع و کامل در ارتباط با نکات ایمنی و بهداشتی اضافه کردن مواد 

عایق و گرمازا به کمک تصاویر، پوستر و ... در کارگاه ریخته گری ارائه شود.
سپس از هنرجویان خواسته  شود قبل از ورود به کارگاه، تجهیزات ایمنی شخصی شامل 
لباس کار، کفش ایمنی، دستکش نسوز، کاله ایمنی، ماسک، عینک، پیش بند، پابند و 
روکفشي نسوز را حتماً استفاده نمایند، سپس وارد کارگاه شوند و از ورود هنرجویانی 
که از تجهیزات ایمنی شخصی استفاده نکرده اند به کارگاه جداً جلوگیری به عمل آید.
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مراحل انجام کار عملی، اضافه کردن مواد عایق و گرمازا به مذاب براساس متن کتاب 
درسی مطابق دستورالعمل اجرایی کار عملی تدریس شود.

نکات  یادآوری  به  نسبت  گرما زا  و  عایق  مواد  کردن  اضافه  عملی  کار  انجام  در حین 
کار  انجام  نحوه  بر  و  شود  انجام  الزم  اقدام  مرحله  هر  به  مربوطه  بهداشتی  و  ایمنی 
مواد  مناسب  پوشش  عدم  شامل  مربوطه  اشکاالت  و  گیرد  نظارت صورت  هنرجویان 

عایق روی سطح مذاب و مرطوب بودن مواد عایق و حرارت زا و ... برطرف گردد.
همچنین از رعایت نکات ایمنی توسط هنرجویان اطمینان حاصل شود.

جهت انجام فعالیت، هنرجویان را به چند گروه تقسیم کرده و از هر گروه خواسته شود، 
اضافه کردن مواد عایق و گرمازا به مذاب برای یک بوته مذاب آلومینیوم را انجام دهند 

و نتیجه را جهت بررسی در کارگاه ارائه نمایند.

از هنرجویان خواسته شود در هنگام روشن کردن مشعل با سوخت مایع و گاز حتماً 
گازهای  ایجاد  و  ناقص  از سوختن  تا  نمایند  تنظیم  را  اکسیژن  به  نسبت سوخت 
سمی و آلوده کننده محیط زیست جلوگیری شود. همچنین در هنگام کار با مشعل 
از روشن بودن تهویه کارگاه اطمینان حاصل شود و برای صرفه جویی در مصرف 
سوخت در هنگام اتمام کار با مشعل از خاموش بودن آن اطمینان حاصل شود و 

متناسب با زمان کاری مورد نیاز روشن باشد.
پس از انجام کار و فعالیت از هنرجویان خواسته مي شود که ابزار و تجهیزات مربوطه و 
سطح کارگاه را تمیز نموده و اضافات مواد عایق و گرمازا... به محل های مشخص شده 

انتقال دهند و ابزار و تجهیزات را در محل های مشخص شده قرار دهند. 

در پایان، گزارش کار اضافه کردن مواد عایق و گرمازا به مذاب را در یک برگ مطابق 
فرمت ارائه شده تهیه و ارائه دهند.

کار عملی

فعالیت تکمیلی

نکـات 
زیست محیطی
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محل  به  مذاب  بوته  یا  پاتیل  انتقال  روش های  ـ   5 10ـ 
ذوب ریزی 

زمان بندی پیشنهادی:

موضوع
زمان

عملينظري

40 دقیقهطرح سؤال، بحث گروهی، نمایش فیلم

ارائه توضیحات روش های انتقال پاتیل یا بوته مذاب 
20 دقیقهبه محل ذوب ریزی

1 ساعتجمع

محل ارائه: کالس دارای فضا و میز و صندلی استاندارد.
تجهیزات کمک آموزشی: رایانه، ویدئو پروژکتور، پرده نمایش، تخته وایت برد، ماژیک، 

تخته پاک کن.

راهنمای تدریس:
روش تدریس مانند روش تدریس قسمت »1ـ5ـ  روش های انتقال مذاب« می باشد تنها 

با این تفاوت که بوته یا پاتیل به محل ذوب ریزی انتقال می یابد.

بارریزی  محل  به  مذاب  بوته  یا  پاتیل  انتقال  11ـ5ـ 
)کار کارگاهی( 

زمان بندی پیشنهادی:

موضوع
زمان

عملينظري

توضیح نکات ایمنی مربوط به انتقال پاتیل یا بوته مذاب 
10 دقیقهبه محل بار ریزی

40 دقیقهنمایش عملی مراحل کار پاتیل یا بوته مذاب به محل ذوب ریزی

40 دقیقهانجام کار عملی توسط هنرجویان

1/5 ساعتجمع
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محل ارائه:  کارگاه ریخته گری.
شرایط و تجهیزات آموزشی: وسعت و ارتفاع براساس استاندارد کارگاه ها، نور و تهویه 

مناسب، دارای جعبه کمک های اولیه و تجهیزات اطفای حریق و پوسترهای ایمنی.

ابزار، تجهیزات و مواد مصرفی 
بوته، پاتیل، جرثقیل، گاری، کمچه و انبرطوق.

راهنمای تدریس 
مانند روش تدریس قسمت »3ـ5ـ انتقال پاتیل به کوره« می باشد تنها با این تفاوت که 

بوته و پاتیل به محل ذوب ریزی انتقال می یابد.
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آیین نامه
ایمنی در صنایع ریخته گری )قطعه ریزی و لوله ریزی(
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آیین نامه ایمني در صنایع ریخته گري )قطعه ریزي و لوله ریزي(
هدف و دامنه شمول 

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

از روش هاي ریخته گري تحت فشار )دایکست(، مداوم و نیمه مداوم استفاده مي شود.
دامنه شمول

تدوین  ایران  اسالمي  جمهوري  کار  قانون   85 ماده  استناد  به  آیین نامه  این  مقررات 
گردیده و براي کلیه کارفرمایان، کارگران و کارآموزان مشمول قانون مذکور الزم االجراء 

مي باشد.  
 

فصل اول ـ تعاریف 
در این آیین نامه واژه ها و اصطالحات زیر در معاني مشروح مربوط به کار مي روند.

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

پاتیل جرثقیلي: نوعي پاتیل است که توسط جرثقیل هاي سقفي جا به جا مي گردد.
پاتیل با تخلیه از کف: نوعي پاتیل است که تخلیه مواد مذاب آن از طریق مجراي 

موجود در قسمت کف انجام مي پذیرد.
کوره القایي: کوره اي است که حرارت به صورت الکتریکي و توسط کویل پیچیده شده 
در اطراف بوته یا نسوز کوره به فلز موجود در آن القا مي گردد و به انواع فرکانس شبکه، 
فرکانس متوسط و فرکانس باال )مصارف آزمایشگاهي( تقسیم مي گردد. انواع کوره هاي 
فرکانس شبکه شامل کوره هاي القایي بدون هسته و کوره هاي القایي کانال دار مي 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.

کوره قوس الکتریک غیرمستقیم: کوره اي است که حرارت در آن از طریق ایجاد 
قوس الکتریک بین الکترودها ایجاد مي شود.

کوره شعله اي یا تشعشعي: کوره اي 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.
کوره نگهدارنده ماشین ریخته گري: کوره اي است که داراي الِمان هاي تولید گرما 

بوده و به عنوان نگهدارنده مذاب در ماشین ریخته گري عمل مي نماید.
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بار کوره: موادي است که به داخل کوره ذوب ریخته شده که نهایتاً منجر به تولید فلز 
مذاب مي گردد.

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

مدل: قطعه اي است از جنس چوب، فلز یا دیگر مواد که براي ایجاد محفظۀ قالب در 
داخل مخلوط قالبگیري 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.
مخلوط ها  دیگر  یا  ماسه  تزریق  ماشین  ماهیچه سازي:  یا  قالبگیري  ماشین هاي 

به منظور ساخت قالب یا ماهیچه با اعمال هواي فشرده یا دیگر گازها را مي گویند.
چسب ماهیچه: هرگونه مواد به صورت مایع و یا جامد که براي چسباندن ذرات مخلوط 

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

مطلوب ماهیچه بوده و ماهیچه در درون آن ساخته مي شود.
درجه ریخته گري: محفظه اي بدون سرپوش و انتها، که براي نگهداري مخلوط ماسه 
در هنگام قالبگیري به کار 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 مي شود.
ریخته گري پوسته اي )چراغي(: روشي است که در آن قالب از طریق ریختن مخلوط 

ماسه حاوي چسب گرماسخت بر روي مدل فلزي گرم شده، شکل مي گیرد.
قالب ریخته گري دقیق: قالبي است که ابتدا به صورت دوغاب بوده و از مواد دیرگداز، 
چسب و حالل تشکیل شده که به صورت 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.
میکسر: )Sand Mixer( ماشیني است براي تهیه مخلوط ماسه یا ماهیچه که از طریق 

اضافه نمودن اجزای مخلوط به صورت کنترل شده این عمل را انجام مي دهد.
پاشش مواد ساینده: 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 به کار مي رود.
پرداخت کاري: رسیدن به صافي سطح مورد نیاز توسط روش هایي مثل سنگ زدن 

و یا پولیش.
ماسه بازیابي شده: ماسه اي است که توسط  فرایندهاي حرارتي،  مکانیکي، هوادهي و 

تر، فرآوري مي شود.
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قرار  کوره  جلوي  یا  زیر  در  که  است  فضایي  کوره:  مذاب  تخلیه  اضطراري  چاله 
مي گیرد تا در مواقع اضطراري مواد مذاب در آن تخلیه گردد.

سرباره گیري: جدا نمودن سرباره را از سطح مذاب فلزات مي گویند.
ابزار برداشتن قطعه: ابزاري است که به کمک یک مکانیسم دستي یا مکانیکي قطعه 

را از حفره قالب یا یک منطقه دیگر برمي دارد.
الوک: )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.
لوله تغذیه: 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.
دسته پاتیل: )Trunnion( محوري است در پاتیل که براي چرخش و نگاه داشتن آن 

به کار مي رود.
چنگک: )bail( حلقه متصل به پاتیل است که قالب جرثقیل در داخل آن قرار مي گیرد. 

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

مي گردد.
یا  )پنوماتیکي(  نیوماتیکي  هیدرولیکي،  مکانیکي،  دستگاه  یک  ریژه ریزي:  ماشین 
الکتریکي است که در آن فلز مذاب توسط نیروي وزن یا با فشار پایین به درون قالب 

چند بار مصرف موجود در ماشین فرستاده مي شود.
ماشین هاي ریژه ریزي با فشار پایین: یک ماشین ریخته گري با قالب دائم است که 
معموالً باالي یک کوره نگهدارنده نصب شده تا با ایجاد فشار، فلز مذاب را به لوله تغذیه 

بفرستد. فشار در این ماشین ها باید کمتر از 2 اتمسفر باشد.
قالب دائم: ابزاري است در ماشین هاي ریخته گري با قالب دائم که فلز مذاب به داخل 

آن ریخته شده تا به شکل قطعه ریختگي در بیاید.
خط جدایش: سطح روي قطعه که به واسطه جداشدن نیمه قالب ها از یکدیگر بر روي 

آن تشکیل مي شود.
بلوک متوقف کننده: )Stop block( قطعه اي که به منظور جلوگیري از حرکت ناخواسته 

اجزای قالب در زمان تعمیر و نگهداري ماشین ریژه ریزي استفاده مي شود.
ماشین ریخته گري گریز از مرکز: ماشیني است که براي تولید لوله ها و بوش ها 
و  لوله ها  مرکزي  محور  ماشین  این  در  مي شود.  استفاده  مرکز  از  گریز  روش  توسط 
ابعاد  توسط  بوش ها  و  لوله ها  بوده و ضخامت  ماشین  با محور گردش  بوش ها مطابق 
قالب و مقدار فلز ریخته شده مشخص مي گردد. محور فوق مي تواند به صورت افقي یا 

مایل باشد.
حد پاییني انفجار )اشتعال(: )LEL( کمترین مقدار گاز یا بخار مایع قابل احتراق که 

مي تواند با هوا مخلوط شده و مخلوط گازي قابل انفجاري )اشتعالي( را به وجود آورد.

فصل دوم ـ مقررات عمومي 
ماده 1: کارفرما مکلف است نسبت به شناسایي خطرات و ارزیابي شرایط محیط کار 
حذف  منظور  به  را  مناسب  کنترلي  اقدامات  و  نموده  اقدام  ریختهگري  کارگاه هاي 

مخاطرات احتمالي به عمل آورد. 
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مطابق  و خطرات،  کار  نوع  با  متناسب  باید  ریختهگري  کارگاه هاي  کارگران   :2 ماده 
با  آییننامه آموزش ایمني کارفرمایان، کارگران و کارآموزان مصوب شوراي عالي حفاظت 
 فني، آموزشهاي ایمني الزم را دیده و مدارک مربوطه در پرونده آنان ثبت و ضبط 

شده باشد. 
ماده 3: ماشین ها و تجهیزات مورد استفاده در صنایع ریختهگري باید داراي لوحه شناسایي 

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

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

د ـ شماره سریال و سال ساخت 
هـ ـ  در صورت وجود استاندارد، شماره استاندارد 

نگهداري  و  تعمیر  سرویس،  و  بهرهبرداري  راه اندازي،  نصب،  امور  کلیه  انجام   :4 ماده 
ماشینآالت و تجهیزات ریخته گري باید توسط افراد ماهر و با رعایت دستورالعمل هاي 

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

نتایج 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، ِگتر حفاظتي و لباس مقاوم به حرارت و مانند آنها( 
تجهیز  فني  حفاظت  عالي  شوراي  مصوب  فردي  حفاظت  وسایل  آیین نامه  با  مطابق 

گردند. 
ماده 7: براي جلوگیري از تماس یا ورود افراد به داخل محفظه ها یا تجهیزاتي که داراي 

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

مربوطه را تهیه کند. 
و  بارریزي  ذوب،  ایمن  عملیات  براي  مکتوب  دسـتورالعملهاي  باید  کارفرما   :9 ماده 
انتقال مذاب را تهیه و بر نحوه اجراي آنها نظارت نماید. این دستورالعمل ها همچنین 
انجام کار و تجـهیزات حفـاظت فردي  افراد ماهـر براي  باید شـامل مشخص نمودن 

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 روشهاي 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. 
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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 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 گري 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 اجزای ماشینهاي ریخته گري باید با 
استفاده از روش هاي ایمن از ایجاد جراحت و صدمه به کارگران، جلوگیري به عمل آید. 
ماده 16: بخارات فیومهاي فلزي، گرد و غبار و دودهاي حاصل از عملیات ریختهگري 

باید توسط سیستم تهویه و تصفیه مناسب از محیط خارج شود. 
ماده 17: به منظور حذف رطوبت، روغن و سایر مایعات موجود در مواد شارژ و ابزارها 
قبل از 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: ابزارهاي زنگ زده نباید در مذاب آلومینیم فرو برده شوند. 

ماده  19: 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 شارژهای قراضه باید پس از اطمینان از آزمایشات کنترلي آنها در 
خصوص امکان وجود مواد منفجره، اشیایي که به طور بالقوه خطر انفجار دارند و ظروف 

توخالي دربسته انجام شود. 
نظامي که  از صنایع  تهیه شده  قراضههاي  پیاده کردن  یا  از جابهجایي  قبل  ماده 21: 
احتمالي  وقوع  بررسي  براي  ماهري  فرد  باید  باشند  منفجره  مواد  حاوي  است  ممکن 

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. 
ماده 23: اگر کارگران ماده منفجره یا مشکوکي یافتند باید فوراً کار را متوقف کرده، 
محل را 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 مشکوک 

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 آنرا 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. 
ماده 25: تمامي موتورها و محورهاي انتقال نیرو باید مطابق آیین نامه حفاظت در مقابل 

خطرات وسایل انتقال نیرو حفاظ گذاري شده باشند. 
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فصل سوم ـ آمادهسازي ماسه؛ قالبگیری و ماهیچهسازي
ماده 26: سیلوها ، قیفها، مخازن و مخلوط کن های مورد استفاده در آمادهسازي ماسه، 
قالبگیری و ماهیچهسازي به عنوان 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 به صورت ایمن انجام پذیرد. 
به گونهاي  باید  قیف ها  و  مخازن  سیلوها،  در  دریچه ها  اندازي  راه  مکانیزم   :29 ماده 

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. 
ماده 31: مولرها و میکسرها باید داراي حفاظ باشند تا از تماس افراد با اجزاي خطرآفرین 

آنها جلوگیري به عمل 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 ها دسترسي داشته باشد. 

د ـ مانعي در برابر دید اپراتور به خط انتقال وجود نداشته باشد.
انبار ميشوند  یا  یا سمي جا به جا  انفجار  اشتعال،  قابل  مواد  مواقعي که  ماده 33: در 

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 مناسب 
مقدار 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. 
ماده 35: در روش ریختهگري پوستهاي )چراغي(، غلظت آالیندههاي قابل انفجار باید 
 )LEL( به نحوي کنترل شود که حداکثر غلظت آالینده ها 25 درصد حد پاییني انفجار

باشد.  
ماده 36: در تجهیزات ماهیچهسازي، قالبگیری و جابهجایي درجه ها، تمامي مناطقي که 
امکان ایجاد آسیب براي کارگران وجود دارد باید به صورت مناسب حفاظ گذاري شوند. 
ماده 37: با استفاده از روشهاي زیر و یا دیگر روشهاي مناسب باید از اصابت ذرات 
و  ماهیچهسازي  و دستگاه  ماهیچه  بین جعبه  بین خط جدایش  از  ماسه خارج شده 

اصابت آنها به اپراتور محافظت گردد: 
ماهیچهسازي  دستگاه  و  ماهیچه  جعبه  بین  مشترک  فصل  سطوح  سایش  از  الف ـ 

جلوگیري گردد. 
ب ـ قبل از شروع به کار، ذرات ماسه باقیمانده در فصل مشترک بین جعبه ماهیچه و 

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

استفاده گردد. 
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د ـ از سپرها یا پردههاي حفاظتي در فاصله بین اپراتور و دستگاه استفاده شود. 
ماده 38: جعبه های ماهیچهسازي باید بصورتي طراحي شده باشند که جاگذاري و برداشتن 
جعبه بدون قرارگیري دست اپراتور در معرض آسیب باشد. در صورتي که دستگیره هاي 
مناسب در طراحي جعبه ماهیچه پیش بینی نشده باشد نقاط مذکور باید به جعبه ماهیچه 

اضافه شود. 
نیروهاي  برابر  در  مقاومت  براي  الزم  استحکام  داراي  باید  ماهیچه  جعبه   :39 ماده 

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

باشد. 
ماده 41: با استفاده از حفاظ مناسب باید از تماس احتمالي اپراتورها با سیستم انتقال 

الوک ها )SKIP(جلوگیري به عمل 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. 
مصرف  مورد   )MSDS( مواد  ایمني  اطالعات  برگه  است  موظف  کارفـرما   :43 ماده 
در فرایند ماهیچه سازي را تهیه و در راستاي ایمن سازي فرایند ماهیچهسازي از آن 

استفاده نماید. 
ماده 44: در پیستون هاي موجود در دستگاه هاي قالبسازي باید با استفاده از روش هاي 

ایمن از 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 ریخته گری باید به صورتی طراحي شده باشد که 

داراي فاصله کافي از کارگران بوده یا داراي دستگیره هاي جداگانه باشند. 
ماده 47: براي جلوگیري از 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 براي آمادهسازی قالب، 
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. 
مناسب  تجهیزات  از  باید  کار  از ظروف  قالب  پوشان  ترکیبات  تخلیه  براي  ماده 49: 

)نظیر یکبرکننده بشکه، شیرهاي سماوري( استفاده شود. 
ماده 50: ترکیبات پوشان قالب و حالل های قابل اشتعال باید در ظروف در بسته 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 پوشانهاي پایه الکلي قبل از 

بارریزي با آتش زدن سطح قالب باید خشک گردد.
ماده 52: مادامي که از ترکیبات پوشان قالب با نقطه اشتعال  کمتر از 55 درجه سانتیگراد 
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استفاده ميشود. باید در اطراف نقطه مصرف، منطقهاي به شعاع 3 متر عاري از هرگونه 
شعله نگه داشته 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 ها و ماهیچه ها با ترکیبات پوشش دهنده اي که داراي نقطه 
اشتعال کمتر از 55 درجه سانتیگراد هستند باید در جایگاه ها یا غرفههاي مخصوص 

انجام شود. 
ماده 55: ماهیچه ها و قالب هاي سنگین که حمل آنها مشکل مي باشد، را ميتوان  با رعایت 
این تدابیر همچنین عملیات اسپري در ماشین هاي  ایمني در کارگاه اسپري نمود.  تدابیر 
قالبگیری که داراي جایگاه های 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: هم زمان با شروع ریختهگري باید نسبت به سوزاندن گازهاي قالب اقدام نمود 

تا از تجمع گاز در قالب و ماهیچه جلوگیري به عمل آید. 
فصل چهارم ـ کورههاي ذوب و ریخته گري 

بارگیري خودکار کوره 
ماده 58: راه های دسترسي به نقاط بارگیري، مسیرهاي تغذیه و سکوهاي بارگیري  یا 

منطقه عبور ارابهها باید با تعبیه درهاي مخصوص محافظت شوند. 
ماده 59: براي جلوگیري از بسته شدن تصادفي و ناخواسته درها و شروع به کار مجدد 

دستگاه، درها باید به میکروسوئیچ مجهز شوند. 
ماده 60: در صورت بازبودن یکي از درهاي دسترسي، سیستم کنترل دستگاه باید به طور 
اتوماتیک خاموش شده و هدایت دستگاه به صورت 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. 
ماده 62: در مسیر تغذیه، روي سکوي بارگیري مجاور کوره و درصورت لزوم در نزدیکي 
محور راهنما باید کلیدهاي توقف اضطراري و کنترل هایي براي هدایت دستي موجود 
باز و بسته ميشود  با کلید  باید توسط سوئیچي که  باشد. راه اندازي کنترل های فوق 

امکانپذیر باشد. 
ماده 63: تخلیه ظروف توزین فقط باید پس از قرارگرفتن کامل قیف در زیر آنها انجام شود. 
 )SKIP( ماده 64: مابین عریضترین قسمت هاي پیش آمده یا متحرک نوار نقالههاي الوک
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. 
کوره هاي بوته اي

ماده 65: کوره های بوتهاي ایستاده با لوالي مفصلي که بیش از 30 سانتیمتر باالتر از 
سطح زمین قرار گرفتهاند، باید به سکوهایي با مشخصات زیر مجهز شوند: 
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الف ـ از فلز یا سایر مواد مقاوم به آتش ساخته شده باشند. 
ب ـ داراي عرض کافي باشند. 

ج ـ در قسمت جلو و کنارههاي کوره و هم سطح با قسمت فوقاني آن امتداد یافته باشند.    
د ـ به نرده و آستانه هاي محافظ استاندارد مجهز شده باشند. 

ماده 66: اگر دمنده ها و پمپ هاي سوخت تغذیهکننده مجموعهاي از کوره های بوتهاي 
گازوئیل سوز، به یک منبع انرژي مشترک 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 کوره ها فوراً قطع گردد. 
ماده 67: بوته ها باید در مکانهاي گرم وخشک انبار شوند. قبل از استفاده از نظر وجود  
حفره و ترکهاي ریز به دقت بازرسي و بدون آسیب زدن به بوته یا دیوارههاي جانبي 
بارگیري شوند. همچنین به آرامي گرم و فقط توسط ابزارهایي با شکل و اندازه مناسب 

باال برده شوند. 
ماده 68: بوته ها باید توسط تعداد کافي از کارگران حمل و جابه جا شود به نحوی که 
از وارد آمدن فشار بي مورد به کارگران جلوگیري شود. در این زمینه رعایت آییننامه 

حفاظتي حمل دستي بار مصوب شوراي عالي حفاظت فني الزامي است.
کورههاي شعله اي

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

مربوطه  توسط سوئیچ هاي  باید  مقدار حداقل  از  کمتر  به  هوا  فشار  کاهش  ماده 70: 
بررسي شود تا موجب قطع گاز در شرایط نامتعارف گردد. 

ماده 71: مسیر هوا و گاز باید مجهز به نشان  دهنده فشار باشند. 
ماده 72: مشعل ها باید مجهز به شیر تنظیم نهایي جریان هوا و گاز باشند. 

دستورالعمل  براساس  باید  کوره  از  سرمشعل  فاصله  و  شعله  ورودي  مسیر   :73 ماده 
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. 
و  بوده  سانتیگراد  درجه   100 حداقل  باید  مشعل  به  ورودي  مازوت  دماي   :76 ماده 

پیش گرمکن مجهز به سوئیچ کنترل درجه حرارت باشد. 
ماده 77: مشعل کوره هاي شعلهاي باید مجهز به پیلوت )شمعک( باشد. 

این  استفاده ميشود،  تقلیل فشار  از سیستم  ماده 78: چنانچه در مسیر گاز طبیعي 
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 باید درصورت اختالل در فشار هوا و یا عدم تعادل در فشار گاز طبیعي 
 )Manual Reset( مسیر گاز را قطع نماید. ترجیحاً این شیر باید از نوع تنظیم دستي

باشد. 
ماده 80: تجهیزاتي که در معرض حرارت قرار دارند باید براي درجه حرارت مورد نظر 
طراحي شده و یا با استفاده از روش ها ي موجود و تدابیر ایمني از برخورد تشعشع و 

باالرفتن دما جلوگیري گردد. 
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ماده 81: مشعل کوره باید طوري نصب گردد که در شرایط کاري، از محل نصب جدا نشود. 
کوره هاي القایي 

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

گرمایش القایي و رسانشي و 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. 
ماده 84: تمامي هادي های بدون روکش به غیر از آنهایي که براي اتصال به زمین)کابل ارت( 

استفاده ميشود، باید حفاظ گذاري شوند. 
ماده 85: پوسته بوتههاي ذوب کورههاي القایي )Steel Shell( باید داراي 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 
نباید  اقدامات  این  الزامي است.  اقدامات حفاظتي در این خصوص  انجام  داشته باشد، 

باعث بروز خطر دیگري براي کارکنان شود. 
مينماید  کنترل  را  کوره  هیدرولیک که چرخش  به شیر  فرمان دهنده  ابزار  ماده 88: 
باید داراي مکانیزمي باشد که با برداشتن نیروي دست به وضعیت »خاموش « برگردد. 
کلیدهاي  داراي  باید  ميباشند  چرخش  قابلیت  داراي  که  کورههایي   :89 ماده 
محدودکننده)Limit Switch( یا موانع متوقف کننده )Stop( باشند تا از چرخش بیش 

از حد کوره جلوگیري شود. 
ماده 90: در تمامي سیستم هاي چرخش کوره، دکمههاي فشاري و اهرم ها باید از نوع 

غیرثابت شونده باشند. 
ماده91: در کوره هایي که قابلیت چرخش در دو سمت را دارند مکانیزمهاي چرخش 

براي خروج سرباره و مذاب باید یکپارچه باشند. 
ماده 92: سیم کشي ها و لوله کشيهاي کوره باید به صورتی 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، باید 
ذخیره شده  الکتریکي  انرژي  تخلیه  به  نسبت  و  نمود  قطع  را  کوره  الکتریکی  نیروی 
اقدام نمود. اگر امکان قطع نمودن جریان برق ورودي به کوره میسر نباشد، به منظور 
جلوگیري از خطر برق گرفتگي، کلیه کاربران کوره موظف به استفاده از ابزارهاي با دسته 

عایق و یا دستکش و لباس عایق مناسب هستند. 
دقیق  ابزارها ي  از  باید  کوره  دما ي  حد  از  بیش  باالرفتن  از  پرهیز  براي   :94 ماده 

اندازه گیري دما برای این منظور استفاده نمود. 
زمین  به  اتصال  کنترل  سیستم  در  خطا  یا  اشکال  هرگونه  بروز  صورت  در   :95 ماده 

کوره)ارت(، از ادامه کار کوره تا محو کامل اشکال یا خطا باید جلوگیري شود. 
ماده 96: آنتن نیکلـ  کروم سیستم اتصال به زمین )ارت( که به نسوزهاي کوره فروبرده 

ميشوند نباید توسط تکههاي نسوز پوشانده شوند. 
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ماده 97: کف مناطقي که عمل انتقال مذاب در آنها انجام ميگردد باید از جنس موادي 
)نظیر ماسه ریختهگري یا مواد دیرگداز( باشند که باعث ایجاد حداقل فوران و پاشش 

مذاب گردد. 
تهیه شده  به گونهاي  باید  تخلیه مذاب  به عملیات  مربوط  ماده 98: دستورالعمل هاي 

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 به صورت منظم و حداقل یک بار در روز بازرسي شود. 
ماده 100: مناطقي که احتمال پاشش فلز مذاب در آنها وجود دارد باید همواره خشک 

باشند. 
ماده 101: تردد کارگران به چاله جلوي کوره باید همواره تحت کنترل باشد. در زمان 
انتقال مذاب و سرباره گیری حضور کارگران در چاله  بارریزی  باردهي،  انجام عملیات 

ممنوع ميباشد .
ماده 102: نصب سیستم اطفای 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. 
خطرناک  عوامل  وجود  لحاظ  از  را  کوره  جلوي  چاله  فضاي  باید  کارفرما   :103 ماده 
آنکه  با  براي مقابله  ایمن راهکارهاي مناسب  از روشهاي  با استفاده  بررسي نموده و 

شامل استفاده از وسایل حفاظت فردی نیز ميباشد را اتخاذ نماید.
ماده 104: مناطق اطراف کورههاي القایي وکورههاي نگهدارنده )تا شعاع 6 متر و یا 5 
برابر قطر داخـلي کوره هرکدام که بزرگتر هستند( به عنوان مناطق خطرناک 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 کوره هاي 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. 
از  خارج  در  باید  القایي  کوره  اپراتورهاي  جمله  از  کارگران  استقرار  محل   :106 ماده 
باشد. درصورت  فلز مذاب در آن وجود دارد،  احتمال پاشش  اطراف کوره که  منطقه 
تا  انجام شود  به صورت خودکار  یا دیگر موارد  و  باردهي، سربارهگیري  امکان عملیات 

خطراتي که متوجه اپراتور ميباشد به حداقل کاهش یابد. 
ماده 107: در هنگام حرکت ماشین هاي انتقال دهنده مذاب باید از ابزارهاي هشداردهنده 
سمعي یا بصري و یا هردوي آنها به طور مداوم در حین حرکت این ماشین  ها استفاده شود. 
و  ميباشند  دور  راه  از  کنترل  امکان  داراي  که  مذاب  انتقال  ماشینهاي   :108 ماده 
همچنین مسیر حرکت آنها باید داراي عالئم هشداردهنده باشند تا در رابطه با شروع 

حرکت ناگهاني آنها به کارگران هشدارهاي الزم داده شود. 
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ماده 109: در مواقع نمونه گیري و یا سربارهگیري تنها باید از ابزارهاي مخصوص این 
از استفاده   باید قبل  ابزارهایي که داراي پوشش نسوز هستند  عملیات استفاده نمود. 

رطوبتزدایي شوند. 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: 
الف ـ نیروي ورودي به ترانسفورماتور در حالت خاموش قفل شده باشد. 
بـ با استفاده از حفاظ از تماس کارگران با مدار ولتاژ باال جلوگیري شود. 

ماده 111: در کوره های 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. 

کورههاي قوس الکتریک 
ماده 113: عالوه بر مواد این بخش، موارد ذکر شده در استاندارد ملي ایران به شماره 
4ـ6444 تحت عنوان »ایمني تأسیسات گرمایش الکتریکي ـ 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 
زمانی که کوره برق دار است، مکانیزم چرخش کوره باید با جریان برق ورودي اینترالک 

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

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

گردد. 
ماده 117: اپراتور باید با استفاده از روش هاي ایمن از برق دار بودن الکترودها اطالع 

یابد و بتواند جریان قوس الکتریکي را بین الکترود و شارژ برقرار کند. 
الکترودها که در روي سقف کوره قرار دارند  ماده 118: اجزای سیستم خنک کردن 
به داخل کوره وجود  آنها  امکان سقوط  باشند که  به نحوي ساخته و مهار شده  باید 

نداشته باشد. 
براي خنک کردن  را  آب(  )نظیر شیلنگ  تجهیزاتي  و  وسایل  باید  کارفرما  ماده 119: 
اضطراري نقاط داغ کوره فراهم نموده و بر تعمیر و نگهداري مداوم آنها نظارت نماید. 

به  برق  جریان  مستقیم،  قوس  کورههاي  در  الکترودها  تعویض  از  قبل   :120 ماده 
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 کوره های قوس باید در 
مواقع پاشش مذاب از کارگران حفاظت نمود. کف و دیواره هاي این چاله باید همواره 
اثر تماس جلوگیري  فلز در  از پاشش  باشد که  از موادي ساخته شده  بوده و  خشک 

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 به صورت منظم بازرسي شود. 

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

ماده 124: ورود افراد به چاله جلوي کوره باید تحت کنترل باشد و در حین عملیات 
باردهي، 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 هشدار دهنده الزامي است. 
برابر قطر  یا 5  )تا شعاع 6 متر و  الکتریک  ماده 126: مناطق اطراف کورههاي قوس 
داخلي کوره هرکدام که بزرگتر هستند( بعنوان مناطق خطرناک محسوب مي گردد.  لذا 
کارفرما باید مناطق 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. 
پاشش  احتمال  الکتریک که  اطراف کوره  هاي قوس  به مناطق  افراد  ماده 127: ورود 
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 کوره  هاي 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 

به صورت 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. 

فصل پنجم ـ پاتیل ها
داراي  باید  ميشوند  تخلیه  و  چرخیده  دست  با  که  ریختهگري  پاتیل های  ماده130: 
ابزار قفل کردن یکپارچه باشند تا از چرخش اتفاقي پاتیل جلوگیري گردد. پاتیل هاي 
بزرگ حمل و نقل مذاب )با ظرفیت بیش از 500 کیلوگرم( باید داراي ابزار ضد چرخش 

خودکار باشند. 
ماده131: پاتیل های ریخته گري و حمل ذوب داراي چنگک باید به وسایل ایمني مجهز 

شوند که از تاب خوردن و وارونه شدن چنگک پیش گیري نماید. 
ماده132 : چنگک هاي پاتیل ها باید در برابر گرماي تشعشعي محافظت شوند. 

ماده133: گوه هایي که براي اطمینان از قفل شدن دندهها به کار ميروند باید در برابر 
حرکت هاي محوري ایمن شده باشند. 

ماده134: براي اطمینان از بلندکردن بدون خطر پاتیل های ریختهگري و حمل ذوب 
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که مستقیماً بوسیله لیفتراک چنگکدار بلند ميشوند، تجهیزات مزبور باید به وسایل 
ایمني مجهز شوند. 

پاتیل های ریختهگري و حمل  ناگهاني  از عدم برگشت  به منظور اطمینان  ماده135: 
ذوب، وسایل قفل کردن آنها پیش از پرشدن باید در وضعیت آماده به کار قرار گیرند. 

ماده136: قفل پاتیل باید بالفاصله پیش از خم شدن و تخلیه پاتیل باز شود. 
ماده137: وسایل متوقفکننده اتوماتیک پاتیل های ریخته گري و حمل ذوب فقط باید 
با موادي روغن کاری شوند که تأثیري بر عمل توقف اتوماتیک نداشته باشد و فقط باید 

از روانسازهاي تعیین شده توسط سازندگان پاتیل استفاده گردد. 
ماده138: چنگک و دسته پاتیل ها )Trunnion(، محورهاي نگهدارنده حلقه ها و مکانیزم 
هاي برگردان پاتیل هاي ریخته گري، حمل ذوب و سرباره باید از نظر وجود ترک 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 ریخته گري 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. 
 )Stopper( ماده 141: در پاتیل هاي کفریز، براي اطمینان از بازنشدن تصادفي استوپر

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

مکانیزم برگردان و تخلیه پاتیل باید قفل گردد. 
ماده 143: هنگام بارریزي فقط باید افرادي که مستقیماً درگیر کار بارریزي هستند در 

محل باقي بمانند. 
به  آنها  اتصال  براي  استفاده  مورد  ابزارهاي  و   )Trunnion( پاتیل  دسته   :144 ماده 

تجهیزات حمل و نقل فلز مذاب باید داراي مشخصات صفحۀ بعد باشند: 
الف ـ براي پاتیل هاي بدون جعبه دنده که با چنگکهاي قالب مانند درگیر هستند،  
بیشتر  با قطري  داراي یک فالنج  باید   )Trunnion( پاتیلها  از دسته  انتهاي هر یک 
یا مساوي با 1/5 برابر قطر محور باشد مگر اینکه طول دسته پاتیل )Trunnion( به 

اندازه ای باشد که امکان در رفتن قالب از آن وجود نداشته باشد. 
ب ـ 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. 
ج ـ در چنگکهاي قالب مانند، همه اجزای قالب باید به صورتی ساخته شده باشند که 
قالب به صورت صحیح با محور دسته پاتیل )Trunnion( درگیر شده و اندازه گلوگاه آن 

کوچک تر از اندازه فالنج باشد. 
ماده145: وقتي از پاتیل براي انجام عملیات ثانویه استفاده مي شود باید با استفاده از 
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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 عملیات 
ریختهگري باشد. 

ماده147: مقدار بار مجاز باید روي چنگک پاتیل ها حک شده باشد. 
ماده 148: در پاتیلهاي بدون جعبه دنده که چنگک آنها قابلیت جداشدن را ندارند باید 
به نحو مقتضي با استفاده از روش های 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 به صورت معلق و آویزان قرار ميگیرد 

باید با استفاده از تمهیداتي از چرخیدن غیرکنترلشده آن جلوگیري شود. 
حین  در  هشداردهنده  گردان  چراغ های  و  صوتي  تجهیزات  از  استفاده  ماده150: 

حمل و نقل پاتیل الزامي است. 
با  باید  پاتیل،  نقل  و  براي حمل  تجهیزات خودرویي  از  استفاده  هنگام  در  ماده151: 

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

مکانیزم تخلیه غیرکنترل شده جلوگیري شود. 

فصل ششم ـ حمل و نقل و بارریزي مذاب 
لیفتراکهاي حمل و نقل پاتیل 

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

ماده154: لیفتراک هاي چنگک دار باید به وسایلي مجهز شوند که پاتیل ها را در حین 
جابه جایی به طور 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. 

ماده156: حداکثر سرعت پایین آوردن چنگک باید 20 سانتي متر در ثانیه باشد. 
ماده157: به منظور محافظت راننده در برابر پاشش فلز مذاب باید حفاظ  های مناسب پا 

و ساق پا در محل نشستن یا ایستادن او نصب گردد. 
این  براي  باشند.  توپر  نوع  از  باید  چنگک دار  لیفتراکهاي  الستیکهاي  ماده158: 

لیفتراک ها نباید از الستیکهاي معمولي بادي استفاده شود. 
ماده159: باک سوخت و نازل هاي سوختگیري در لیفتراک هاي 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 لیفتراک هاي چنگک دار سرعت حرکت لیفتراک 

نباید بیش از سرعت قدم زدن معمولي باشد. 
تجهیزات حمل ونقل و بارریزي مذاب 

ماده162: مقدار وزن مجاز براي حمل باید بر روي تمامي حمل کنندههاي پاتیل ذکر 
شده باشد. 
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زمان  در طول  بوتهها  تا  گرفته شود  درنظر  تمهیداتي  باید  براي کمچهها  ماده 163: 
حملو 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 دستههاي 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. 

تجهیزات سقفي حمل و نقل مذاب
ماده 167: عالوه بر مواد این بخش، رعایت مفاد آیین نامه حفاظتي وسایل حمل و نقل 

و جابه جا کردن مواد و اشیا در کارگاهها نیز الزامي ميباشد .
از  مستقل  ترمز  دو  باید  مذاب  مواد  باالبردن  براي  استفاده  مورد  وسایل   :168 ماده 

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. 

ب ـ هنگامي که کنترل ها به حالت صفر برگردانده ميشوند، ترمزها باید قادر به توقف 
مکانیزم حرکت باشند. 

ج ـ هنگامي که وسایل حفاظت در برابر بارگیري بیش از حد، عمل کرده و یا وقتي 
وسایل محدودکننده حرکت باالبردن به طور اتوماتیک عمل مي کنند، مکانیزم ترمزها 

باید به طور اتوماتیک به کار بیافتد.
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 به طور 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: قالبهاي باالبر باید از فوالد با کیفیت مطلوب ساخته شود. 

برابر  در  باید  آویز  ترازوهاي  و  باالبر  قالبهاي  مذاب  مواد  باالبردن  هنگام  ماده171: 
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. 

ميشوند  حمل  سقفي  کانوایرهاي  یا  جرثقیل های  روي  بر  پاتیل ها  وقتي  ماده173: 
حداقل باید 50 سانتي متر فاصله ایمن بین سطح خارجي اجزاء متحرک و قسمت های 
مذاب  مواد  که  را  جاهایي  امر  این  باشد.  داشته  وجود  اطراف  برقي  تجهیزات  و  ثابت 

برداشته یا ریخته مي شود و یا جایي که پاتیل ها خالي ميشوند را شامل نميگردد .
ابزار محدودکننده  داراي  باید  مذاب  نقل  و  به حمل  مربوط  قالب  مکانیزم  ماده174: 
حرکت به باال باشد. این ابزار باید بدون استفاده از دیگر ابزارها مستقیماً نیرو را به موتور 
قالب قطع نماید و نباید به عنوان کنترل عملیات از آن استفاده شود. اگر از یک سوئیچ  
محدودکننده به عنوان ابزار کنترل استفاده ميشود، از یک سوئیچ ثانویه باید به عنوان 

محدودکننده حرکت به باال استفاده شود. 
ماده175: اگر باالبرهاي الکتریکي یا بادي مجهز به ابزار محدودکننده حرکت به پایین 
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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 داراي 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. 

د ـ زماني که تلقـیح در چـدن مذاب انجام مي شود و پاتیل در حالت آویزان به باالبر یا 
جرثقیل متصل است، سیـم بکسلهاي )کابل هاي فلـزي( پاییني،  قرقرههاي پاییني 
و شاهین حمل مذاب باید به جهـت مصون بودن از اثرات واکنش،  حفاظگذاري شوند. 
ماده177: کابین اپراتور باید مقاوم به پاشش مذاب یا تشعشع حرارت یا هردوي اینها 

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

ماده179: از قطعات نگهدارنده مستقل باید براي جلوگیری 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 باید با استفاده از قطعات نگهدارنده از سقوط اجزای متحرک 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. 
وسایل   به  مجهز  باید  مذاب  حمل و نقل  جرثقیلهاي  و  مونوریل  تجهیزات  ماده182: 

هشداردهنده شامل چراغ چشمکزن و آژیر باشند. 
در  متر  از 45  بیشتر  با سرعت  مذاب  براي سیستم هاي حمل و نقل سقفي  ماده183: 
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 متحرک مونوریل را در زمان عبور آن کاماًل 

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 به صورت اضطراري جابه جا نمود. 
تجهیزات خاص جابهجایي مواد 

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

پلهاي جرثقیل ها  روي  بر  و همچنین  ها  مسیر حرکت جرثقیل  در طول  ماده188: 
عالئم  از  باید  دارند،  دسترسي  آنها  به  افراد  و  داشته  وجود  برق دار  باز  شینه هاي  که 

هشداردهنده استفاده شود. 
ماده189: در قالبهایي که متصل به مگنت هستند باید با استفاده از روش هاي ایمن 

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

ضمناً باید با استفاده از روش هاي ایمن بتوان انرژي القایي مگنت را تخلیه نمود. 
ماده 191: مدار سوئیچ قطع جریان مگنت باید مجزا از مدارسوئیچ قطع جریان جرثقیل 
باشد. از چراغ های نشان دهنده موقعیت »خاموش« یا »روشن« باید براي این وضعیتها 
قابل  اپراتور  توسط  که  باشند  شده  جانمایي  بصورتي  باید  چراغ ها  این  شود.  استفاده 
مشاهده باشند. ضمناً از چند عدد المپ باید براي چراغ ها 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 روي اپراتور فراهم گردد. 
تا  باشند  باتري پشتیبان  به سیستم  باید مجهز  ماده 193: کلیه جرثقیلهاي مگنتي 
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 شدن مدار باتري پشتیبان را اعالم نماید. 
ماده 194: اگر جرثقیل مگنتي داراي کنترل رادیویي باشد، باید با استفاده از روشهاي 
مگنت  غیرمغناطیسشدن  از  بتوان  رادیویي  کنترل  رفتن  دست  از  زمان  در  ایمن، 

جلوگیري نمود. 
ماده 195: پالگ هاي اتصال مگنت باید به صورتی طراحي شده باشند که جریان هاي 

ورودي و خروجي به مگنت به صورت هم زمان قطع گردند. 
ماده 196: باکتهاي باردهي نباید از باالي محل استقرار کارگران رد شوند. ضمناً اگر 
باال عبور داده  با دماي  از روي مناطق  نباید  باشند  باکت ها داراي کابل هاي غیرفلزي 

شوند. 
جابهجایي و بارریزي مذاب 

ماده 197: پاتیل ها باید تا سطحي پر شوند که در حین حمل و نقل معمول احتمال 
پاشش مذاب وجود نداشته باشد. مقدار ارتفاع خالي پاتیل باید حداقل بین 15 تا 20 

سانتیمتر باشد. 
ماده 198: مسیر حرکت پاتیل مذاب باید عاري از هرگونه مانع باشد. 

ماده199: در زیر مسیر حرکت مذاب نباید هیچگونه تجمعي از مایعات سیال موجود 
باشد. 

با آب  امکان تماس مذاب  باید  آبگرد  به سیستم  قالب های ویژه مجهز  ماده 200: در 
وجود نداشته باشد. 
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از  تا  شود  لحاظ  تمهیداتي  باید  مذاب  حاوي  پاتیلهاي  انتقال  هنگام  در  ماده201: 
کج شدن ناخواسته آن جلوگیري به عمل آید. 

ماده202: مقدار مذاب موجود در پاتیل نباید از ظرفیت اسمي پاتیل و چنگک و سیستم 
حمل کننده آنها بیشتر باشد. 

نگه  عملیات  از خط  در خارج  به دالیلی  که  اضافي  مذاب  پاتیلهاي حاوي  ماده203: 
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 پاتیلهاي کف ریز استفاده 
)نظیر  ایمن  روش هاي  از  استفاده  با  مذاب  فلز  نشت  وجود  درصورت  باید  ميشود، 

پیشبیني گودال ماسهاي( خطرات مربوطه حذف گردد. 
جابه جایي و انتقال مذاب در ارتفاع 

ماده205: اپراتور تنها باید دستورات شخصي که باالبر را هدایت مي کند اجرا نماید. 
تبصره: اگر فرمان توقف اضطراري از طرف هر شخصي صادر شود، اپراتور باید این فرمان 

را اجرا نماید.
ماده206: باید از برخورد جرثقیل ها و مونوریل ها با یکدیگر و یا با ضربهگیرها یا موانع 
از کلیدهاي  استفاده  )نظیر  ایمن  از روشها ي  استفاده  با  ریل   )Stop( متوقف کننده 

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

حداقل برسد. 
ماده207: شخصي که هدایت کننده باالبر است مسئولیت کنترل محکم بودن اتصال بار 

به باالبر، 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 هیچ گونه مانعي نباید در تماس با پاتیل مذاب قرار گیرد. 
ج ـ 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 پاتیلهاي آویزان قرار گیرند. 

فصل هفتم ـ تعمیر و نگهداري و بازرسي از مجموعه ذوب و انتقال مذاب 
ماده 209: چنگک و دسته پاتیل )Trunnion( باید  به صورت دوره اي به لحاظ هرگونه 
تغییر شکل ظاهري، آسیب، وجود شیار و یا ترک و خوردگي سایشي مورد بازرسي قرار 

گیرد. قطعات معیوب باید تعمیر و یا تعویض شوند. 
ماده 210: بوتههاي بسیار بزرگ به عنوان فضاي محبوس تلقي شده و کار با آنها نیازمند 

صدور مجوزهاي مربوطه ميباشد .
ماده 211: باید بوته ها به صورت 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 
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 د ـ سختي شرایط کار 
 هـ ـ تجارب به دست آمده در عمر طبیعي کار 

 و ـ آلیاژ فلزي به کار رفته در بوته فلزي 

فصل هشتم ـ عملیات ثانویه بر روي فلز مذاب 
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 جوانه زایی و یا هردوي آنها بر روي فلز مذاب تنها باید 

توسط کارگران مجاز و داراي مهارت الزم انجام پذیرد.
یا هردوي  یا جوانهزایي و  ثانویه  براي عملیات  استفاده  پاتیل هاي مورد  ماده214: در 
آنها بر روي مذاب در قسمت باال، باید با استفاده از روشهاي ایمن )نظیر نصب سپر 
حفاظتـي و یا اعمال فاصله کافـي بین کارگران و پاتیل( از تماس فلـز مذاب با کارگران 

در حین عملیات جلوگیري به عمل آورند. 
باید  مي گیرد،  انجام  گاز  توسط  آنها  در  جوانهزایي  عمل  که  مخازني  در  ماده215: 
به صورت 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. 
مناطق  در  باید  گوگردزدایي(  منظور  )به  آن  حاوي  مواد  و  کاربید کلسیم   :217 ماده 

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

فصل نهم ـ تمیزکاري و تمام کاري قطعات ریخته گري 
مراقبت از تجهیزات تمیزکاري و تمام کاري 

ماده 219: براي حفظ ایمني افراد، تعمیر و نگهداري مناسب تجهیزاتي که از پرتاب 
ذرات ساینده براي تمیزکاري استفاده مينمایند الزامي است. 

ماده220: شیلنگ ها، لوله ها و اتصاالت فلزي مورد استفاده در تجهیزات تمیزکاري که از 
پرتاب ذرات ساینده براي این منظور استفاده مي نمایند باید به طور متناوب در خصوص 
عیوب بوجود آمده در شیلنگ ها و از نظر سایش بیش از اندازه براي لوله ها و اتصاالت 
فلزي مورد بازرسي قرار گیرند و نسبت به تعمیر یا تعویض لوله ها و شیلنگهاي معیوب 

صدمهدیده اقدام به عمل آید. 
ماده221: کف زمین کارگاه، تاقچه ها و قفسه ها باید عاري از تجمع بیش از حد مواد 
ساینده 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 به عمل آید. 
ماده222: الینرها )Liners( و همچنین اتصاالت آنها که شکسته شده یا داراي  ساییدگي 

شدید ميباشند باید تعویض شوند. 
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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 تعمیرهای قالب و قطعات متصل به آنها باید مطابق برنامه 

تهیه شده انجام شود. 
ماده226: قطعات معیوب متصل به قالب و همچنین قالبهایي که داراي شرایط ذیل 

باشند باید از چرخه مصرف خارج شوند: 
الف ـ قالبهاي ترک دار. 

ب ـ وجود خراشیدگي و شیار بر روي قالب به نحوي که اندازه آنها بیشتر از مقدار مجاز 
براي 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 درصورتی که ترک به صورت طولي وجود داشته باشد توسط 
افراد ماهر قابل تعمیر ميباشد. 

ماده227: تمامي تعمیرات باید توسط سازنده یا اشخاص ماهر صورت پذیرد. 
یا قطعات  ماده228: هنگامي که الزم باشد یک دستگیره یا یک ساپورت به قالب و 
نیازمند  قطعه  طراحي  صورتیکه  در  گردد  متصل  جوشکاري  عمل  با  قالب  به  متصل 
عملیات حرارتي باشد، عمل جوشکاري باید قبل از انجام عملیات حرارتي صورت پذیرد. 
ماده229: قبل از شروع به کار، تمامي وسایل باربرداري و متعلقات آنها باید به صورت 
اگر  ماهر مشخص شود.  افراد  توسط  تخریب،  و  تا هرگونه عیب  بازرسي شوند  روزانه 
باید  نیز  بازرسي در حین کار  انجام عمل  نماید  ایجاب  وضعیت سرویسدهي قطعات 

اضافه گردد. 
ماده230: وسایل باربرداري که معیوب یا تخریب شده اند باید بالفاصله از چرخه کاري 

خارج شوند. 
ماده231: سوراخ های 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. 
وسایل  یا  کنترل  هستند،  تجهیزات  مجاورت  در  کاري  ایستگاه های  وقتي  ماده232: 

فرمان عملیات 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 کنترل ها یا وسایل فرمان عملیات وجود نداشته 
باشد. 

ج ـ کارگران داراي دید کافي نسبت به منطقه کار باشند. 
د ـ به صورت واضح براي فرایند مربوطه مشخص شده باشند. 

ماده233: کنترل ها یا وسایل فرمان عملیات باید به صورتی 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. 
انتقال قطعات ریختگي که  ماده234: تمامي مجاري مربوط به قیف ها و سرسره هاي 

براي کارگران امکان ایجاد خطر دارند باید حفاظ گذاري شوند. 
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قیف ها  در  قطعات  خطرناک  تخلیه  از  باید  ایمن،  روشهاي  از  استفاده  با  ماده235: 
دارد،  همراه  به  کارگران  براي  را  خطراتي  که  ریختگي  قطعات  انتقال  سرسرههاي  و 

جلوگیري شود. 
ماده236: دریچه هاي موجود در قیف ها و سرسره ها که به صورت غیردستي باز و بسته 
ميشوند در حالت قطع نیرو، بروز خطا یا قطع عملیات باید به حالت بسته یا خاموش 

درآیند. 
ماده237: ماشینهاي انتقال دهنده قطعات مجهز به قواي محرکه باید داراي ترمز، گیره 
ریل یا دیگر ابزارهاي قفلکننده ماشین باشند تا به واسطه حرکت آنها خطري کارگران 

را تهدید نکند. 
ماده238: به منظور جلوگیري از جابهجایي بیش از حد معمول ماشین هاي انتقال دهنده 

قطعات، باید از متوقف کننده هاي حرکت استفاده شود.
ماده239: در جایی که حرکت ماشین هاي انتقال دهنده قطعات باعث ایجاد خطر براي 
آنها  هردوي  یا  و  تصویري  یا  و  وسایل هشداردهنده صوتي  از  باید  کارگران ميشود، 
به صورت مداوم در حین حرکت ماشین استفاده شود. ماشین هاي انتقال دهنده با قابلیت 
کنترل از راه دور باید داراي عالئم 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 اتفاقي آنها با کارگران جلوگیري شود. 

داراي  باید  ميباشند،  راننده  داراي  که  قطعات  انتقال دهنده  ماشین هاي  ماده241: 
سکوي کار مناسب براي وي باشند. 

ماده242: رعایت استانداردها و آیین نامههاي جاري در جابهجایي و انبار نمودن مواد 
خطرناک و نوع تجهیزات حفاظت فردي الزامي ميباشد .

ماده243: در صورتی که افتادن قطعه از ویبره تخلیه باعث ایجاد خطر براي کارگران  
ميشود، باید از حفاظ مناسب در این رابطه استفاده گردد. 

ماده244: اجزاي متحرک دستگاه ویبراتور که باعث ایجاد خطر براي کارگران ميشوند 
باید حفاظ گذاري شوند. 

جدا نمودن سیستم راهگاهي 
ماده245: در صورتیکه از قیچي و پرس و ارههاي نواري براي جدا نمودن راهگاه استفاده 

ميشود، نقاط خطرناک آنها باید حفاظ گذاري شده باشند. 
ماده246 : قسمتهاي زردجوش شده )لحیم سخت شده( روي اره نواري باید هم سطح 

یکدیگر باشند. 
دستگاههاي سند بالست و شات بالست )ساچمه زني و ماسه پاشي(

ذیل  شرایط  داراي  باید  شات بالست  و  سند بالست  دستگاه هاي  حصارهاي  ماده247: 
باشند : 

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

فراهم سازد. 
ماده248: هواي خروجي از حصار دستگاه سندبالست و شات بالست باید وارد یک سیستم 

جمعآوري گردوغبار گردد. 
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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 دستگاه های سندبالست و شات بالست دستي، رعایت موارد 
ذیل الزامي است : 

الف ـ شروع و پایان کار فقط تحت کنترل اپراتور باشد. 
ب ـ کنترل عملیات باید به صورت مطمئن به لوله یا نازل دستگاه متصل شده باشد و 

در دسترس اپراتور باشد. 
ج ـ شروع و ادامه کار باید از طریق عملکرد فشاري دست اپراتور روي کنترل یا وسایل 

فرمان عملیات دستگاه انجام شود. 
د ـ عملکرد کنترل یا وسایل فرمان عملیات دستگاه باید به گونهاي طراحي شده باشد 
که امکان به کار افتادن اتفاقي آن هنگامي که نازل در دست اپراتور نباشد، وجود نداشته 

باشد. 
هـ ـ مواد مورد استفاده در دستگاه باید به صورتی انتخاب شوند که خطرات بهداشتي 

ناشي از تماس با ذرات سیلیس را به حداقل برسانند. 
و ـ براي تخلیه بار استاتیک الکتریکي موجود در نازل دستگاه، لولههاي دستگاه باید به 

سیستم اتصال به زمین مجهز باشند. 
ز ـ در صورتی که اپراتور در داخل منطقه محصور سندبالست یا شات بالست قرار گرفته 
باشد تهویه الزم باید انجام گیرد تا دید کافي براي اپراتور فراهم شود. در این حالت 
تمامي درها در قسمت حصار باید از خارج و داخل به صورت بازشو باشند. ضمناً درها 
باید با کنترل نازل به صورت اینترالک باشند. در صورتی که در ورودي کارگران و در 

ورودي قطعات مجزا باشند، در ورودي قطعات فقط باید از خارج بسته شود. 
ماده251: هنگام استفاده از دستگاه هاي شات بالست یا ساچمه پاش رعایت موارد ذیل 

الزامي است: 
الف ـ درهاي ورودي افراد در قسمت حصار باید با کنترل سیستم سانتریفوژ اینترالک 
شود به صورتی که تا زمانی که 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.
منطقه  از  خارج  به  ذرات  پرتاب  از  ناشي  خطرات  بروز  از  جلوگیري  منظور  به  ب ـ 

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.
پلیسه برداري

ماده 252 : ابزارهاي مورد استفاده براي جداکردن قسمت هاي اضافي از قطعه کار نباید 
بر روي زمین رها شوند.

ماده 253 : براي قطعات کوچک که در حین پلیسه برداري، امکان پرتاب شدن آنها 
وجود دارد، باید از گیره هاي نگهدارنده مناسب استفاده نمود.

عملیات  پرکربن  فوالد  مثال،  )براي  مناسبي  آلیاژ  از  باید  پلیسه بردارها   :  254 ماده 
حرارتي شده( ساخته شده باشند که در حین کار دچار شکست نشوند.
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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
ماده 256 : در هنگام استفاده از سنگ هاي ساب، سمباده و برش رعایت مفاد آیین نامه 

حفاظتي ماشین هاي سنگ زني )مصوب شوراي عالي حفاظت فني( الزامي است.

سنگ زني قطعات منیزیمي
ماده 257 : تجهیزات سنگ زني قطعات منیزیمي باید داراي سیستم جمع آوري گردوغبار 
مرطوب باشد. مقدار سیال موجود در سیستم باید به گونه اي باشد که گردوغبار جمع 

آوري شده کاماًل در آن غوطه ور گردد.
ماده 258 : تجهیزات الکتریکي از جمله موتورهاي الکتریکي باید از نوع ضد جرقه باشند.

ماده 259 : مخازن جمع آوري گرد و غبار تر باید داراي تهویه باشد.
داراي  باید  گردوغبار  جمع آوري  سیستم  در  موجود  کانال هاي  و  لوله ها   :  260 ماده 
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 کنترل کننده سطح مایع در سیستم جمع آوري گردوغبار اینترالک شده باشد 
اگر هر اشکالي در سیستم جمع آوري گردوغبار پدید آید عمل سنگ زني متوقف  تا 
شود. ضمناً ماشین سنگ زني قطعات منیزیمي باید داراي یک سوئیچ تأخیري یا ابزار 
مشابه آن باشد تا قبل از استارت موتور دستگاه سنگ زني، سیستم جمع آوري گردوغبار 

به منظور خارج 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 می گیرد، در دسترس باشد.
ماده 263 : اپراتورهاي دستگاه هاي سنگ زني منیزیم باید داراي لباس کارهاي مناسب 
از جنس پارچه داراي سطح صاف باشند به گونه اي که این لباس ها از تجمع گرد و غبار 
منیزیم بر روي خود و همچنین بدن اپراتور جلوگیري نمایند. این لباس ها باید به صورت 

دوره اي برس زده شوند.
ماده 264 : استفاده از ماشین هاي مخصوص سنگ زني قطعات منیزیمي براي سنگ زني 
دیگر فلزات ممنوع مي باشد. در این زمینه ماشین هاي سنگ زني منیزیم باید داراي 

عالئمي با عنوان باشند. » فقط براي قطعات منیزیمي «
عمل  مي توان  مي گردد  انجام  به ندرت  منیزیم  سنگ زني  عمل  صورتیکه  در  تبصره: 
سنگ زني منیزیم را در دیگر دستگاه هاي 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.
به  کافي  آموزش هاي  باید  منیزیم  با خطرات خاص سنگ زني  ارتباط  در   : ماده 266 

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.
ه 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(ابزار و وسایل باربرداري
ماده 268 : موارد ذیل باید در ابزار 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.

ه ـ ابزار و وسایل باربرداري که داراي سبد مي باشند باید داراي بارهاي باالنس شده 
باشند در غیر این صورت لغزش اتفاق مي افتد.

و ـ ابزار و وسایل باربرداري باید به صورت 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 نگه داشته 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.

ک ـ از اعمال بارهاي شوک مانند باید خودداري شود.
ل ـ وقتي که بار بر روي ابزار و وسایل باربرداري قرار دارد نباید وسایل باربرداري به 

بیرون کشیده شود.

فصل دهمـ  ماشین هاي ریژه ریزي )ثقلي و فشار پایین(
ماده 269 : سازندگان ماشین هاي ریژه ریزي باید در طراحي و ساخت تولیدات خود 

موارد ذکر شده در این آیین نامه را لحاظ نمایند.
ماده 270 : کلیه افرادي که نسبت به بازسازي و ارتقاء ماشین هاي ریژه ریزي 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 ریزي، منطقه کاري کافي 
را در اطراف آنها در نظر گیرد تا خطراتي که در حین تولید یا تعمیر و نگهداري متوجه 

کارگران مي شوند را به حداقل کاهش دهد.
ماده 272 : ماشین هاي ریژه ریزي باید به گونه اي طراحي شوند که خطرات ناشي از 

قطعات متحرک آنها به حداقل کاهش پیدا کند.
ماده 273 : تجهیزات ماشیني خارج کننده قطعه از قالب نباید داراي سرعتي بیش از 
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300 میلیمتر بر ثانیه باشند مگر اینکه به خوبي محافظت شده باشند.
ماده 274 : در زماني که ماشین ریژه ریزي به صورت پیوسته یا خودکار در حال کار 
با  هماهنگ  که  نحوي  به  قطعه  کننده  خارج  ماشیني  تجهیزات  از  استفاده  مي باشد، 

مراحل عملیاتي ماشین باشد، الزامي است.
ماده 275 : سازندگان یا افرادي که ماشین هاي ریژه ریزي را بازسازي یا ارتقا 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 صورتي که سرعت باز و بسته شدن قالب بیش از 150 میلیمتر بر ثانیه 

باشد حسب مورد حداقل یکي از موارد ذیل باید رعایت گردد:
الفـ  مکان قرارگیري کنترل ها باید به مقدار کافي دورتر از قالب باشد تا خطر قرار گرفتن 

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

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

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

ماده 277 : هنگامي که ماشین هاي ریژه ریزي داراي بیش از یک نفر اپراتور مي 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 ریزي، 
طراحي سامانه باید به گونه اي 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 اجزای مورد استفاده در سیستم بیشتر باشد.
ماده 280 : روغن هیدرولیک باید از نوع مقاوم به آتش سوزي باشد. درصورت موجود 
نبودن آن، خطوط و اجزاء تحت فشار باید به مقدار کافي در برابر کوره، شعله یا فلز 

مذاب محافظت شده باشد.
ماده 281 : در ماشین هاي ریژه ریزي 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 ریزي، 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 ریزي 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.
ماده 285 : نصب و سیم کشي سیستم هاي برقي ماشین هاي ریژه ریزي باید مطابق با 

دستورالعمل ایمني ارائه شده از طرف سازنده دستگاه باشد.
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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 به کار 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   نقل و جا به جایي 
آنها از تجهیزات مناسب استفاده شود.

ماده 292 : قالب ها باید به صورت ایمن و محکم به تجهیزات جابه جاکننده آنها متصل 
گردند.

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

و تعمیر و نگهداري آنها باشد.
ماده 294 : افرادي که نسبت به ارتقاء ماشین هاي ریژه ریزي اقدام مي نمایند موظف اند 
دستورالعمل 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.
ماده 295 : کارفرما موظف است دستورالعمل هاي تعمیر و نگهداري ماشین هاي ریژه ریزي 
را بر اساس دستورالعمل هاي ارائه شده از سوي سازندگان ماشین ها و یا ارتقادهنده هاي 
آنها و یا بر اساس تجربیات شخصي خود تهیه و بر اجراي آنها نظارت نماید تا براي کارگران 

عملیاتي و تعمیر و نگهداري خطرات به حداقل برسد.
را  ریژه ریزي  تجهیزات  از  نگهداري  و  تعمیر  و  بازرسي  مسئولیت  کارفرما   :  296 ماده 
به منظور به حداقل رساندن خطرات براي اپراتورها، دارا مي باشد. این بازرسي ها باید شامل 
تنظیمات، وضعیت و عملکرد تجهیزات باشد. بیشترین تأکید مربوط به موجود بودن و 

عملکرد ابزارهاي حفاظتي مي باشد.
ماده 297 : انجام تعمیر و نگهداري بر روي ماشین هایي که داراي حفاظ نبوده و امکان 

آزاد شدن فشار باقیمانده در آنها وجود دارد، ممنوع مي باشد.
ماده 298 : در خصوص انجام کار در مناطقي که در دید مستقیم نمي باشد کارفرما موظف 

است یک سیستم هشدار دهنده مناسب را تهیه و نصب نماید.
ماده 299 : کارگران تعمیر و نگهداري یا تنظیم ماشین که بر روي ماشین هایي که در 
معرض دید دیگران نمي باشند کار مي نمایند باید حضور خود را در محل از طریق سیستم 

هشداردهنده نصب شده در محل به دیگران اطالع دهند.
ماده 300 : هر یک از کارگران که مجبور است به صورت 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 اجزای ماشین جلوگیري نماید.
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ماده 301 : هنگامي که به منظور رفع اشکاالت، الزم است کار تعمیر در حین روشن بودن 
دستگاه انجام پذیرد، کارگران مجاز )عموماً کارگران تعمیر و نگهداري مي باشند( مي توانند 
با برداشتن 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 متحرک ماشین قرار گرفته باشد.
بر عهده  تولید  به خط  ماشین آالت  بازگشت  براي  تأییدیه  : مسئولیت صدور  ماده 302 
کارگران تعمیر و نگهداري بوده و آنها باید قبل از صدور تأییدیه از نصب صحیح حفاظ ها 

در محل خود مطمئن شده باشند.
ابزارهاي  به  مجهز  باید  ریژه ریزي  ماشین هاي  نگهداري  و  تعمیر  کارگران   :  303 ماده 
مخصوص و بلوک هاي متوقف کننده )Stop blocks( مورد نیاز خود باشند تا بتوانند وظایف 

خویش را به صورت ایمن انجام دهند.
ماده 304 : کارفرما مکلف است بر اجراي مراحل راه اندازي و خاموش نمودن دستگاه مطابق 
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 مي باشد.
ماده 305 : لوله هاي تزریق مذاب به داخل قالب باید به صورت مناسب پیشگرم شده و 
قسمت رویي آنها پوشانده شده باشد تا امکان بیرون زدن مواد مذاب و خارج شدن آن 

وجود نداشته باشد.

فصل یازدهمـ  ریخته گري گریز از مرکز
الف ـ لوله ریزي

ماده 306 : ماشین ها و ایستگاه هاي مختلف کار در ریخته گري گریز از مرکز باید از اطاق 
کنترل قابل رؤیت باشند.

ماده 307 : کلید توقف اضطراري و کنترل هاي 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. ضمناً 
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 جابه جایي ناخواسته، حفاظ هاي متحرک باید در موقعیت 

بسته نگه داشته 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 نگه داشته شود.
آنها حول محور  با دوران  بارریز  ناوداني  و  پاتیل  تمیز کاري  مواردي که  : در  ماده 313 
مرکزي شان انجام مي گیرد، نظافت محوطه اطراف از بیروني ترین منطقه اي که احتمال 

پاشش قطعات فلزي وجود دارد، باید انجام پذیرد.
ماده 314 : در ماشین هاي ریخته گري گریز از مرکز به منظور جلوگیري از وارد آمدن صدمه 
به اپراتورها بواسطه پرتاب ذرات و حرکت طولي ماشین و لوله، تابلوي کنترل ماشین باید 

خارج از منطقه خطر باشد.
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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 مي باشد موارد ذیل باید رعایت گردد:

الفـ  استحکام قالب و قفل هاي قالب مناسب و کافي باشد.
بـ  سرعت دوران قالب مطابق مقدار مجاز آن باشد.

جـ  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.
ماده 317 : طراحي منطقه نقل و انتقاالت محصوالت ریخته گري گریز از مرکز باید به 

گونه اي باشد که امکان گیر افتادن کارگران وجود نداشته باشد.
ماده 318 : در صورت متحرک 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.
غلطک هاي  از  قالب ها  دررفتن  جا  از  یا  و  سقوط  از  جلوگیري  منظور  به   :  319 ماده 

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 کاماًل تحت کنترل اپراتور باشد. به این منظور اپراتور باید دید کامل و بدون 
محدودیت به روند کار داشته باشد. ضمناً شروع چرخش پاتیل باید با فشار دادن مداوم 

دکمه کنترل مربوطه توسط 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 ماشین ها 

جلوگیري به عمل آید.
ب ـ بوش ریزي

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

ماده 324 : مخزن پوشان دستگاه بوش ریزي 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 مي باشد ممنوع 
است. 

ماده 327 : قبل از تخلیه مذاب به داخل قالب فلزي دستگاه بوش ریزي 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.
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آیین نامه  

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 باید متناسب با ظرفیت قالب باشد.
ماده 332 : جهت تعویض قالب هاي دستگاه بوش ریزي 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.

فصل دوازدهمـ  سایر مقررات
ماده 334 : صدور مجوز کار باید توسط کارفرما یا نماینده وي انجام پذیرد و باید به صورت 

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 مي باشند. 
ماده 336 : کارفرما موظف است از پیمانکاراني استفاده نماید که داراي صالحیت ایمني 

براساس 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 مي باشد.
این آیین نامه مشتمل بر دوازده فصل و 337 ماده و 6 تبصره به استناد مواد 85 و 91 قانون 
کار 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 االجرا مي باشد.
ریخته گري،  در  حفاظت  مقررات  و  آیین نامه   7 الي   1 مواد  جایگزین  مذکور  آیین نامه 
آهنگري و جوشکاري که در تاریخ 1347/8/20 توسط شوراي عالي حفاظت فني تهیه 

گردیده، مي باشد.
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