
 

 

 

 ایمنیدستورالعمل 

 و ریخته گری عملیات حرارتی ،انجماد فلسات های آزمایشگاه 

 

 

 دانشگاه صنعتي سهند
 دانشكده مهندسي مواد



 :مقدمه

ایي دستَزالقول ثب تىیِ ثس سسفػل ّبی هػَة ٍشازت فلَم، تحمیمبت ٍ فٌبٍزی ٍ ثب تَجِ ثِ اهىبًبت هَجَد ٍ لبثل 

، فولیزبت رسازتزی ٍ زیهتزِ  زسی     ًوَدى لسوتی اش ًیبشّبی هسثَط ثِ آشهبیطگبُ ّبی اًجوبد فلزصات تأهیي، ثسای ثسآٍزدُ 

 ههػَظ داًطجَیبى هٌْدسی هَاد داًطگبُ غٌقتی سٌْد تْیِ ضدُ است.  فلصات 

 :آشنایی با مقررات مربوط به آزمایشگاه

شهبى هحدٍد آشهبیطگبُ، زفبیت هَازد شیزس اش سزَی داًطزجَیبى     ، اًسضی ٍثسای استفبدُ هفید ٍ ثْیٌِ اش هَاد، اهىبًبت

 :الصاهی است

 لقول آشهبیطْب لجل اش اًجبم آًْبهغبلقِ تئَزی ٍ دستَزا (1

 رضَز ثِ هَلـ دز آشهبیطگبُ هغبثك ثسًبهِ ازائِ ضدُ اش سَی هسئَلیي آشهبیطگبُ  (2

 ِ دٍستبىزفبیت سىَت ٍ ًؾبفت دز ریي وبز دز آشهبیطگبُ ٍ سفبزش آى ثِ ثمی (3

ی هطبزوت فقبل دز اًجبم وبزّب ٍ ٍؽبیف هحَلِ، زفبیت ًىبت ایوٌی ٍ فٌی دز اًجبم آشهبیطبت ٍ پسّیزص اش ضزَ    (4

 ّبی ثی هَزد دز هحیظ آشهبیطگبُ

هحیظ وزبز ثقزد اش   زفبیت ًؾن ٍ ًؾبفت دز اًجبم آشهبیطبت ٍ تَجِ ثِ تروسات هسئَلیي آشهبیطگبُ ٍ تویص ًوَدى  (5

 اًجبم ّس آشهبیص

 ددازی اش  جبثجبیی اثصاز، لَاشم ٍ ٍسبیل آشهبیطگبُ ثدٍى وست اجبشُ اش هسئَلیي آشهبیطگبُ َ (6

  َددازی اش دستىبزی وَزُ ّبی زٍضي ٍ دز ربل وبز ثدٍى ّوبٌّگی ثب هسئَلیي آشهبیطگبُ   (7

غزَزت  تمسین ٍؽبیف ثیي افضبی  سٍُ ثب ثسًبهِ زیصی ٍ هدیسیت سس سٍُ لجزل اش آهزبدُ سزبشی ًوًَزِ ّزب  دز       (8

 سٍّی ثَدى آشهبیص وِ دز آى یه ًوًَِ هوىي است هسثَط ثِ چٌد ًفس  ثبضد ّوِ  افضبی  سٍُ دز ثبش سداًدى 

 ٍ تحَیل ًوًَِ ّب ثِ تىٌسیي آشهبیطگبُ، هسئَل ّستٌد(.

 



 :نکات ایمنی

لصات، رول ٍ زیهتزِ  آشهبیطبت؛ تْیِ هراة ف دز اوخسٍ ایٌىِ تمسیجبً  آشهبیطگبُ ّبی ذوس ضدُثب تَجِ ثِ ضسایظ  بظ 

 سی آى جصٍ هسارل اًجبم وبز است اًَاؿ  غسات جبًی داًطجَیبى زا دز ریي وبز دز ایي آشهبیطگبُ تْدید هی وٌد. لرا ثزِ  

هٌؾَز رفؼ سالهتی ٍ ایوٌی  َد ٍ سبیسیي، زفبیت ًىبت شیس تَسظ ته ته داًطزجَیبى ٍ هسزئَلیي آشهبیطزگبُ الصاهزی     

 است.

 ی دز آشهبیطگبُ ثب هسئَلیي هسثَعِ ّوبٌّگی الشم زا ثِ فول آٍزید.لجل اش الدام ثِ ّسوبز (1

ًفس دز اًجبم ّس آشهبیص ثبیستی هطبزوت فقبل داضتِ ثبضٌد ٍ ثمیِ ثب  8ثب زاٌّوبیی هسئَلیي آشهبیطگبُ، ردالل  (2

 ًفس فجبزتٌد اش:  8زفبیت سىَت ٍ فبغلِ ایوٌی، سالهتی  َد ٍ دٍستبًطبى زا تضویي ًوبیٌد. ایي 

 الف: هسئَل ثبش ٍ ثستِ وسدى دزة وَزُ

 ة: هسئَل زیهتِ  سی ًوًَِ ّب

 د: هسئَل لبلت ٍ ّدایت زیهتِ  س ثسای ذٍة زیصی غحیح

 ّبی ارتوبلیّب ٍ سَ تگید: هسئَل ووه ّبی اٍلیِ ثسای آسیت

 ُ: هسئَل آتص ًطبًی دز غَزت ثسٍش آتص سَشی ارتوبلی

 ثسٍش ربدحِ ارتوبلیٍ: هسئَل لغـ سسیـ جسیبى ثسق دز غَزت 

 ش: هسئَل اهداد ٍ ًجبت ٍ توبس ثب اٍزضاًس، ادازُ ایوٌی داًطگبُ ٍ یب آتص ًطبًی ثس رست ًیبش 

 ح: هسئَل ًؾبفت ٍ تحَیل دّی ٍسبیل ٍ لَاشم پس اش  بتوِ آشهبیص ّب 

د ًیبش آشهبیص دز ّس آشهبیص، پس اش ّوبٌّگی ثب هسئَلیي آشهبیطگبُ ٍ لجل اش زٍضي ًوَدى وَزُ، ٍسبیل هَز (3

تَسظ هسئَلیي ثٌد  الف( تب  د( ، ٍسبیل ووه ّبی اٍلیِ تَسظ هسئَل ثٌد  د( ٍ سیستن اعفبء رسیك تَسظ 

هسئَل ثٌد  ُ( ثبیستی آهبدُ ضدُ ٍ دز دستسس لساز  یسًد ٍ اش لجل ثب اًجبم ثبشزسی اٍلیِ ٍ چطوی ًسجت ثزِ  

 .سبلن ٍ ثی فیت ثَدى آًْب اعویٌبى وبفی ربغل ًوبیٌد

سِ ًفس اٍل ثبیستی رتوبً اش زٍپَش وبز ٍ دستىص ًسَش، وفص ٍ والُ ایوٌی هٌبسزت اسزتفبدُ ًوبیٌزد. ًفزس      (4

 پٌجن ًیص ثبیستی اش لجبس، وفص ٍ دستىص هٌبست ٍ ههػَظ آتص ًطبًی استفبدُ ًوبید.



  

 

 
 

 

زاٌّوزبیی هسزئَلیي آشهبیطزگبُ ٍ    دز غَزت ثسٍش ّس  ًَِ ربدحِ ارتوبلی،  ًَسسدی  َد زا رفؼ ًوَدُ ٍ ثب  (5

 تمسین وبز ّس چِ سسیقتس ًسجت ثِ زفـ ایوي ربدحِ الدام ًوبیید.

 .استفبدُ اش زٍپَش وبز ههػَظ دز ٌّگبم وبز (6

 دز پبیبى ّس زٍش وبزی، فالٍُ ثس ًؾبفت جوـ آٍزی شثبلِ ٍ ضبیقبت(، تجْیصات ٍ دستگبّْب زا هستت وٌین. (7



سای غسف غرا ًوی ثبضد، اش هحلی هجزصا ٍ ثْداضزتی ثزسای غزسف غزرا      وبز بُ ، هحل هٌبست ٍ ثْداضتی ث (8

 استفبدُ وٌید.

ًىبت ایوٌی زا جدی  سفتِ ٍ ّوَازُ فالئن ٍ ّطدازّبی ایوٌی ًػت ضدُ دز هحیظ آشهبیطگبُ زا هَزد تَجِ  (9

 لساز دادُ ٍ دز ریي اًجبم وبز زفبیت ًوبیید.

  
 

ضَد، لرا اش زٍضْبی ثلٌد وسدى ٍ رول غزحیح   ًبزارتیْبی ووس هیثلٌد وسدى ٍ رول غلظ ثبز، ثبفج تطدید  (10

اش تبثلَّبی ًػت ضدُ دز آشهبیطگبُ ّزب اسزتفبدُ ضزَد.     ثسای اضٌبیی ثب زٍش ّبی غحیح ثبز استفبدُ ًوبیید.

ا س هیصاى ثزبز ثزیص اش اش    ربلت ٍ ٍضقیت غلظ ثدى دز ٌّگبم وبز، سجت رَاس پستی ٍ فدم توسوص هی ضَد.

 ثبالثس، ووه ثگیسین.  هب ثَد ، رتوب اش دیگساى ٍ یبتَاًبیی 

ثِ هٌؾَز پیطگیسی اش ثسٍش ربدحِ ّیچگبُ دز ٌّگبم زٍضي ثَدى دستگبّْب ٍ تجْیزصات، الزدام ثزِ تقویزس ٍ      (11

 تقَیض لغقبت ًىٌین.

وبزوسدى دز هحیظ پس سسٍغدا ثبفج وبّص ضٌَایی ٍ تزبحیس ًزبهغلَة ثزس زٍی افػزبة دازد؛ لزرا ، جْزت        (12

 پیطگیسی ثبید اش  َضی رفبؽتی استبًدازد استفبدُ وٌید.

 



فساثگیسین. ضبید ثِ ٌّگبم ثسٍش آتص سَشی، ایي وبز  "عسیمِ استفبدُ هٌبست اش وپسَلْبی آتص ًطبًی زا لجال (13

 دیس ثبضد.

ٍ  لرا اش دست شدى ثِ هدازات ثبش وَچىتسیي ضبیقِ یب ًمع دز هداز ثسق ٍ تجْیصات ثسلی، هسي آفسیي است. (14

 جدا  َددازی وٌید. ثدٍى فبیك یب دزپَش

 

 
 

 دز ٌّگبم وبز ثب اضیبء تیص ٍ ثسًدُ ، اش دستىص رفبؽتی هٌبست چسهی یب اضجبلتی( استفبدُ وٌین. (15

ثسای ّس ٍسیلِ، اثصاز یب لغقِ هحل ههػَغی دز ًؾس ثگیسین تب فالٍُ ثس دستسسی آسبى ثِ ٍسزبیل ، ثبفزج    (16

استفبدُ اش ٍسبیل ٍ اثصاز دستی ًبهٌبست، یىی اش فلل فودُ رَادث است.  ضَد.ایجبد ًؾن ٍ اًضجبط دز وبز بُ 

 لجل اش ضسٍؿ ثىبز اش سبلن ثَدى اثصاز دستی  َد هغوئي ضَین.

 



الجسِ  طبد ٍ هَی ثلٌد هیتَاًد ثِ دٍز اضیبء ٍ هحَزّبی دز ربل چس ص ٍ دیگس لسزوتْبی هتحزسن،  یزس      (17

ّس ص الجسِ ای زا وِ ثب زٍغي یب هبیقزبت هطزبثِ    هٌبست ٍ هستت استفبدُ وٌید. "وٌد. ثٌبثسایي اش لجبسی وبهال

 هتی  َد، ًپَضیآلَدُ ضدُ است، ثِ لحبػ ارتوبل ایجبد رسیك ٍ ثِ ههبعسُ افتبدى سال

آى زا ثِ عَز وبهل ثب همداز شیبدی آة ثطَیین ٍ سپس ثِ  ا س هَاد ضیویبیی دزٍى چطن زیهتِ ضد، ثالفبغلِ (18

 هساوص دزهبًی هساجقِ وٌین.

 

 

 

 دز وبز بُ ثسای جوـ آٍزی ضبیقبت ٍ شثبلِ ، اش سغل شثبلِ استفبدُ وٌین. (19

 

 

 

 هیچ وقت خبر نمی کنذتوصیه های ایمنی را جذی بگیریذ، چراکه حادثه 



 فلسات شکل دادن آزمایشگاه  دستورالعمل ایمنی

 تنی 022نکات ایمنی در حین کار با پرس هیدورلیک تحت کامپیوتر )پرس تحقیقاتی( 

اجسای پسٍسِ ّبی ضىل دّی ثب پسسی ثب ایي تٌبض تَأم ثب  غسات شیبدی است لرا اویداً تَغیِ هی ضَد داًطجَیبى لجل اش 

پسس هروَز رتوبً آهَشضْبی الشم زا دیدُ ٍ ثب  غسات ارتوبلی پسس آضٌب ضًَد تب ثب جدی  سفتي ٍ زفبیت وبهل  استفبدُ اش

ًىبت ایوٌی اش ٍلَؿ ّس  ًَِ ربدحِ ٍ  سبزتی جلَ یسی ضَد. دز شیس ثس ی اش ًىبتی وِ لجل اش وبز ثب پسس هروَز ثبید 

 زفبیت ضًَد آٍزدُ ضدُ است:

 

ػَزت یه دستَزالقول تْیِ ضدُ است. الشم است داًطجَیبى ضوي هغبلقِ دلیك ایي عسش استفبدُ اش پسس ث -1
دستَزالقول، ثػَزت فولی ًیص تَسظ هسئَل آشهبیطگبُ آهَشش ثجیٌٌد تب توبهی اضىبالت ٍ اثْبهبت آًْب ثسعسف 

 ضَد.

لساز دادُ ضَد تب  ٌّگبم وبز ثب پسس رتوبً ثبید رفبػ ههػَظ پسس، همبثل پسس ٍ دز ووتسیي فبغلِ هوىي آى  -2
دز غَزت ضىست سٌجِ یب لبلت، لغقبت ضىستِ ضدُ ثِ ثیسٍى پستبة ًطدُ ٍ ثِ اپساتَز یب سبیس داًطجَیبًی وِ دز 

 دا ل آشهبیطگبُ دز ربل وبز ّستٌد، آسیت ًسسبًٌد. 

 

 



ا زفبیت ٍ الشم است ٌّگبم استفبدُ اش پسس داًطجَ توبهی ًىبت فوَهی ایوٌی استفبدُ اش تجْیصات غٌقتی ز -3
 ثبال ع اش ٍسبیلی ّوچَى والُ هحبفؼ ٍ دازای رفبػ غَزت، دستىص ًسَش ٍ ... استفبدُ ًوبید.  

دز عَل پسسىبزی اپساتَز ثِ ّیچ ٍجِ  ًجبید اش پسس دٍز ضدُ ٍ هطغَل ثِ اًجبم وبز دیگسی دز آشهبیطگبُ ثبضد.  -4
دز ریي اجسای ثسًبهِ غد دز غد افتوبد وٌد. شیسا  ثقجبزت دیگس اپساتَز ّیچگبُ ًجبید ثِ ثسًبهِ ًسم افصازی پسس

هوىي است ثِ ّس دلیل اضىبلی دز ثسًبهِ وبهپیَتس پیص آهدُ ٍ پسس هغبثك ثسًبهِ فول ًىٌد لرا اپساتَز ثبید دز 
عَل اجسای ثسًبهِ پسسىبزی دز وٌبز وبهپیَتس پسس ربضس ثَدُ ٍ ثِ دلت فولیبت زا شیس ًؾس ثگیسد تب دز غَزت 

 طىل سسیقبً ًسجت ثِ لغـ ثسًبهِ ٍ  بهَش وسدى پسس الدام ًوبید. ثسٍش ه

ثب تَجِ ثِ ایٌىِ فوَهبً فسآیٌدّبی آٌّگسی ٍ اوستسٍضى دز ربلت  سم اًجبم هی  یسًد لرا دز غَزتیىِ لبلت ًػت  -5
ٌتْب ثِ اجصای ضدُ زٍی پسس اش ًَؿ  َد  سم ضًَدُ ثب الوٌتْبی رسازتی ثبضد ثبید وبهالً هسالت ثَد تب ثسق اش الو

لبلت ٍ پسس هٌتمل ًطدُ ٍ ثبفج ثسق  سفتگی اپساتَز ٍ آسیت ثِ پسس ًطَد. ثسای ایي هٌؾَز  ثبید توبهی 
اتػبالت دز اثتدا ثِ  َثی فبیك وبزی ضدُ ٍ دز جسیبى وبز ثب پسس ًیص وٌتسل ضَد تب آسیجی ثِ فبیك وبزی لجلی 

 ٍازد ًطدُ ثبضد.   

 200ض پبییي پسس استفبدُ ضَد. ثِ فجبزت دیگس ّس چٌد وِ ؽسفیت اسوی ایي پسس رتی االهىبى سقی ضَد از تٌب -6
تي استفبدُ  130تي هی ثبضد، اهب تبوید هی ضَد ثِ هٌؾَز رفؼ ایوٌی ٍ فوس دستگبُ ّس  ص اش تٌبضّبی ثبالتس اش 

 ًطَد. دز غیس ایي غَزت ارتوبل ٍلَؿ  غس ثِ ضدت ثبال  َاّد زفت.

سیستن  سهبیص، هجْص ثِ سیستن  ٌه وٌٌدُ ثب آة ًیص هی ثبضد. لرا ّوَازُ دلت ٍ  لبلجْبی پسس فالٍُ ثس -7
وٌتسل دز آثجٌدی لغقبت ٍ جبٍ یسی اش ًطت آة ضسٍزی است. ضوٌبً دثی / فطبز آة  ٌه وٌٌدُ دز رد  یلی 

 ون تٌؾین  سدد.

 

 تن: 052نکات ایمنی در حین کار با  پرس هیدورلیک دستی به ظرفیت  

 داًطجَیبى عسش استفبدُ اش ایي پسس زا اش عسیك هسئَل آشهبیطگبُ ضىل دادى فلصات ثبید آهَشش ثجیٌٌد..دز اثتدا  -1

ٌّگبم وبز ثب پسس رتوبً ثبید رفبػ ههػَظ پسس، همبثل پسس ٍ دز ووتسیي فبغلِ هوىي آى  لساز دادُ ضَد تب  -2
ٍ ثِ اپساتَز یب سبیس داًطجَیبًی وِ دز دز غَزت ضىست سٌجِ یب لبلت، لغقبت ضىستِ ضدُ ثِ ثیسٍى پستبة ًطدُ 

 دا ل آشهبیطگبُ دز ربل وبز ّستٌد، آسیت ًسسبًٌد. 

الشم است ٌّگبم استفبدُ اش پسس داًطجَ توبهی ًىبت فوَهی ایوٌی استفبدُ اش تجْیصات غٌقتی زا زفبیت ٍ  -3
 بدُ ًوبید.  ثبال ع اش ٍسبیلی ّوچَى والُ هحبفؼ ٍ دازای رفبػ غَزت، دستىص ًسَش ٍ ... استف

دز عَل پسسىبزی اپساتَز ثِ ّیچ ٍجِ  ًجبید اش پسس دٍز ضدُ ٍ هطغَل ثِ اًجبم وبز دیگسی دز آشهبیطگبُ ثبضد.  -4
شیسا هوىي است ثِ ّس دلیل اضىبلی سیستن ّیدزٍلیه پسس پیص آهدُ ٍ پسس ثدٍى وٌتسل ثِ سوت پبییي 

 رسوت وسدُ ٍ ایجبد آسیت ًوبید.



 150ز تٌبض پبییي پسس استفبدُ ضَد. ثِ فجبزت دیگس ّس چٌد وِ ؽسفیت اسوی ایي پسسرتی االهىبى سقی ضَد ا -5
تي استفبدُ  50تي هی ثبضد، اهب تبوید هی ضَد ثِ هٌؾَز رفؼ ایوٌی ٍ فوس دستگبُ ّس  ص اش تٌبضّبی ثبالتس اش 

 ًطَد. دز غیس ایي غَزت ارتوبل ٍلَؿ  غس ثِ ضدت ثبال  َاّد زفت.

 

 

 یي وبز ثب وَزُ فولیبت رسازتی هسثَط ثِ پسس تحمیمبتی:ًىبت ایوٌی دز ر

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 دز غَزت ثسٍش ّس ًَِ اتفبق ٍ رَادث غیس هتسلجِ، دز اسسؿ ٍلت ثِ 

 تىٌسیي آشهبیطگبُ / ادازُ تبسیسبت/  دفتس داًطىدُ اعالؿ دّید.

 8305دا لی ثْدازی:         9458 دا لی دفتس داًطىدُ:       8210ٍ   8105تلفي دا لی تبسیسبت: 

 

 تروس: داًطجَ هَؽف است ولیِ همسزات آشهبیطگبُ زا زفبیت ًوبید. دز غیس ایي غَزت، فَالت هسبهحِ دز زفبیت

 ًىبت ایوٌی ٍ زٍش غحیح استفبدُ اش دستگبُ هتَجِ  َد داًطجَ  َاّد ثَد.

 

 

 

 


