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  5از  1

  باسمه تعالي
  :هدف

هدف از تدوين اين آيين نامه پيشگيري از حوادث منجر به صدمات و خسارات جـاني و                 
مالي در فرآيند توليد شيشه و محصوالت و حفاظت نيروي انساني شاغل در صنايع شيشه،               

 قانون  85 و رعايت آن در كليه كارگاه هاي موضوع ماده           بودهشيشه گري و شيشه بري      
  .تاسكار الزامي 
  :تعاريف -فصل اول

 اعـم   ياحصوالت شيشه   م هايي است كه در زمينه توليد        فعاليت  شامل كليه  : صنايع شيشه 
 . صورت مي گيرد نظاير آن، مظروف و بسته بندياز شيشه هاي جام،

 منظور از شيشه گري، فرآيند ذوب مواد اوليه ، فرم دهـي مـذاب ، تـراش،                  :شيشه گري   
ور، طراحي و نقاشي بر روي محصوالت شيـشه اي بـه ويـژه              ساب زني و صيقل شيشه و بل      

  .بلور وجام مي باشد
 .شامل كليه فعاليت هايي است كه در زمينه برش شيشه صورت مي پذيرد  :شيشه بري

   :عموميمقررات  -فصل دوم
  ساختمان كارگاه ها  -الف 
 خرده  و عاري ازه  همواره نظافت شد و ساير محل هاي انجام كاربايدكف كارگاه  -1 ماده

 .شيشه باشد

  بـاالخص دسـتگاه   جمع شدن روغن و مواد لغزنده در اطراف دسـتگاه هـا          ريزش و از  -2 ماده
 .فرمينگ و كف كارگاه جلوگيري گردد 

 سرو كار دارند بايد دوش و        يا مواد شيميايي   براي كارگراني كه در محل كار، با اسيد          -3 ماده
در نظـر گرفتـه       متناسب با تعداد كارگران و در مكان مناسـب           ، اضطراري چشم شوي 

 .شود

كوره هاي ذوب شيشه بايد مجهز بـه دودكـش هـاي مـوثر جهـت خـروج گازهـا و                        -4 ماده
 .بخارات مضر به بيرون كارگاه باشند

در كارگاههـاي ذوب شيـشه، تجهيــزات خنـك كننــده و جابجـا كننــده هـوا بــراي        -5 ماده
 .جلوگيري از افزايش بيش از حد دما در محيط كار ضروري است

 خروج براي    و موثر  ت شيشه اي بايد مجهز به تهويه مناسب       كارگاههاي توليد محصوال     -6 ماده
 .دود، بخارات مضر و گرد و غبار باشد



  آيين نامه ايمني در صنايع شيشه
 

2 5از2

كليه دستگاه ها و محل انجام فرآيندهايي كه در حين كار ايجاد گرد و غبار، دود و   -7 ماده
 .دن باش مناسب و موثر مجهز به تهويه موضعيستي بايبخارات مضر مي نمايند

 و مجهز به تهويـه موضـعي و سـيكلوني           محصورفضا هاي   عمليات سند بالست بايد در         -8 ماده
 . محوطه كارگاه وجود نداشته باشدبهصورت پذيرد، تا امكان نفوذ گرد و غبار 

جعبه ها و پالت هاي محتوي بطـري و بلـور بـا             ) پوشش(عمليات بسته بندي و وكيوم         -9 ماده
 . .مستقيم مجاز نمي باشداستفاده از شعله 

الزم است انبار    و انتقال گرد وغبارمضر به ساير بخش ها       انتشار  منظور جلوگيري از    به     -10 ماده
 بخـش هـاي عمليـاتي       سـاير و آماده سازي مخلوط از     اندازه گيري    واحدمواد اوليه،   

 .كارگاه جداسازي شود

  و ايمـن    آسـان  حمـل عاري از هرگونه مانع جهت       هموار و  مسير جابجايي شيشه بايد      -11 ماده
 .شيشه باشد

 

  وسايل و تجهيزات -ب 
 كار مورد استفاده كارگران در كليـه بخـش هـا از جملـه واحـدهاي                 صندلي و ميز     -12 ماده

 .باشد صول ارگونوميتراش، نقاشي و طراحي بر روي شيشه بايستي مطابق با ا

كنترل كيفي محصوالت شيشه اي توليدي پس از خروج از دسـتگاه هـاي فرمينـگ                   -13 ماده
 . صورت پذيرد و ايمن مناسب تجهيزاتبايد با استفاده از

ايل حفاظت فـردي متناسـب بـانوع كـار و محـيط كـار بـراي كليـه                   استفاده از وس    -14 ماده
 .كارگران شاغل در كارگاههاي مرتبط با صنايع شيشه الزامي است

 و ساير كارگراني كـه بـه نحـوي بـا مـواد              كارگران واحدهاي ذوب و قالب گيري        -15 ماده
 در برابـر تـابش      محـافظ چـشم   فيلتر بايد مجهز به عينك هايي با        مذاب سر وكار دارند   

 .دستكش نسوز باشند، پيش بند و كار، كفش مادون قرمز و همچنين لباساشعه

بـسته   چيدمان شيـشه و ، كنترل كيفيت ،ي كه در جابجايي، حمل و نقل        كارگرانكليه    -16 ماده
، مي بايست به دستكش و ساعدبند حفـاظتي مقـاوم            مشغول به كار هستند  و انباربندي

 تيـز شيـشه و همچنـين كـاله و           در برابر بريدگي و خطرات ناشي از برخورد لبه هاي         
 .كفش ايمني مناسب تجهيز گردند

 ساب زني و صيقل شيشه بايد مجهز بـه چكمـه،    تراش،   كارگران شاغل در واحدهاي      -17 ماده
  . مناسب گردند و عينك دستكش،پيش بند بلند
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 وسـايل در كارگاه هاي سنتي جهـت برداشـتن محـصوالت شيـشه اي داغ بايـد از                    -18 ماده
 .مناسب استفاده گردد

با روش هاي مكانيكي صورت پذيرد به نحويكه         كوره بايد     داخل ل مواد اوليه به   انتقا  -19 ماده
 .كارگر در محل خطر نباشد نيازي به حضور

 بايـداز كوتـاهترين مـسير ايمـن كـه در معـرض               هواي فـشرده   انتقالشيلنگ هاي      -20 ماده
صدمات فيزيكي و شيميايي نباشند عبور نمايد و به صورت دوره اي مورد بررسي قرار               

 .گيرد

قسمت جلوي قالب دستگاه هاي فرمينگ بايد جهت جلوگيري از پرتاب يـا پاشـش                  -21 ماده
 . مجهز به حفاظ مناسب باشد شيشهمذاب

 از جاروب هاي اتوماتيك      بايد براي تميز نمودن دستگاه هاي پرس و فرمينگ شيشه           -22 ماده
 .استفاده شود

 .استفاده از دستگاهها و ابزارآالت متناسب با نوع كار و محيط كارگاه الزامي است   -23 ماده

زم موجـود و در صـورت       ابازديد هاي دوره اي كارگاه ،دستگاهها و كليه ابزار و لو            -24 ماده
 .نياز تعمير و رفع نقص آنها الزامي است

پاشش مايعات قابل اشتعال قبل از انجام عمليـات پـرس در درون قالـب هـاي داغ                    -25 ماده
دستگاه هاي فرمينگ به صورت دستي به منظور ايجاد دوده در اطراف قالب به ويـژه                

 .قالب هاي چند تكه اي ممنوع است

 .براي حمل و نقل جام ها و متعلقات شيشه بايد از دستگيره هاي مكنده استفاده نمود   -26 ماده

 هـا  انبار كردن شيشهساير وسايل مورد استفاده به منظورقفسه ها، پالت ها، فريم ها و           -27 ماده
 .و تحمل وزن آنها را داشته باشدبوده  با ابعاد آنها متناسب همواره بايد

براي جابجايي جعبه هاي بزرگ و سنگين شيـشه بايـد از وسـايل مكـانيكي مناسـب                     -28 ماده
 .استفاده شود

حمل و جابجايي جام هاي شيشه بر روي گاري و خـرك بايـد بـه نحـوي صـورت                      -29 ماده
 . بين برودپذيرد كه احتمال شكستن و واژگوني آنها از

 و همچنـين تجهيـزات جابجـا كننـده           و ملحقـات آن    قيد هاي بلند كننده شيشه ها        -30 ماده
اجزاي نگهدارنده بايد با اندازه، وزن، نوع پرداخت سطح و ساير مشخـصات خـاص               و

 .شيشه مطابقت داشته باشد

 در نظر    با شيشه  ناسبتميزي با ارتفاع و ابعاد م      ، بايد به منظور عمل برش شيشه مسطح        -31 ماده
 .ه شده و روي ميز با اليه مناسب نرم پوشانيده شودگرفت
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در صورت عدم امكان توقف ماشين به لحاظ فني در هنگام روغن كـاري، تعميـر و                    -32 ماده
نظافت قسمت هاي خطرناك الزم است از ابزار و روش هـاي مناسـب بـه گونـه اي                   

 .استفاده شود كه كارگر از منطقه خطر دور نگهداشته شود

 تقرراساير م: فصل سوم 
انداختن مذاب شيشه در داخل ظروف محتوي شيشه هاي سرد و خرد شده،    -33 ماده

 .ممنوع است

 . حمل و جابجا گردند مخصوص توسط ظروف فلزي بايدخرده شيشه ها  -34 ماده

زمان مواجهه كارگران در مجاورت كوره هاي ذوب و ساير محيط هـاي بـا دمـاي                    -35 ماده
ن ساعات شـيفت كـاري    جابجايي و كار چرخشي يا كم كرد     يد با باالتر از حد مجاز، با    

 .برابر با توصيه هاي حدود تماس شغلي كشور باشد

بازديدجام هاي شيشه قبل از جابجائي آنها بـه لحـاظ عـدم وجـود تـرك و نقـص                      -36 ماده
 .الزامي است

جابجائي ،انبار كردن و چيدمان محصوالت شيشه بايد به گونه اي باشد كه احتمـال                  -37 ماده
 .ريزش آنها وجود نداشته باشد

كه به وسيله دميـدن در مـذاب         شيشه اي توليد بلور و ظروف      سنتيدر كارگاه هاي      -38 ماده
 .ممنوع است  مشترك"لوله دم سر"استفاده ازاقدام به ايجاد فرم مي نمايند 

 و طريقه مناسب حمل و تخليه آنها بايد  (MSDS)مواد شيمياييبرگه هاي شناسايي   -39 ماده
 .در محل نگهداري اين مواد نصب گردد

تكان هاي ناگهاني اتاق هاي كاميون هاي حمـل شيـشه           جلوگيري از لرزش و     براي    -40 ماده
به گونه اي باشد كه اختالف سطحي بـين كـف           هنگام بارگيري، سكوي بارگيري بايد      

اتاقك كاميون و سطح سكوي بارگيري وجود نداشته باشد و فاصله الزم بين كـاميون               
 .به حداقل برسدو لبه سكو 

ر صنعت شيشه، آموزش هاي ايمني      كارفرما مكلف است براي كليه كارگران شاغل د         -41 ماده
ر مراجع ذيربط قانوني كه منجر به       دمتناسب با نوع كار آنان در بدو ورود و ضمن كار          

 . برگزار نمايدصدور گواهينامه مي شود،

 قـانون كـار جمهـوري اسـالمي ايـران ؛كليـه وارد كننـدگان                88با عنايت به ماده       -42 ماده
ه بـرداري كننـدگان از صـنايع        ،توليدكنندگان،فروشندگان ، عرضه كننـدگان و بهـر       

  .مرتبط با شيشه  مكلف به رعايت استاندارد توليد و موارد حفاظتي و ايمني مي باشند
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مسئوليت رعايت مقررات اين آئين نامـه بـر عهـده كارفرمـاي كارگـاه بـوده و در                    -43ماده  
 جبـران   صورت وقوع هرگونه حادثه به دليل عدم توجه كارفرما به الزامات قانوني، مكلف بـه              

 . زيان ديدگان مي باشدهكليه خسارات وارده ب

  
 قانون كـار    91 و   85 تهيه و به استناد مواد        ماده 43سه فصل و    اين آيين نامه مشتمل بر    

 شورايعالي حفاظت فني بـه تـصويب رسـيد و در تـاريخ              11/10/87در جلسه مورخ    
  .به تصويب وزير كار و امور اجتماعي رسيده است   نيز 28/11/87


