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ريیذادَای واگًار 
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تاریخ اوتشار1346/04/05 :
تائیذ کىىذٌ  :دفترامًر  HSEEيزارت

تشریح ريیذاد

حادثه اول :هسئَل فٌی یکی از هؼبدى زغبلسٌگ کطَر در حبل
ثبزدیذ از ثخص کور ثبالی هؼذى ثَدُ کِ ثػَرت ًبگْبًی یک تکِ
سٌگ از سقف جذا ضذُ ٍ ثِ پطت ایطبى ثرخَرد هی کٌذ.
حادثه دومٌّ :گبم ػولیبت ثلَک ریسی در سیٌِ کبر یکی از هؼبدى
سٌگ ،کبرگر در هحذٍدُ خطر فؼبلیت ًوَدُ کِ در ایي ٌّگبم یک
تکِ ثلَک از ارتفبع سقَط کردُ ٍ ثِ سر ایطبى اغبثت هی کٌذ.

درخت آوالیس علت – پیامذ
پیامذ َای ريیذاد

حادثه اول:
فَت یک ًفر کبرگر
حادثه دوم:
ضکستگی ضذیذ سر
زیست محیطی:

حادثه اول:

---

حادثه دوم--- :

تجسیٍ ي تحلیل عًامل بريز ريیذاد

اوساوی :

علت ايلیٍ

حادثه اول:
سقف ٍ
ریسش
اغبثت سٌگ ثِ
پطت کبرگر
حادثه دوم:
سقَط ثلَک از
ارتفبع ٍ اغبثت ثِ
سر کبرگر

علل میاوی

علل ریشٍ ای

 ػذم تؼْذ هذیریت هؼذى در ضٌبختحادثه اول:
هخبطرات ٍ ریسکّبی هَجَد در
 ریسش سقف هؼذى ثِ ػلتهحیط کبر
ًفَر آة ٍ سست ضذى رگِ
 ػذم ٍجَد سبختبر  HSEEدر هؼذىّبی هختلف آى
ثوٌظَر پیص ثیٌی ،ضٌبسبئی ،ارزیبثی
 ػذم ثْرُگیری از ًگْذارًذٍُ کٌترل هخبطرات
ّبی هٌبست سقف ٍ دیَارُ
 ػذم استقرار سیستن هجَز اًجبمّب
کبر( )PTWثرای کبرّبی ثب ریسک
 -ػذم لق گیری دٍرُ ای سقف

ثبال
هؼذى
 ػذم استفبدُ از ٍسبیل  -ػذم استقرار سیستن آهَزش ّبیکَتبُ هذت رٍزاًِ()TBM
حفبظت فردی( )PPEهٌبست
 ػذم ثبزرسی دٍرُ ای هؼذى تَسطحادثه دوم:
هسئَل فٌی
 ػذم استقرار کبرگر در پٌبّگبٍُ تردد در هحذٍدُ ػولیبت
 ػذم استفبدُ از ٍسبیلحفبظت فردی( )PPEهٌبست

محصًل ي تجُیسات :

حادثه اول--- :
حادثه دوم--- :

راَکارَای فىی پیشىُادی

-

-

-

استقرار سبختبر  HSEEدر هؼبدى ثِ هٌظَر ًظبرت ثر اهَر ایوٌی
هؼذى ٍ ضٌبسبیی ٍ کٌترل ثِ هَقغ هخبطرات
آهَزش کبرگراى ٍ سرپرستبى هؼبدى در خػَظ اّویت ٍ لسٍم هْبر
ثبر ،ػولیبت لق گیری ٍ ضذت پیبهذّبی احتوبلی ًبضی از سقَط
سٌگ در هؼبدى
استقرار سیستن آهَزش ّبی کَتبُ هذت رٍزاًِ از طریق ثکبرگیری
دستَرالؼول TBM
تْیِ ٍسبیل حفبظت فردی( )PPEهٌبست ثرای کبرگراى ،آهَزش
ًحَُ استفبدُ ٍ ًظبرت ثر استفبدُ آًْب حیي اًجبم کبر
استفبدُ از پیچ سٌگْب ٍ پیچ سقفّب (راک ثَلتّب ٍ رٍف ثَلت ّب،
سبپَرت ّب ٍ  )...ثرای کبرثرد در کٌترل سقف ٍ ّوچٌیي دیَارّبی
کٌبری هی تَاًذ هفیذ ثبضذ.

درس آمًختٍ ي پیام َای کلیذی

ثر اسبس هبدُ  232آییيًبهِ اجرایی قبًَى ایوٌی هؼبدى ،کلیِ قسوتّبی
سست (لقیّب) در ججِْ کبر ،دیَارُّب ٍ سقف ثبیذ لق گیری ضذُ ٍ ثِطَر
هطوئٌی از ریسش آىّب جلَگیری ثِػولآیذٍ .رٍد کبرگراى ٍ ضرٍع کبر
غرفبً پس از لق گیری هجبز هیثبضذ.
هطبثق هبدُ  19آییي ًبهِ ایوٌی هؼبدى ،در کبرگبُ استخراج ،استَاری ٍ
پبثرجب ثَدى کور ثبالی سیٌِ کبر را ثبیذ از طریق ثبزدیذ ٍ ضرثِ زدى هَرد
اهتحبى ٍ کٌترل قرار داد ٍ در غَرت هطبّذُ ػالین خطر ٍ ضکستگی در
کور ثبال ٍ یب در سیٌِ کبر ثبیذ ثِ ریختي سٌگ ّبی هؼلق اقذام ًوَدُ ٍ
چَة ثست هرثَطِ را تقَیت ًوبیٌذ.
هطبثق هبدُ  21آییي ًبهِ ایوٌی هؼبدى ،در ٌّگبم ثرش ،جذا کردى ٍ
جبثجبیی ثلَک ّبی سٌگ ،استقرار هبضیي آالت ٍ افراد در پبییي دست
ثلَک سٌگ هوٌَع است.

 ثبزدیذّبی رٍزاًِ از هحیط کبر تَسط هسئَل ایوٌی هؼذى ،ضٌبسبیی ًقبطخطرًبک ٍ ارائِ ثرًبهِ ّبی کٌترلی ثرای رفغ ًَاقع

 استقرار سیستن هجَز اًجبم کبر( )PTWثرای کبرّبی ثب ریسک ثبال(در حبدثِ دٍم؛ ًظیر ػولیبت ثلَک زًی ٍ )...
 اػوبل هوٌَػیت تردد ًسدیک سیٌِ کبر ٌّگبم اًجبم ػولیبت ثلَکزًی اًفجبر ٍ غیرُ
 ًػت تبثلَّب ٍ اػالم ّطذاردٌّذُ احتوبل سقَط سٌگ در هحذٍدُػولیبت کبری
تُیٍ ي تذيیه با مشارکت  HSEEسازمان :
---

تلفه HSEEيزارت 129 -79884318 :
تلفه HSEEسازمان استاوی --- :

