فرم درس آمًزی ريیدادَای HSEE
ريیدادَا ي تجربیات مًفق 

ريیدادَای واگًار 

عىًان درس آمًزی  :عدم رعایت السامات ايلیٍ ایمىی حریق ،مىجر بٍ بريز آتش
سًزی َای گستردٌ در ياحدَای صىعتی می شًد.

کد:
55)4( -6)561 ، 574، 612(-7)576(-1130

تاریخ اوتشار1355/05/21 :
تائید کىىدٌ  :دفترامًر  HSEEيزارت

تشریح ريیداد
حادثٍ ايل:

دس یکی اص ٍاحذّای صٌؼتی ،جَضکاس هطغَل اًجام ػولیات
جَضکاسی سٍی سمف سَلِ تَدُ کِ دس اثش پشتاب پلیسِ تِ داخل
ساًذٍیچ پٌل سمف ،آتص سَصی اتفاق هی افتذ .جَضکاس تا هطاّذُ
حشیك کٌتشل خَد سا اص دست هی دّذ ،اص استفاع  5هتشی سمَط کشدُ
ٍ اص ًاحیِ کتف دچاس ضکستگی هی گشدد.
حادثٍ ديم:

دس یکی اص ٍاحذّای تَلیذی سٍغي هَتَس ،جَضکاس دس تاالی هخضى
سٍغي تصفیِ ضذُ ،هطغَل ػولیات جَضکاسی تَدُ کِ تِ ػلت پشتاب
پلیسِ سٍی پطن ضیطِ ػایك تشٍدتی لَلِ ّا ،آتص سَصی اتفاق هی
افتذ.
حادثٍ سًم:

دس یکی اص کاسخاًِ ّای تَلیذ کٌٌذُ سًگ ٍ تیٌشٌّ ،گام اًتمال حالل
تیٌش اص هخضى تِ گالي ،تصَست ًاگْاًی حشیك اتفاق افتادُ ٍ کل سَلِ
سا دس تش هی گیشد.
حادثٍ چُارم:

دس یکی اص ٍاحذّای صٌؼتی تا پشتاب تِ سیگاس یکی اص کاسگشاى تِ
هحل دپَ تستِ ّای کاغز ٍ همَا ،حشیك اتفاق افتادُ ٍ هحصَالت
صیادی اص ایي صٌؼت عؼوِ حشیك هی ضَد.
درخت آوالیس علت – پیامد
پیامد َای ريیداد

علت ايلیٍ

اوساوی :

حادثٍ ايل:

حادثٍ ايل:

اًجام ػولیات جَضکاسی
ٍ آتص سَصی سمف
سَلِ

ضکستگی کتف جَضکاس
حادثٍ ديم:

حادثٍ سًم:

سَختگی ضذیذ سش ٍ صَست
هذیشیت کاسخاًِ
حادثٍ چُارم:

--زیست محیطی:

حادثٍ ايل :آلَدگی َّا
حادثٍ ديم :آلَدگی َّا
حادثٍ سًم:

 آلَدگی َّا سَختي دسختاى هحَعِحادثٍ چُارم :آلَدگی َّا

تجسیٍ ي تحلیل عًامل بريز ريیداد

---

علل میاوی

-

حادثٍ ديم:

اًجام ػولیات جَضکاسی
ٍ آتص سَصی هخضى
سٍغي

-

حادثٍ سًم:

تخلیِ حالل تیٌش ٍ آتص
سَصی سَلِ
حادثٍ چُارم:

پشتاب تِ سیگاس تِ هحل
دپَ کاغزّای تستِ
تٌذی ضذُ ٍ ایجاد
حشیك

-

ػددددذم تاصسسددددی دٍسُ ای ٍ -
هسددتوش هسدداَل ایوٌددی یددا
کاسضٌاس ایوٌی ٍ تْذاضت اص
فشایٌددذّای کدداسی تددا سیسد
تاالی حشیك
ػذم استفادُ اص سیستن اتصال
تِ صهیي(استیٌگ)
ػذم تجْیض صٌؼت تِ سیستن
تَْیِ هٌاسة جْت جلَگیشی
اص اًثاضددت تخدداسات حاللْددای -
لاتل اضتؼال(تیٌش ٍ )...
دپدددَی غیدددش ایودددي تشخدددی
هحصددَالت (کاغددز ٍ همددَا تددا -
لاتلیت اضتؼال پدزیشی تداال ٍ
غیدددشُ) دس هحَعدددِ ٍاحدددذ
صٌؼتی

علل ریشٍ ای

ػذم استمشاس سیستن هدذیشیت  HSEدس
ٍاحددذ ٍ ػددذم پددیص تیٌددی ،ضٌاسددا ی،
اسصیاتی ٍ کٌتشل هخاعشات احتوالی
ػذم آهَصش کاسگشاى دس خصَظ
خغشات پٌْاى حشیك ٍ سٍشّای کاس
ایوي
ػدذم ٍجدَد تشًاهدِ ٍاکدٌص دس ضددشایظ
اضغشاسی( )ERPتا سٍیکشد پیطگیشی اص
ٍلَع حشیك
ػذم ٍجدَد سیسدتن هجدَص اًجدام کداس
 PTWتددشای اًجددام کاسّددای گددشم سٍی
هخاصى رخیشُ هَاد تا لاتلیت اضتؼالضا ی
ػذم آهَصش کاسگشاى دس خصَظ ًحدَُ
اعفاء حشیك

-

محصًل ي تجُیسات :
حادثٍ ايل:

تخشیة سالي سشدخاًِ ٍ تجْیضات
هَجَد دس آى

-

حادثٍ ديم:

 تخشیة ٍاحذ اًثاس -تخشیة هخضى ًگْذاسی سٍغي

-

حادثٍ سًم:

 تخشیة کل سَلِ تخشیة  1دستگاُ خَدسٍ سَاسیحادثٍ چُارم:

ّذس سفتي لسوت ػوذُ هحصَالت
دپَ ضذُ
راَکارَای فىی پیشىُادی

-

ػذم تجْیض صٌؼت تدِ تؼدذاد
کافی کپسَل اعفاء حشیك
ػذم تٌاسة کپسدَل اعفداء
حشیك تا ًَع هادُ سدَختٌی ٍ
تاس حشیك ًاضی اص سَختي
ػذم تجْیض صٌایغ تدا سیسد
آتص سَصی تداال تدِ سیسدتن
اػالم ٍ اعفاء حشیك
ػذم اجشای هوٌَػیت هصشف
دخاًیات دس ّوِ فضاّای
صٌؼت

درس آمًختٍ ي پیام َای کلیدی

 استمشاس سیستن هذیشیت  HSEEاص عشیك تکاسگیشی ًیشٍّای جشلِ ّای ًاضی اص الکتشیستِ ساکي ،دلیل تسیاسی اص حَادث آتص سَصی دسصٌایؼی است کِ تا حالل ّای آلی کاس هی کٌٌذ .تَْیِ اًثاسّا ،سیستن اتصال
تخصصی ایوٌی ٍ تْذاضت
صهیي تشای تخلیِ تاس الکتشیکی ساکي هی تَاًذ اص ایجاد حَادث آتص سَصی
 تِکاسگیشی تکٌی ّای هختلف اسصیاتی ٍ تحلیل سیس استمشاس سیستن هجَص اًجام کاس  PTWتشای اًجام کاسّای گشم سٍی دس ایي صٌایغ جلَگیشی ًوایٌذ.هخاصى رخیشُ هَاد تا لاتلیت اضتؼالضا ی تاال

-

آییيًاهِ پیطگیشی ٍ هثاسصُ تا آتص سَصی دس کاسگداُّدا ٍصاست کداس ،تؼداٍى ٍ
تذٍیي تشًاهِ ٍاکٌص دس ضشایظ اضغشاسی( )ERPهٌاسة جْت
سفاُ اجتواػی ،هادُ :2
تسشیغ دس اهذاد سساًی
کلیِ کاسگاُّا تایذ داسای ٍسایل ٍ تجْیضات کافی پیطگیشی ٍ هثاسصُ تدا آتدص
تجْیض ٍاحذّای صٌؼتی تِ فایشتاکس ٍ ّیذساًت تشاساس ًَع هادُ سَصی تدَدُ ٍ دس تودام سداػات ضدثاًِ سٍص اضخاصدی سا کدِ اص تؼلیودات الصم
سَختٌی ٍ تاس حشیك
تْشُهٌذ ٍ تِ عشیمِ صحیح استؼوال ٍسایل ٍ تجْیضات هشتَعِ آضٌا تاضٌذ دس
اًتخاب کپسَل آتص ًطاًی هٌاسة تش اساس فاکتَسّایی ّایی اختیاس داضتِ تاضٌذ.
هاًٌذ ًَع ،حجن ٍ پشاکٌذگی هَاد سَختی
آهَصش کاسگشاى دس خصَظ ًحَُ اعفاء حشیك ٍ اًجام الذاهات
هٌاسة دس ضشایظ اضغشاسی
استفادُ اص سیستن اتصال تِ صهیي(استیٌگ) ٍ تست هیضاى هماٍهت
چاُ ّای است عثك تشًاهِّای هذٍى.
تْثَد ٍضؼیت تَْیِ ٍ هواًؼت اص اًثاضت تخاسات حالل ّای لاتل
اضتؼال
تجْیض کاسخاًِ تِ دٍستیي ّای هذاس تستِ تِ هٌظَس پایص هذاٍم ٍ
پیطگیشی اص حَادث ػوذی ،هوٌَػیت استؼوال دخاًیات ٍ غیشُ
تجْیض کاسگشاى تِ ٍسایل حفاظت فشدی هٌاسة جْت کاس دس استفاع

تُیٍ ي تديیه با مشارکت  HSEEسازمان:

ساصهاى صٌایغ کَچ

ٍ ضْشکْای صٌؼتی

تلفه  HSEEيزارت 121 -81774397 :
تلفه  HSEEسازمان88771921 :
داخلی 611

