
 

 

 50(4) -0(015) -1111    کذ:  HSEE رویذادهای فرم  درس آموزی 

 50/51/1950 تاریخ انتشار:

  وزارت HSEE دفترامور  تائیذ کننذه : 

 رویذادها و تجربیات  موفق  رویذادهای ناگوار 

 شکرتخلیه  قیف در کارگر مرگبار گیرافتادگی آموزی :عنوان درس 

 تشریح رویذاد

 

بب اًتقبل بیص اس   ،یکی اس ٍاحذّبی تَلیذی قٌذ کطَراًببر هحل در 

هَاد ایي  دّبًِ قیف هٌتقل کٌٌذُ بِ هَاد اٍلیِ ًیطکز)ضکز سرد(حذ 

 هی ضَد.بستِ قیف  ٍ راُ خزٍجی ضذُ کلَخِ ایجبد ،ًَار ًقبلِبِ 

. هی گیزدضکز قزار دپَی کبرگز رٍی  بزای رفغ گزفتگی ایجبد ضذُ

دپَی  داخلبِ  بصَرت ًبگْبًی سیز پبی ایطبى خبلی در ایي حیي

 ٍ سیز آٍار هذفَى هی گزدد. سقَط کزدُ ضکز

 پیامذ -درخت آنالیس علت 

 پیامذ های رویذاد 
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میانیعلل  علت اولیه   علل ریشه ای 

 انسانی :

 کبرگزفَت 
 

گیزافتبدگی کبرگز در قیف دپَی 

 ضکز

 در ضکز بیص اس اًذاسُدپَی  -

 دّبًِ قیف 

رٍی کلَخِ  کبرگز قزارگیزی -

ّبی بْن چسبیذُ ضکز در 

 قیف دّبًِ 

ػذم استفبدُ اس هیلِ هخصَظ  -

 رفغ گزفتگی قیفجْت 

در استقزار  تؼْذ هذیزیت ضزکت ػذم -

  HSEسیستن هذیزیت 

ػذم ضٌبسبئی هخبطزات هَجَد در  -

 هحل دپَی ضکز

رػبیت در خصَظ ػذم آهَسش  -

 ٍ هخبطزات هَجَد الشاهبت ایوٌی

 ػذم ٍجَد سیستن هجَس اًجبم کبر -

ٌّگبم کبر در ( PTW) شیآه هخبطزُ

  هحل قیف

ػذم استفبدُ اس ٍسبیل حفبظت فزدی  -

سقَط اس ارتفبع اس جْت جلَگیزی 

  ٍ غیزُ ّبرًس، ایوٌی طٌبةهبًٌذ؛ 

 زیست محیطی:
 

--- 

 محصول و تجهیسات :
 

 

 

 
 

--- 

 درس آموخته  و پیام های کلیذی  راهکارهای فنی پیشنهادی

ًیبس بِ کبرکٌبى در خصَظ هخبطزات ًبضی  ّبی هَرد ارائِ آهَسش -

 احتوبلیٍ حَادث  کٌبر قیف ضکزاس کبر در 

 در ضزکت شیآه هخبطزُ ( PTW)  کبر سیستن هجَس اًجبماستقزار  -

 حفبظ گذاری قیف ٍ کلیِ ًقبط بب  احتوبل سقَط افزاد -

 Safetyطٌبة ایوٌی ٍ هبًٌذ؛ تأهیي تجْیشات حفبظت فزدی ) -

hardness ُغیز ٍ) 

 هکبًیشُ ٍ بزٍس ًوَدى خط تَلیذ ضزکت -

فزاّن ًوَدى سکَی فلشی در ببالی قیف ٍ تؼبیِ هیلِ فلشی جْت  -

 رفغ گزفتگی ّبی احتوبلی 

ٌّگبم  HSEًظبرت هذاٍم ٍ هستوز هسئَل فٌی ضزکت یب هسئَل -

 پزٍسِ تَلیذ

در خصَظ خطزات کبر در ارتفبع ٍ ًحَُ ٍاکٌص در  زاىگکبرػذم آگبّی 

یزی ضَد. کبرفزهب السم ًبپذ جبزاىتَاًذ هٌجز بِ خسبرات  یهی اضطزارضزایط 

ی کبرگزاى ًسبت بِ سبس آگبُهخبطزات ٍ  هَقغ بِاست ًسبت بِ ضٌبسبیی 

 خطزات اقذام ًوبیذ.

 

 سازمان: HSEEتهیه و تذوین با مشارکت 
 

 ضوبلیخزاسبى استبى  

 129 -79887718   وزارت  :  HSEEتلفن 

 سازمان استانی :   HSEEتلفن 
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