
 فرم درس آموزی از حوادث

 وزارت صنعت، معدن و تجارت   (HSEE)بهداشت، ايمني، محيط زيست و انرژی دفتر

)بخش استخراج( انفجار در معدن زغال سنگ  93-3-1003 کد: 

 مقدمه 

از  توسط  دسطتهاه هطاي مختلط  ايجاد جرقه و و غبار گرد تجمع زغالي، اليه هاي در متان گاز حتمال تجمعا مختلفي مانند داليل به زغال سنگ معادن

حوادث اين گونه . رعايت اصول و آيين نامه هاي تخصصي ايمني معدن در عمليات استخراج روش پيشهيري از ايجاد انفجار بااليي برخوردار هستند ريسك

 معطادن از بسطياري در و يا عدم رعايت مقطررات پايش گاز، تجهيزات تهويه سيستم نامناسب بودن جمله از ايمني تجهيزات به معادن نبودن . مجهزباشدمي

 بسطيار اهميطت از سطنگزغال معطادن در از اين رو توجه به مسطالل ايمنطي .شودمياين حوزه  در کارگران تعدادي از شدن کشته به منجر ساالنه زيرزميني

 برخوردار است. بااليي

 تشريح حادثه 

بطر اسطار روال . در اين معدن شودمياز کارگران اين معدن  تعداديشته و زخمي شدن کانفجار يكي از معادن ذغال سنگ به دليل نشت گاز متان موجب 

در سطاعت  .انطدبودهمشطوول بطه کطار  10:30تا حطدود سطاعت کارگراناز  تعداديو   دهندميدر ابتداي شيفت کاري ارزيابي گاز را انجام تيم ايمني ، کاري

کطه  دهطدميبا شروع کار انفجاري در معدن رخ  .شوندميوارد معدن براي ادامه کار  11و شيفت بعد در ساعت ام به تخليه معدن نموده داق کارگران 10:30

با تعدادي کپسول خود نجات وارد عمطل شطده و افطرادي کطه گروه نجات بالفاصله پس از انفجار . شودمياز کارگران  تعداديمنجر به کشته و زخمي شدن 

 .نمايندميرا نجات داده و اجساد افراد داخل کارگاه را به بيرون منتقل  اندبودهخارج از کارگاه 

 تجزيه و تحليل حادثه 

 مورد تجزيه و تحليل قرار داد:در سه سطح به صورت زير  توانمیعلل ايجاد اين حادثه را 

 ايجاد جرقه  و کارگاهمحي  گاز در  نشت حادثه: علت اوليه

 شيفت کارهر قبل از شروع  معدن هاي موجود در هوايگازپايش عدم  :حادثه علت ميانی

 عدم وجود راه خروجي هوا جهت خروج گازهاي منتشر شده از اليه هاي زغال)در جبهه کطار  در بخطش اسطتخراجو کارگاه  تهويه نامناسب علت ريشه اي حادثه:

مقطررات  382،383،391)موايرت بطا مطواد گونه سيستم تهويه مناسب بوده است  و فاقد هر  هشدمي)کارگاه مذکور به عنوان يك کارگاه کور محسوب  معدن

  عمومي آيين نامه ايمني در معادن وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعي

 اقدامات کنترلي موجود 

 است. گرفتهنميتستي صورت  هاشيفت، اما در ساير است شدهميانجام توس  تيم ايمني تست گاز  اول در اين معدن در شروع شيفت

تأثير اقدامات کنترلي موجود داليل عدم  

فق  در ابتداي شطيفت  و ، تدابير خاصي انديشيده نشده بودشودنميبه دليل اينكه اين معدن سابقه گاز خيزي نداشته و گمان اينكه گازي در کارگاه جمع 

گطاز سطنجي انجطام  11و شروع مجدد کطار در سطاعت  10:30پس از تخليه کارگران در ساعت ين رو  ااست. از  نمودهمي کنترلگروه ايمني کارگاه را  ،اول

را سيسطتم ايمنطي موجطود  ناکارآمطدي اتموجبطکطه   مقررات عمومي آيين نامه ايمني در معادن وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعي 392 ماده)موايرت  نشده بود

 فراهم نموده است.

 راهکارهای فني پيشنهادی جهت پيشگيری از تکرار حادثه

  مقررات عمومي آيين نامه ايمني در معادن وزارت کار، تعاون و  401و  393، 392انجام تست گاز درست قبل از شروع هر شيفت کار بر اسار ماده

 رفاه اجتماعي

  عمومي آيين نامه ايمني در  مقررات 382،383،391مواد  بر اسار مقررات ويژه تهويه معادن ذغال سنگ بر اسار تهويه يهاستميسبه  معدنتجهيز

 معادن وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعي

 تعاون و رفاه اجتماعي مقررات عمومي آيين نامه ايمني در معادن وزارت کار، 1استفاده از کارشنار بهداشت حرفه اي بر اسار ماده 

 هاآنجهت شناسايي به موقع مخاطرات و برنامه ريزي براي رفع  ريسك تحليل و ارزيابي مختل  يهاكيتكن يريکارگبه 

 درس حادثه

قبل از هرگونه عمليات استخراج از سنجش ميزان  اجتماعي رفاه و تعاون کار، وزارت معادن در ايمني نامه آيين عمومي مقررات 392بر اساس ماده 

 نماييد.گاز در جبهه کار اطمينان حاصل 

 


