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فرم درس آهَزی رٍیدادّای HSEE
رٍیدادّا ٍ تجربیات هَفق 

رٍیدادّای ًاگَار 

عٌَاى درس آهَزی ً :صب کلید تَقف اضطراری هاشیي آالت هتحرک در فَاصل هٌاسب دسترسی
اپراتَر ،هی تَاًد از ٍقَع حَادث ٍخین پیشگیری هی ًوایٌد.

تاریخ اًتشار1346/04/05 :
تائید کٌٌدُ  :دفتراهَر ٍ HSEEزارت

تشریح رٍیداد

در یکی اس صٌایع لَلِ ٍ ًَرد کشَر بزای اًتقال لَلِ ّای آٌّی اس
گاری حول بار رٍی ریل استفادُ شذُ است .اس آًجا کِ تابلَی فزهاى
استارت گاری رٍی ستًَی در حاشیِ ریل ٍ رٍ بِ داخل ریل قزار
داشتِ است لذا کارگز بایستی بزای بِ حزکت در آٍردى آى پشت بِ
گاری دکوِ استارت را فشار دادُ ٍ بالفاصلِ بِ سوت دیگِ فزار
هیکزدُ تا با ٍی بزخَرد ًکٌذ .رٍس حادثِ بِ هحض استارت کزدى،
گاری بِ ای شاى بزخَرد کزدُ ٍ هٌجز بِ گیز افتادگی ٍی بیي گاری
حاهل لَلِ ٍ ستَى هی شَد.

درخت آًالیس علت  -پیاهد
علت اٍلیِ

پیاهد ّای رٍیداد
اًساًی :

فَت کارگز
زیست هحیطی:

هحصَل ٍ تجْیسات :

---

تجسیِ ٍ تحلیل عَاهل برٍز رٍیداد

---

علل هیاًی

گیز افتادگی کارگز  -بزخَرد گاری حول بار با کارگز
هابیي گاری حول بار ٍ  -طزاحی ًاهٌاسب تابلَی فزهاى حزکت
گاری رٍی ریل
ستَى
 استفادُ اس شستی ّای استارت -استَپقفل شًَذُ
عذم استفادُ اس کلیذ ّای کٌتزل اس راُ دٍر
یا کٌتزل دٍ شستی
 عذم استفادُ اس کلیذّای تَقف اضطزاریبِ هٌظَر اهکاى هتَقف ًوَدى دستگاُ در
شزایط اضطزاری
 عذم حفاظ گذاری هسیز ریل ٍ جذاساسیهکاى قزارگیزی اپزاتَر اس گاری حول لَلِ
ّای آٌّی
 عذم ًظارت کارشٌاس ایوٌی صٌعت ٍ درًتیجِ عذم شٌاسائی هخاطزات هَجَد

راّکارّای فٌی پیشٌْادی

علل ریشِ ای

 عذم تعْذ ٍ اعتقاد هذیز ارشدذصددٌعت در خصددَش شٌاسددائی
هخدداطزات ٍ اعوددال راّکارّددای
کٌتزلی
 عذم اجزای بزًاهدِ آهدَس درحَسُ هخاطزات هزبَط بِ ایوٌدی
هاشدددیي آوت ٍ تجْیدددشات بدددِ
کارگزاى
 عذم استقزار سیسدتن هدذیزیتٍاکددددددددٌی در شددددددددزایط
اضدددطزاری  )ERPدر صدددٌعت
جْت اهذاد ٍ کود رسداًی بدِ
هَقع بِ هصذٍهاى

درس آهَختِ ٍ پیام ّای کلیدی

-

استقزار سیستن هذیزیت  HSEEدر صٌعت بِ هٌظَر شٌاسائی آئیي ًاهِ حفاظت در هقابل خطزات ٍسایل اًتقال ًیزٍٍ ،سارت کار؛
هادُ  -19هاشیي ّائی کِ اس ًظز کارگز خطزًاک است بایذ دارای چٌذیي
هخاطزات ٍ ارائِ راّکارّای کٌتزلی
بزگشاری بزًاهِ ّای آهَسشی هزبَط بِ ایوٌی هاشیي آوت ٍ تجْیشات شستی تَقف یا قطع حزکت باشذ کِ در ًقاط هختلف هاشیي در دستزس
استقزار آئیي ًاهِ ّای ایوٌی هزبَط بِ حفاظت هاشیي آوت ٍ هتصذی هزبَطِ قزار گیزد.
ٍسایل اًتقال دٌّذُ ًیزٍ در صٌعت
هادُ  -999در هَردی کِ توام هاشیي ّا اس هحل پست فزهاى کاهالً هزئی
بکارگیزی شستی ّای  ،push buttonشستی ّای قطع ًباشذ بایذ دستگاُ ّائی بزای خبز قبل اس بِ راُ اًذاختي بِ هاشیي ّا تعبیِ
اضطزاری ،کٌتزل ّای دٍ دستی ،کٌتزل اس راُ دٍر ٍ غیزُ
ًوَد.
حفاظ گذاری ٍ تعییي حزین ایوي هسیز حزکت گاری رٍی ریل
بکارگیزی عالئن ّشذار دٌّذُ دیذاری استفادُ اس چزاغ ّای
گزداى ،رًگ آهیشی گاری با رًگ ّای رٍشي ٍ ٍ )...
شٌیذاری آصیز) قبل ،بعذ ٍ حیي حزکت گاری رٍی ریل

تْیِ ٍ تدٍیي با هشارکت  HSEEسازهاى :
---

تلفي ٍHSEEزارت 129 -79887718 :
تلفي HSEEسازهاى استاًی --- :

