ﻓﺮم درسآﻣﻮزي از ﺣﻮادث

دﻓﺘﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،اﯾﻤﻨﯽ ،ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ و اﻧﺮژي ) (HSEEوزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت
ﮐﺪ:

ﺗﻮﻗﻒ و ﺗﻌﻤﯿﺮ وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ در ﺟﺎدهي ﺷﯿﺐدار ﻣﻌﺪﻧﯽ
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ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدي از ﺣﻮادث ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺼﺎدف ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت در واﺣﺪﻫﺎي ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺑﻪ وﻗﻮع ﻣﯽﭘﯿﻮﻧﺪد .ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎمﺷﺪه در ﺧﺼﻮص  562ﺣﺎدﺛﻪ ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻃﯽ
ﺳﺎلﻫﺎي  2000-2007در ﮐﺸﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺣﺪود  %41ﺣﻮادث ﺷﺪﯾﺪ ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت ارﺗﺒﺎط دارد .ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﺎزﻣﺎن اﯾﻤﻨﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﻌﺎدن
آﻣﺮﯾﮑﺎ (MSHA) 1ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ اﯾﻤﻨﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت و ﻣﯿﺰان رﯾﺴﮏ ﺑﺎﻻي آنﻫﺎ ،از ﻋﻤﺪه دﻻﯾﻞ اﯾﺠﺎد ﺣﻮادث اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮﺧﻮرد
ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت ﺑﺎ ﮐﺎرﮔﺮان ،ﺣﺮﮐﺖ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻧﮕﻬﺪاري و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﺑﺮﺧﻮرد ﻏﯿﺮﻣﻨﺘﻈﺮه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺣﻮادث ﻧﺎﮔﻮار ﮔﺮدد .ﺣﻔﺎظ ﮔﺬاري در
اﻃﺮاف ﻣﺤﺪوده ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت ،راهاﻧﺪازي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮﭼﺴﺐﮔﺬاري و ﻗﻔﻞﮐﺮدن ) (Lockout/Tagoutﻫﻨﮕﺎم ﺗﻌﻤﯿﺮات و ﻧﺼﺐ آژﯾﺮﻫﺎي ﻫﺸﺪاردﻫﻨﺪه ﺣﺮﮐﺖ
رو ﺑﻪ ﻋﻘﺐ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ روشﻫﺎي ﮐﺎﻫﺶ ﺣﻮادث در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺣﺎدﺛﻪ
ﺣﺎدﺛﻪ اول :در اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﻟﻮدر ﻣﺪل ﮐﻮﻣﺎﺗﺴﻮ  90درﯾﮑﯽ از ﺟﺎدهﻫﺎي ﺷﯿﺐدار ﻣﻌﺪﻧﯽ دﭼﺎر ﻧﻘﺺ ﻓﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد .راﻧﻨﺪه ﻟﻮدر ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر رﻓﻊ ﻧﻘﺺ ﻟـﻮدر

را ﺧﺎﻣﻮش ﻧﻤﻮده و در ﻫﻤﺎن ﻣﮑﺎن ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و اﻗﺪام ﺑﻪ ﻣﻬﺎر ﻧﻤﻮدن ﭼﺮخﻫﺎي آن ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺗﺮﻣﺰ ﻟﻮدر ﻗﺪرت ﻧﮕﻬﺪاري ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و در ﻫﻤﺎن ﺣـﯿﻦ ،ﻟـﻮدر
ﺑﻪﻃﻮر ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﺐ زﯾﺎد ﺟﺎده ،ﺷﺘﺎب ﻟﻮدر ﻫﺮﻟﺤﻈﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه و ﭘﺲ از ﺑﺮﺧـﻮرد ﺑـﺎ ﮐـﺎﻧﮑﺲ اداري ﮐـﻪ در
ﻣﺴﯿﺮ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﻋﺚ زﺧﻤﯽ ﺷﺪن ﺳﻪ ﻧﻔﺮ و وارد ﺷﺪن ﺧﺴﺎرت ﻣﺎﻟﯽ زﯾﺎدي ﺑﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﻣﺤﻞ ﻣﯽﮔﺮدد .ﮔﺮوه اﻣﺪادﮔﺮ در ﺑﺮرﺳـﯽ اوﻟﯿـﻪ
ﺻﺤﻨﻪ ﺣﺎدﺛﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺠﺮوح ﺷﺪه در داﺧﻞ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺰدا ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ .درﻧﻬﺎﯾﺖ در ﺑﺮرﺳﯽ دوم از ﺻﺤﻨﻪ ﺣﺎدﺛﻪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﭼﻨـﺪ ﺳـﺎﻋﺖ اﻧﺠـﺎم
ﺷﺪ ،ﻓﺮد ﻣﺘﻮﻓﯽ در ﺧﻮدرو ﭘﯿﺪا ﻣﯽﺷﻮد.
ﺣﺎدﺛﻪ دوم :در اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎي ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﻟﻮدر ﻣﺪل  Daewoo 500اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺗﻮر ﻟﻮدر در ﺳﮑﻮي ﻣﯿﺎن دو رﻣﭗ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐـﻪ ﻧﺎﮔﻬـﺎن

ﻟﻮدر ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮده و ﭘﺲ از ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺣﻔﺎظ واﻗﻊ در ﺣﺎﺷﯿﻪ رﻣﭗ )ﺣﻔﺎظ ﺧﺎﮐﯽ و ﺳﻨﮕﯽ( و ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ از آن ﺑﻪ ﭘﺮﺗﮕﺎه ﺳﻘﻮط ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺣﺎدﺛـﻪ ﻣﻨﺠـﺮ
ﺑﻪ ﻣﺮگ دو ﻧﻔﺮ از اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎي ﻟﻮدر و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﻟﻮدر ﺷﺪ.
ﺗﺠﺰﯾﻪوﺗﺤﻠﯿﻞ ﺣﺎدﺛﻪ
ﻋﻠﺖ اوﻟﯿﻪ )ﺣﺎدﺛﻪ اول( :ﺣﺮﮐﺖ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﻟﻮدر ﻣﻌﯿﻮب در ﺳﺮاﺷﯿﺒﯽ و ﺑﺮﺧﻮرد آن ﺑﺎ ﮐﺎﻧﮑﺲ اداري و ﺧﻮدروي واﻧﺖ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺴﯿﺮ
ﻋﻠﺖ اوﻟﯿﻪ )ﺣﺎدﺛﻪ دوم( :ﺣﺮﮐﺖ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﻟﻮدر ﻣﻌﯿﻮب در ﺳﺮاﺷﯿﺒﯽ و ﺳﻘﻮط آن از رﻣﭗ
ﻋﻠﺖ ﻣﯿﺎﻧﯽ ﺣﻮادث:

· ﻋﺪم ﻣﻬﺎر ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﻟﻮدر ﻣﻌﯿﻮب در ﺟﺎده ﺷﯿﺐدار ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﯿﺐ ﺟﺎده

· ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﺣﺮﯾﻢ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت و ﻧﺒﻮد ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﮔﺎرد ﻧﮕﻪدارﻧﺪه در اﻃﺮاف ﮐﺎﻧﮑﺲ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺑﺮﺧﻮرد
· ﻋﺪم وﺟﻮد دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﻟﺰاﻣﺎت اﯾﻤﻨﯽ در زﻣﺎن ﺧﺮاب ﺷﺪنﻫﺎي ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ و روشﻫﺎي ﻣﻬﺎر ﻟﻮدر در ﺷﺮاﯾﻂ اﺿﻄﺮاري و ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻧﮕﻬﺪاري

ﻋﻠﺖ رﯾﺸﻪاي ﺣﻮادث:

ﻋﺪم آﻣﻮزش اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎي ﻟﻮدر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻮع و ﺷﺪت ﻣﺨﺎﻃﺮات و روشﻫﺎي ﻻزم ﺟﻬﺖ ﻣﻬﺎر آن در ﺳﻄﺢ ﺷﯿﺐدار

اﻗﺪاﻣﺎت ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﻣﻮﺟﻮد

اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﻤﺎﯾﺖﮐﻨﻨﺪه )ﺳﺎﭘﻮرت( زﯾﺮ ﭼﺮخﻫﺎي ﻟﻮدر در زﻣﺎن ﺗﻮﻗﻒ و ﺗﻌﻤﯿﺮ
دﻻﯾﻞ ﻋﺪم ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻗﺪاﻣﺎت ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﻣﻮﺟﻮد

در ﺣﺎدﺛﻪ اول راﻧﻨﺪه ﻟﻮدر ﺑﻪ ﺷﯿﺐ ﺟﺎده ﺗﻮﺟﻪ ﻧﮑﺮده و ﺣﻤﺎﯾﺖﮐﻨﻨﺪه )ﺳﺎﭘﻮرت( اﺳﺘﻔﺎدهﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﺐ ﺟﺎده و وزن ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻣﺎﻧﻊ از
ﺣﺮﮐﺖ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﻟﻮدر در ﺟﺎده ﺷﯿﺐدار ﺷﻮد .در ﺣﺎدﺛﻪ دوم ﻧﯿﺰ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﻟﻮدر را ﻣﻬﺎر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺗﻮر ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎن
ﻟﻮدر ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮده و اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ ﻓﺮﺻﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮاي ﻣﻬﺎر آن ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.

راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﻓﻨﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از ﺗﮑﺮار ﺣﺎدﺛﻪ
·
·
·
·

ﻋﺪم ﺗﻮﻗﻒ ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت در ﺳﻄﻮح ﺷﯿﺐدار ﺑﺮاي ﺗﻌﻤﯿﺮات و در ﺻﻮرت اﻟﺰام ﺑﻪ ﺗﻮﻗﻒ ﻣﻬﺎر ﻧﻤﻮدن ﻟﻮدر ﺑﺎ ﻗﺮار دادن ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﯿﺐ ﺟﺎده
آﻣﻮزش راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮدروﻫﺎي ﺳﻨﮕﯿﻦ در ﺧﺼﻮص ﻧﺤﻮه واﮐﻨﺶ در ﺷﺮاﯾﻂ اﺿﻄﺮاري و ﺑﺮوز ﻧﻘﺺ ﻓﻨﯽ و ﻧﺤﻮه ﻣﻬﺎر ﺧﻮدرو ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﯿﺐ ﺟﺎده
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎت اﯾﻤﻨﯽ در ﺟﺎﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺎﻧﮑﺲﻫﺎ ازﺟﻤﻠﻪ ﺣﺮﯾﻢ ﺟﺎده و اﯾﺠﺎد ﺣﻔﺎظﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت
ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺻﺤﻨﻪ ﺣﺎدﺛﻪ ﭘﺲ از وﻗﻮع ﺣﻮادث ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﮔﺴﺘﺮش ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي ﺣﻮادث

درس ﺣﺎدﺛﻪ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده  77آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﯾﻤﻨﯽ در ﻣﻌﺎدن وزارت ﮐﺎر ،ﺗﻌﺎون و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﭼﺮخﻫﺎي ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت ﺑﺎرﮔﯿﺮي و ﺑﺎرﺑﺮي ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻮﻗﻒ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺣﺮﮐﺎت ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﻬﺎر ﺷﻮﻧﺪ.
)1 - Mine Safety and Health Administration (MSHA

