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تشریح رویداد

در یک ٍاحذ صٌؼتی تَلیذ کٌٌذُ سیلٌذر گاز (پیکٌیک) ،سقَط فک
هتحرک دستگاُ پرس در اثر ػذم ػولکرد چطن الکتریکی آى هٌجر بِ
قطغ دست اپراتَر کاسِ زى هی ضَد.

درخت آنالیس علت  -پیاهد
پیاهد های رویداد
انسانی :

قطغ دست اپراتَر

--هحصول و تجهیسات :

---

تجسیه و تحلیل عواهل بروز رویداد

زیست هحیطی:

علت اولیه

علل هیانی

علل ریشه ای

سقَط فک هتحرک دستگاُ
پرس رٍی دست اپراتَر

 ػذم استفادُ از اًبرک تَسطاپراتَر جْت قرار دادى قطؼِ در
قالب
 ٍجَد ًقص فٌی در ػولکردسیستن چطن الکتریکی
 ػذم بازرسی صحت ػولکردسیستن چطن الکترًٍیکی قبل از
ضرٍع کار تَسط اپراتَر

 ضؼف هذیریت ضرکت دربکارگیری ًیرٍی هتخصص
جْت ضٌاسائی خطرات دستگاُ
ّای پرس ٍ اًجام اقذاهات
پیطگیراًِ قبل از ٍقَع حادثِ
 ػذم آهَزش هذاٍم خطراتهحیط کار بِ اپراتَرّای پرسکار
 ػذم استفادُ از آئیي ًاهِ ّا ٍدستَرالؼول ّای پرسکاری

راهکارهای فنی پیشنهادی

درس آهوخته و پیام های کلیدی

 بکارگیری ًیرٍی هتخصص ایوٌی ٍ بْذاضت جْت ضٌاسائیسردفلزات) 

ها(پرسكاري

حفاظتي 
پرس

ومقررات

آييننامه

هخاطرات ٍ ارائِ هطاٍرُ ّای تخصصی
ماده .73بْتریي رٍش ایويسازی پرسّای ّیذرٍلیک ًصب حفاظّای
 بازرسی دٍرُای ٍضؼیت ایوٌی دستگاُ ّای پرس ٍ قفل ّای ایٌترالک (الکتریکی ـ ّیذرٍلیکی) برای ػولیات ػادی ٍ تؼبیِ اسکاچایٌترالک آى
هکاًیکی برای هقابلِ با ضربِّای غیرهٌتظرُ است کِ حفاظت کارگر
 برگساری دٍرُ ّای آهَزضی ایوٌی دستگاُ ّای پرسًَ ،احی خطر ٍتطریح حَادث هربَطِ
 استفادُ از اًَاع حفاظ ّای تکویلی جْت کاّص ریسک حَادثهربَط بِ دستگاُ پرس

پرسکار را در کلیِ هراحل بطَر هؤثر ٍ کاهل تأهیي هیًوایذ.
ماده  .19کلیِ ٍسایل حسکٌٌذُ الکترًٍیکی کِ در پرسّای قذرتی

بِکار هیرٍد بایذ دارای یابٌذُ ّایی باضٌذ تا زهاًی کِ هیذاى حسی ایجاد
ضذُ تَسط دست یا بذى کارگر یا ّر ضییی دیگر بِ طریقی بلَکِ یا
هسذٍد گردد قادر باضذ سیستن کٌترلکٌٌذُ پرس را بِکار اًذاختِ ٍ در
ّواى ٍضؼیت ضربِزى را هتَقف ًوایذ.
ماده .19دریافتکٌٌذُ پرتَّای ًَری یابٌذُّای چطـن الکترًٍیکـی کـِ

بر رٍی پرس ًصب هیضـَد بایسـتی طـَری سـاختِ ضـَد کـِ فقـط بـِ
پرتَّای چطوِ ًَری هربَط بِ خَد حساس باضـذ ًـِ بـِ سـایر ًَرّـا ٍ
رٍضٌایی هحیط کار.

تهیه و تدوین با هشارکت  HSEEسازهان :

تلفن  HSEEوزارت 129-79887718 :
تلفن  HSEEسازهان استانی :

سازهاى زهیي ضٌاسی ٍ اکتطافات هؼذًی

سازهاى زهیي ضٌاسی ٍ اکتطافات هؼذًی129 - 77110887 :

