كمپرس شدن فرد بین لیفتراک و تریلی در اثر ضربه زدن لیفتراک از پشت

کد801 :

مقدمه
لیفتراک )  ) Forkliftاز کلمه ( )Forkبه معنای چنگال و  Liftبه معنای بلند کردن تشککلیش هککد و ماهککینا ا کک دارای
یک دککشش هکککامک و مله کا ککه بکا تع که بکه ع عکالیک برای حمکشش شش ابجائا و ا بار معدن بارها در اهکککلال
و ظر یتهای مختلف طراحا و ککامته ماهککعد و متنا ک با ع کار و مهی از ککعم های سککیلاش زاز یا برا ا ککتفاد
ماکند .لیفتراک ها بخشککا ا ککا ککا از هان مککنعتا مدرن هسککتند که کاربرد زیادی داهککته و به ونعان ابزاری حیاتا
در بهثهای لجسککتی و پشککتیبا ا تعلید مطرح ما باهککند .بدون تردید ودر روای الزاما ایمنا در کار با ه ها ما تعا د
منجر به حعادث کشکککند ای هکککد و مع تهمیش هزینه های زیادی بر مکککنع زردد .لقا روای معا یت و م ررا ایمنا
در کار با اینگع ه ماهیت ها امری ضروری و ا تناب اپقیر ما باهد.

شرح حادثه
در مهعطه ا بار مرکزی یلا از واحدهای مککنعتا دو عالی کاری در حال ا جار بعد ا ک  .زروها از کارزران ا بار از ککاوا اولیص مککب به همرا ی لیفتراک ککه تنا در حال
ا ت الش ابجایا و ا بار هکیرهای وملیاتا ( )Valvesدپع هکد در مهعطه باز ضکلش هکرما ا بار به مفسه های ضلش يربا بعد و زروها دیگر از اوا اولیص بعد از ظهر به همرا ی
لیفتراک پنج تنا در حال ابجایا لعله های مبدل حرارتا ( )Tube Bundlesپخش هککد در احیص مرکزی ا بار و ا ت ال ه ها بر روی کفا ی د ککتگا تریلا ه مارك کردن ه ها
از مهعطص ا بار بعد ا د .در ککاو  83:40عالی های کاری ایت دو زرو همزمان ما هککعدش به طعریله به دلیش ورود تریلا به مهعطص ا بار ه بارزیری لعله های مبدل حرارتاش
مهش وبعر لیفتراک که تنا مسککدود ما هککعد و لیفتراک مقکعر که پس از ا بار کردن تعدادی از ولعها به منظعر بارزیری ولعهای دید و ا ت ال ه ها به مهش ا بارش به ککم مهش
دپعی ولعها در حال حرک بعد ا ک به دلیش مسکدود هکدن مسکیر تردد تع ک تریلاش متعمف هد و در امله ای حدود  8/5متر از تریلا از حرک باز ما ایستد .در ایت هنگار
ا باردار از را ند لیفتراک  4تنا درمعا کک ما کند تا تعدادی تخته چارتراا از مهعطه اطراف راهن معد و بر روی کفا تریلا منت ش مایندش وی یز لیفتراک را بدون کشککیدن
ترمز د ککتا در حال د د لع و روهککت ترک ما کند و در پیدا کردن تخته های چهار تراا و ا ت ال ه ها بر روی کفا تریلاش کم معد و در پایان کار مجدداً به درون لیفتراک
باز ما زردد .در ادامه ا باردار با هدف بالا ر تت روی کفا تریلا و تنظین تخته های چارترااش روی هککام های لیفتراک ککه تنا ککعار هککد تا از ایت طری به روی کفا تریلا
منت ش هکعد .به همیت منظعر را ند لیفتراک که تنا اهرر بالا بردن دکش را کشکید تا هکام ها را به م بالا هدای مایدش ضمت اینله ه تسریش در بالا ر تت هام ها از
پدال زاز یز ا ککتفاد ما ماید .ولا با تع ه به اینله در زمان حاد ه د دج لعی لیفتراک درزیر بعد ش در ا ر کشککیدن اهرر مقکعر و ا ککتفاد همزمان از پدال زازش ضککمت بالار تت
 Compressionا باردار با لبه تریلا و از د ر تت ان وی ما زردد.
هام هاش لیفتراک با رو به م لع حرک معد و مع

تجزیهوتحلیل حادثه
علت مستقیم حادثه :شرد هدن ( )Compressionرد بیت لیفتراک و کفا تریلا در ا ر ضربه اها از برمعرد لیفتراک به تریلا
علل غیرمستقیم حادثه:

های لیفتراک

 تخلف رد حاد ه دید و عار هدن روی هام های لیفتراک ه ر تت به بالای کفا تریلا و تخلف را ند لیفتراک و عار کردن رد حاد ه دید روی هام ملاص لردن د دج لیفتراک تع را ند در هنگار تعمفعبه ها در مهعطه روباز ا بارش بگع ه ای که مسیر ر و همد لیفتراک به و یله باکس
 امنا ک بعدن ضکب و رب کارزاها ( )Housekeepingو ودر چیدمان ( )Lay-outمناهای مع عد مسدود هد ا
و عری در کنترل لیفتراک بعد از ومع حاد ه که باوث هد زمان کمپرس هدن رد حاد ه دید طعلا ا هعد
 ودر تعا ایا در ا جار واکنش مناعلل زمینهای حادثه:

ودر برمعرداری رد حاد ه دید و را ندج لیفتراک کککه تنا از مکککلاحیتهای حر ه ای
( HSEدا شش تجربه و مهار ) ویژج مشايش ا بارداری

ظار

ودر ا جار ه الیز ایمنا مشايش ا بار و ودر بروز ر ا ا تایج مدیری ریس

د تعرالعمش وملیاتا ( )Safety Operation Procedureاکارهمد برای وملیا ا بارداری

علل ریشه ای حادثه:

اکارهمد و يیر مؤ ر مسئعلیت ا بار و  HSEبر کارهای معر زر ته در ا بار

 ودر برززاری همعزا های  HSEا ربخش ویژ مشايش ا بارداری رویه ککازما ا اکارهمد و يیر مؤ ر ه ا جار بازر ککا ها و ظار های مؤ ر  HSEتع کک کار رما بر عالیتهای پیما لار که معهمچنیت ودر قب یروهای وا د ملاحی تع هرک پیما لار زردید ا .
 ودر ا جار مطالعا ه الیز ایمنا مشايش ویژ ا بار رویه ازما ا اکارهمد و يیر مؤ ر ه ا جار مطالعا هنا ایا مطر و ارزیابا ریس -رویه ازما ا اکارهمد و يیر مؤ ر ه تدویت د تعرالعمش های وملیاتا

ودر قب و به کارزیری مسککئعل  HSEو

اقدامات کنترلی موجود
 ا جار لسا روزا ه مبش هرو کار(به معر امص) -هنا ایا مطرا مبش از مدور مجعز کار(به معر امص)

راهکارهای فنی پیشنهادی جهت پیشگیری از تکرار حادثه
 هنا ایا یازهای همعزها  HSEویژ مشايش ا بار و ارت ای ط ملاحی  HSEپر نش ا بار از طری برززاری دور های همعزها ظری و وملا مؤ ر و کارهمد پیاد ازی یستن های ظارتا منظنش مستمر و کارهمد تع مسئعلیت ا بار و  HSEو حصعل اطمینان از روای الزاما بهداه ش ایمنا و مهی زیس در کلیه مشايش ا بار قب و بلارزیری ریش مسئعل  HSEوا د ملاحی تع پیما لار طرح ریزی و به کارزیری رویه وملیاتا مؤ ر ه ه الیز ایمنا مشايش ( )JSAا بار و هنا ایا و کنترل مطرا مرتب طرح ریزی و به کارزیری رویه وملیاتا مؤ ر ه ا جار مطالعا هکنا ایا مطرش ارزیابا ریس ها و کنترل ا ربخش ه ها در کلیه تس یسا ش تجهیزا ش اماکت و عالیتهای مرتببا ا بار
 بر امه ریزی و ا رای بازر ا های ایمنا بر مبنای ریس های ارزیابا هد ()Risk Base Inspection -بروزر ا ا و ظار بر ا رای د تعرالعمش های وملیاتا ( )SOP: Safety Operational Procedureویژ مشايش ا بار

درس حادثه
لیفتراک ها هر چند از ش و ایگا حائز اهمیتا در تسکهیش و تسریش در ا جار وملیا حمشش ش و ابجایا معاد و کالاها در منع برمعردار د اما به همان میزان هن ما تعا ند
منشس مطرا و حعادث متعدد و زاهاً کشند ای باهندش پس با ظار بیشتر ا از دهین ا راد با اوتمادهان به ابزار ان معد را به هن بسپار د.

