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 ی از حوادثآموزدرسفرم 

 وزارت صنعت، معدن و تجارت   (HSEE)زيست و انرژییطمحبهداشت، ايمني، امور  دفتر

 39-02-0155 کد: درصد مرگ و میرهای ناشي از سقوط از ارتفاع01عامل پلکانها 

 مقدمه

از  آمار نشان می دهد. ایجاد می گردند. پلکان ها به منظور ایجاد راه دسترسی ایمن بین دو سطح دارای اختالف ارتفاع

 32مورد آن ناشی )تقریبا  3121در ایالت متحده امریکا،  2222مرگ ناشی از سقوط از ارتفاع در سال  31122بین 

ساختار و خصوصیات  -3 :مهمترین دالیل ایجاد اینگونه حوادث شاملبوده است. و راه پله درصد( از سقوط از پلکان 

افرادی که از پلکانها عوامل مربوط به  -2ابعادی پلکانها و یا وجود موانعی در کف محیطی که پله به آن ختم می شود 

 ، می باشد. تردد می کنند مانند سرگیجه، دید نامناسب، و سایر عوامل مرتبط با سالمت

 :پلکانها عبارتند از ازسقوط شایعترین مولفه های 
 عامل اصلی سقوط از پلکانها لیز خوردن 

  بیشتر آسیب های ناشی از سقوط از پلکانها( پایین رفتن از پلکان( 

  (را بخود اختصاص می دهد )درصد باالئی از آسیب های ناشی از سقوط 3نرده های جانبیعدم وجود 

 وجود یک یا دو پله در راهروها(،  شرایط غیر منتظره ( 

 ارائه شده است. پیوستنکات مختصری در خصوص ایمنی پلکان به 

 برای مطالعه بیشتر می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید.
http://www.human.cornell.edu/dea/outreach/upload/Stair-Safety-2-2.pdf  

 تشريح حادثه 

اقدام به پایش عملکرد دستتگاه خشتک    ،صنعت کاغذ سازی، پرسنل فنی واحد تولیدی به منظور بازدید های دوره ای در طول شیفتیک در خط تولید )خشک کن کاغذ( 

  می شود. دچار آسیب دیدگی شدید ناحیه کمرفرد از   و در اثر این سقوط پای وی لیز می خورد  بدین منظور در حین پایین رفتن از پلکان ها، کن می کند.
وتحلیل حادثه يهتجز  

 لیز خوردن از روی پلکان علت اولیه حادثه:

علل میاني 

 حادثه

 منجر به کاهش اصطکاک شده است( لغزنده بودن سطح پله( 

  مناسب کارگاهی 2ربط نظم وعدم 

 عدم سطح اتکا مناسب در هنگام پایین رفتن 

 عدم وجود نرده جانبی در پلکان به منظو ر ایجاد نقطه اتکا 

 و ربط کارگاهی نظمعدم وجود برنامه مناسب در انجام ای حادثه: یشهرعلت 

 اقدامات کنترلي موجود 

--- 

تأثیر اقدامات کنترلي موجود داليل عدم  

---. 
 راهکارهای فني پیشنهادی جهت پیشگیری از تکرار حادثه

 بهبود و بازسازی ساختار و ویژگی های پلکان ها مطابق با مقرارت ایمنی ساختمان 

 به منظور پیشگیری از لغزندگی ربط مناسب کارگاهیو  نظم 

  آموزش های کوتاه مدت"آموزش کوتاه مدت کارکنان مطابق با دستورالعمل HSEE  وزارت صنعت، معدن و تجارت" قبل از شروع به کار 

  بازدیدهای منظم مسئولHSEE واحد تولیدی از بخش های مختلف به منظور رفع مغایرت ها 
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 درس حادثه

 اجتماعي رفاه و کار ،تعاون وزارت حفاظت عالي شورایمصوب   کارگاهها ساختمان ايمني نامه آئینبر اساس 

خواهد مکانها لغزندگیآنها موجب مخاطرات بیشتری نسبت به ساير مشابه کهبه کابین آسانسور و نقاط  ورود و خروجمحل  ها و اطرافپلکان ـ22ماده

 شود.ساخته غیرلغزنده بود بايد از مصالح 

زدگي کف پله ه و در هنگام برودت هوا از يخکف پلکان بايد از مصالحي ساخته شده باشد که متناسب با نوع محل و شرايط اقلیمي بودـ 25ماده

 .جلوگیری بعمل آورد

 

 

 
 

 پیوست :

 

 :چند نکته ايمني در خصوص پلکانها

 .دنباش را داشته عادی بارهای فشار و سنگینی و تحمل داشته کافی و پاگردها باید استحکام  -سکوها  -ها پلکان کلیه .3

میلیمتر تجاوز نماید تا اشیاء  22نباید از  آن هایاند ابعاد چشمهشده ساخته مشبک از مصالح که ها و سکوهاییپلکان .2

 باشد. از آنرا نداشته سقوط امکان متفرقه

 تر باشد.سانتیمتر کم 02مورد از  نباید در هیچ و یا امدادی سرویس هایپلکان استثنای ها بهپلکان عرض .1

 متر تجاوز کند. 12/1از  دو پاگرد نباید هیچگاه بین سطح اختالف .4

 عرض تناسب یا بیشتر به پلکان متر در جهت 32/3در حدود  ها قرار دارند باید وسعتیپلکان در فواصل که پاگردهایی .2

 باشند. داشته پلکان

متر  22/2آزاد نباید کمتر از  فاصله باید منظور شود این آزاد در حدود قد انسان عمودی فاصله ها یکپلکان طول در تمام .6

 باشد. دیوار پله موازات به هر پله از سطح

سانتیمتر کمتر باشد و 11 نباید از آن یا برآمدگی حاشیه محاسبه بدون هر پله عرض و یا امدادی سرویس غیر از پلکانهای .1

 سانتیمتر خواهد بود.22تا  34 بین لهپ ارتفاع

 شوند.  حفاظت پلکان مخصوص هاینرده وسیلهبه پرتگاه از طرف ها بایستیپلکان کلیه .8

 نیز مجهز باشند. میانه دستی نرده با یک کناری هایبر نرده عالوه دارند بایستی متر عرض 22/2از  بیش که هاییپلکان .0

 هاینرده عنوان ها بهنرده از این که سانتیمتر کمتر باشد و در صورتی 12از  نبایستی هر پله از لبه پلکان هاینرده ارتفاع .32

 سانتیمتر تجاوز کند. 82نباید از  آن شود بلندی استفاده دستی

 با سطح سانتیمتر و فاصله 12از  آنها بیش پهنای که شود در صورتیباز می پلکان در پاگردهای که هاییپنجره مدخل .33

 شوند. حفاظت نرده وسیلهبه سانتیمتر باشد بایستی 02پاگرد کمتر از 

 طییشرا ها باید با کلیهرامپ . ایناست درجه 32افراد  مورد استفاده دار( رامپ شیب )راهروهای مجاز برای حداکثر شیب .32

 باشد. داشته مطابقت و غیره و نرده و عرض ساختمان شود از حیثها منظور میدر مورد پلکان که

  


