
 از حوادث یآموزدرسفرم 

 وزارت صنعت، معدن و تجارت   (HSEE)و انرژی زيستیطمحبهداشت، ايمني،  دفتر

شايعترين عامل مرگ و میر کارگران سقوط از ارتفاع  39-61-6611 کد: 

 مقدمه 

ارتفاع سهم زیادی از آسیب ها و جراحت های ناشی از کار را  تاکنون سقوط از 8811از سال 

شایعترین علت مرگ و میر کارگران در محیط های کاری بطوریکه بخود اختصاص می دهد. 

مورد مرگ( می باشد.  81مورد از  3درصد به عبارتی  98مربوط به سقوط از ارتفاع)حدوداً 

، سقوط از ارتفاع عامل 2931در سال  ن، کار و رفاه اجتماعیوتعاطبق آمار وزارت 

دهنده اهمیت این آمار نشان .درصد مرگ های ناشی از کار شناخته شده است 5/55

سقوط از ارتفاع می در محیط کار می باشد. از ارتفاع به موقع و رفع خطر سقوط  ساییشنا

جراحت های ناشی از حوادث در بررسی . شود تواند منجر به جراحت های جزئی تا شدید )مرگ(

مشخص می شود ( نگلستانا HSEبر اساس آمار ) 9183تا  9112 هایسال سقوط از ارتفاع در طول

از  %13و شانه ها ) تنهاز کل جراحت ها( و  %59) اندام تحتانیمربوط به  بیشترین صدمهکه 

دات کنترلی الزم یلذا می توان گفت که با ارزیابی ریسک مناسب و تمهمی باشد. ( کل جراحت ها

 درصد مرگ های ناشی از کار در کشور پیشگیری کرد. 01 از رخداد تقریباً توانمی
 

 تشريح حادثه 

 حادثه اول:

ی مبه درون چاله زیر پرس سقوط  تعادل خود را از دسات داده و  هنگام تخلیه مواد ضاایعاتی در یک کارخانه تولید کننده قطعات خودرو، کارگر 

 می شود. دچار شکستگی دست ناحیهاز کند. در نتیجه این سقوط فرد 

 حادثه دوم:

پشت کارگری که در سینه کار مشغول فعالیت بوده برخورد می  پاره شاده و به بصاورت ناگهانی  در حال کار، برش  سایم در یک معدن مرمریت 

 کمر دچار شکستگی مهره هایلگن و  ناحیه را به دنبال دارد که کارگر از متری 1از ارتفاع  تعادل فرد بهم خورده و ساقوط در نتیجه  نماید.

 بسیار شدید می شود.

حادثه  وتحلیليهتجز  

 علت اولیه:

 شده است. کارگرانهای اندام بعضی  در سقوط از ارتفاع و برخورد به سطح جسم سخت منجر به شکستگی

 علت میانی:

 ل خود را از دست می دهد.دتعا کارگر در حین کار -

 منجر به از دست رفتن تعادل کارگر شده است. گرپشت کارو اصابت آن به  سیم برشپارگی  -

 متر  9با ارتفاع بیش از  یهامکانعدم حفاظ گذاری  -

 استفاده از تجهیزات حفاظت در برابر سقوطعدم  -

 و بازرسی فنی مستمر تعمیر و نگهداری برنامه یعدم وجود  -

 ای:  یشهرعلت 

 مخاطرات و رفع مغایرت های موجوددر شناسایی به موقع  HSEEضعف سیستم مدیریت  -

 اقدامات کنترلي موجود 

--------- 

 داليل عدمتأثیر اقدامات کنترلي موجود
----------- 

 راهکارهای فني پیشنهادی جهت پیشگیری از تکرار حادثه

حفاظتی به پیوست ارائه شده )تجهیزات مناسب های کاری دارای ریسک سقوط از ارتفاع به تجهیزات حفاظتیتامین و تجهیز محیط -

 است(

 ن برگه مجوز کار برای فعالیت های با ریسک باالیتهیه و تدو -

 ارزیابی ریسک از محیط کار و رفع مغایرت ها -



 قبل از شروع بکار 8(TBMبرگزاری آموزش های بلند مدت و کوتاه مدت ) -

 خالصه راهنمای اقدامات پیشگیرانه در برابر سقوط در پیوست آمده است. -

 درس حادثه

 ردهن پاخور، ،استقرار محل دارای بايد ارتفاع در کار های جايگاه کلیه ؛اجتماعي( رفاه و کار،تعاون )وزارتکار در ارتفاع  ايمني نامه :آيین93ماده 

 .باشد معتبر استانداردهای با مطابق ايمن دسترسي راه و حفاظتي

 و شدبا ايمن و کار نوع با متناسب حفاظ دارای بايد کار جايگاه اطراف (؛کار، تعاون و رفاه اجتماعي)وزارت کار در ارتفاع  ايمني نامه آيین: 56ماده

 .گردند تجهیز سقوط از کننده متوقف سامانه به مربوطه کارگران و کار جايگاه همچنین

 
 
 
 
 

:6 پیوست  

 

راهکارهای پشگیرانه در برابر سقوطخالصه   

 اهداف روش پشگیرانه

 سکندری خوردن و لیز خوردنحذف خطر  -8-8

 حفاظت لبه ها و روزنه ها -8-9

 الف( استفاده از موانع)پشت بند، در پوش، قفسه(

 بصری -ب( استفاده از هشدارهای سمعی

 استفاده از نرده دستی  -8-3

 استفاده از تجهیزات محدود کننده ارتفاع سقوط -8-2

 

 

 پیشگیری از سقوط افراد. 8

 

 که می توانند سقوط کنند( ضبط و ربط)برداشتن اشیائی -9-8

 (، در پوش(Infillموانع)پاخور، پشت بند، حفاظ بین نرده ها) -9-9

 استقرار و چیدمان صحیح -9-3

 جلوگیری از ورود افراد به منطقه برخورد اشیاء سقوط کننده -9-2

 (Over Headسر پوش حفاظتی) -9-0

 

 ادافراشیاء بر روی  سقوطپیشگیری از  .9

 کاهش ارتفاع سقوط  -3-8

 سقوط کردهکاهش وزن اجسام  -3-9

 کنترل کاهش شتاب -3-3

 کاهش سطح انرژی در صورت سقوط. 3

 افزایش سطح محل اعمال نیروی ضربه ای -2-8

 افزایش مسافت توقف)جابجائی استاتیکی( -2-9

 ضربهکاهش صدمه ناشی از . 2

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 . Tool Box Meeting 



 

 :1پیوست 

 مهمترین انواع تجهیزات فردی در برابر سقوط عبارتند از:

  1( کمربندهای ایمنی2

های گیرند. کمربندهای ایمنی برای محافظت افراد از سقوط از ارتفاعوسایلی هستند که برای محافظت افراد در برابر سقوط مورد استفاده قرار می

یز ن باشند زیرا هرچه ارتفاع سقوط فرد بیشتر باشد فرد در انتهای مسیر, فشار زیادتری بر کمربند وارد کرده و به همان نسبتکوتاه مفید می

نیروی  ANSI, ALO,14شود. براساس استاندارد احتمال ایجاد جراحات شدید در اثر توقف ناگهانی فرد در پایان مسیر سقوط بیشتر می

 .برابر وزن بدن کاربران باشد 81مقاومت کمربندهای ایمنی بایستی حداقل 

 

   9یراقهای ایمنی( 1

ست که نیروهای ناشی از سقوط افراد عالوه بر ا ایگونهه باشاند که نحوه طراحی آنها ب مینوع دیگری از تجهیزات حفاظتی در برابر ساقوط  

ناحیه کمر بر روی قسامتهای دیگر بدن نیز توزیع شاده و در نتیجه از شادت جراحات احتمالی کاساته می شاوبد. بطور کلی در مقایسه با      

را در بخش وسیعتری از بدن توزیع کرده و بنابراین امکان جراحات وارده را کمربندهای ایمنی، یراقهای ایمنی نیروهای ناشای از سقوط فرد  

برابر وزن بدن کاربران تعیین  30نیروی مقاومت یراقهای ایمنی تمام بدن برابر  ANSI, ALO.14دهند. مطابق با اساااتاندارد کاهش می

  .شده است

 

                                                           
2 .  Safety Belts 
3 .  Safety Harness 



 

 

 2های )تورهای( ایمنیشبکه

باشاند که در زیر پای کارگران در هنگام کار در ارتفاعات نظیر ساختمانهای بلند گسترده شده و در  های توری قابل ارتجاع میشاامل شابکه   

کند. الزم بذکر است که استفاده از تورهای ایمنی جایگزینی برای صاورت ساقوط احتمالی افراد از وارد شادن جراحات شادید جلوگیری می    

 شود. و وسایل مشابه محسوب نمیطنابهای نجات 

 

 

 

   5طناب نجات

طناب نجات و همچنین  ANSIشود. براساس استاندارهای طنابی است که از طریق آن کمربند و یا یراق ایمنی به یک نقطه ثابت متصل می 

 .پوند بار ثابت را داشته باشند 0211اتصال آن به تجهیزات ایمنی بایستی حداقل توانایی تحمل 

 

 

                                                           
4 .  Safety Nets 
5 . Life Line 

http://sirafteb.ir/wp-content/uploads/2015/04/Safety-net-system.jpg


 

 

 

 6لنیارد

ارد به شود. اتصال لنیلنیارد یک طناب یا تسامه کوتاه و قابل انعطاف اسات که از طریق آن کمربند یا یراق ایمنی به طناب نجات متصال می    

, لنیارد  ANSIگیرد. براسااس اساتانداردهای   شاکل و به طناب نجات از لنگر یا گیره ویهه صاورت می   Dکمربند ایمنی از طریق یک حلقه  

پوند را داشته باشد عالوه بر این در حالت  0211بایستی از نوع طناب نایلونی  اینچی یا طناب معادل آن بوده و تونایی تحمل بار ثابتی معادل 

متر تجاوز نکند. لنیاردها قادرند که انرژی ناشای از سقوط را در انتهای مسیر سقوط جذب کرده و در   6اخیر الزم اسات که ارتفاع ساقوط از   

 .نتیجه ضربه وارده به فرد را کمتر کند

 

 7قسمتهای فلزی

کلیه قسامتهای فلزی تجهیزات حفاظت فردی در برابر ساقوط الزم است فاقد هر گونه لبه و تیزی بوده و عالوه بر آن توانایی تحمل حداقل    

شکل روی کمربندها و یراقهای  Dپوند را داشاته باشاند. قسامتهای اصالی فلزی تجهیزات حفاظتی در برابر ساقوط شامل سگگهای       2111

 باشد.های فنری لنیاردها می ایمنی و همچنین قالب

 8هاگیره

باشد. شوند که وظیفه آنها اتصال کمربند ایمنی یا لنیارد به طناب نجات میبخشای از تجهیزات حفاظت فردی در برابر ساقوط محساوب می   

دهد ولی در موقع ات میهای مورد اساااتفاده در اینگونه تجهیزات در حالت عادی آزاد بوده و اجازه حرکت را به طناب نجبسااایااری از گیره 

 کنند.سقوط فرد و یا در اثر حرکت ناگهانی کاربر بسرعت قفل شده و اجازه حرکت را از طناب ایمنی سلب می

                                                           
6 . Lanyard 
7 . Hard ware 
8 . Grabbing Device 



 
 


