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 باسمه تعالی

 :مقدمه  

بدلیل ریسک باال و  کهشود می محسوب درکشور اشتغال و تولید ياقتصادمهم  هاي بخش از یکیریخته گري  صنایع
 و مادي منابع اتالفمنجر به  و داده اختصاص خود به راناگواري  حوادث بخش، دراین ایمنی مقوله به کم توجهی

هاي تولید شمش فوالدي شرکت یکی از از جمله این حوادث، انفجارکوره القایی در .است درکشورشده انسانی هاي سرمایه
 ،در سایر واحدها بروز حوادث مشابه ت به شباهت فعالیت کاري واحتمالبا عنایو که اخیراً بوقوع پیوسته در کشور می باشد 

 بهجنبه هاي مختلف آن هدف اطالع رسانی با  وکارشناسی نموده و تجزیه و تحلیل مذکور را بررسی  هحادثتا  یمبر آن شد
زمینه توجه بیشتر به علل این سایر فعاالن در این صنعت، و مسوولین ایمنی، کارفرمایان واحدهاي مشابه  ،بازرسان کار

 .آن را فراهم نماییم از پیشگیريحادثه و 

 ریخته گري مروري بر دالیل وقوع انفجار در کارگاه هاي صنایع  .1

دالیل زیادي براي این . می باشد انفجار کوره ذوب ،ریخته گريهاي  ریسک هاي موجود درکارگاهیکی از مهمترین 
مایعات نظیر آب، روغن و یا ظروف دربسته حاوي مواد و ضایعات جنگی،  موضوع وجود دارد که مهمترین آن شارژ کوره با

و  رطوبت ،وجود مایعاتعدم از نظر  کوره زرسی دقیق مواد شارژبا ،یکی از راههاي حذف این ریسک .می باشد محبوسهواي 
می توان به موارد زیر نیز از دیگر علل وقوع انفجار درکوره هاي مذاب  .می باشد شارژ کردن کورهازقبل  یا مواد انفجاري

 :اشاره نمود

  روغن هیدرولیک کورهو نشت لوله هاي سیستم هیدرولیک ترکیدن یا  کورهکویل ترکیدن و نشت آب خنک کننده 

 .کویل کوره داراي آبگرد است ،در کوره هاي القایی :الزم بذکر است

  کارگاه آلوده به روغن ویا داراي رطوبتروي کف پاتیل ویا  به داخلریختن مذاب 

 استفاده از ابزار چرب ،مرطوب ویا زنگ زده در مذاب کوره 

 .م گردد ولی در مذاب فوالد و چدن مشکلی ایجاد نمی کندوزنگ زده فوالدي نباید وارد مذاب آلومینی ابزار: الزم بذکر است

 گاز زیر سرباره ویا سطح مذاب حبس شدن -پل زدن کوره 

 تعمیر و نگهداري و بازرسی نا مناسب کوره 

 خشک کردن و پخت نامناسب جداره نسوز پاتیل بعد از تعویض ویا تعمیر 

  استاندارد لوله کشی آب پیرامون کوره و منطقه بارریزيسیستم غیر 
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 حادثهو تجزیه و تحلیل بررسی گزارش  .2

 
 مشخصات کارگاه محل وقوع حادثه .الف

 از قراضه آهن يشمش فوالدتولید : کارگاه فعالیت 
 نفر در سه شیفت کاري  150حدود : تعداد شاغلین در کارگاه 

 خصوصی: نوع مالکیت 

 شیفت شب(بامداد  37/2: مقارن ساعت: ساعت وقوع حادثه( 

 

 : حادثه اطالعات عمومی  .ب

 نفر 6: ، سوختگی نسبتا شدیدنفر 3: فوت شدگاننفر،  9: تعداد حادثه دیدگان 

 شارژ کوره: فعالیت کارگران در زمان وقوع حادثه 
 پاشش مواد مذاب: نحوه وقوع حادثه 

 سوبحموجود مایعات و مواد روغنی ناشی از  هروک ژراش داوم انفجار: حادثهوقوع  عامل 

 
 شرح وقوع حادثه .ج

 .تن می باشد 20کوره القایی با ظرفیت  2تن و  10کوره القایی با ظرفیت 4مجهز به ،شرکت فوالد محل وقوع حادثه
. منگنز می باشد مثل افزودنی هاسایر و قراضه از جنس فوالد و چدن این شرکت شامل آهن اسفنجی وآهن آالت مواد اولیه 

و پس از ذوب و تنظیم به کوره ها شارژ سقفی مگنت سپس توسط جرثقیل  دسته بندي وتولید در ورودي سالن  این مواد
خاطر  .گردد عرضه مشتریانشمش به بعد از تبدیل به توسط پاتیل به خط ریخته گري انتقال می یابد تا  ،ترکیب شیمیایی

 .می رسد درجه سانتیگراد 1600حدود تا  کوره هاي ذوب دماي ،رددگنشان می 
، آنذوب  پس ازو شده شارژ  کورهدرون به مذکور مواد اولیه ، طبق روند معمول ، )شیفت شب(بامداد  37/2 ،ساعتمقارن 

گردد با  لذا مقرر می .می باشدمذاب کمتر از مقدار مورد نظر مواد مقدار کربن  شودمشخص می با نمونه گیري از مواد مذاب 
با استفاده از جرثقیل بر این اساس . حاصل گرددترکیب شیمیایی مورد نظر  از جنس چدن، قراضهآهن آالت اضافه نمودن 

 شدیدي انفجار ناگهان ،عملیات ذوببه کوره اضافه شده و در حین انجام  )قطعات موتور خودرو( مواد قراضه چدنی ،مگنت
می شود که در  نفراز کارگرانی 9سوختگی و متعاقب آن ن امر باعث پاشش مواد مذاب به اطراف کوره ای کهرخ داده  در کوره

، این امر کهبوده مگنت در فاصله نزدیک به دهانه کوره  ،در زمان وقوع انفجار الزم به ذکر است .اطراف کوره حضور داشته اند
 .دشومی داخل کوره سقوط آن در  واز سیستم مگنت باعث جدا شدن 
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 حادثه وقوعدالیل تعیین  .3

برابر بررسی هاي بعمل آمده، بازدید میدانی از محل وقوع حادثه در نخستین روزهاي بعد از وقوع حادثه علل وقوع این 
 :تعیین گردیده اندبشرح ذیل  حادثه

 حادثه )اصلی(مستقیم علت .الف

 .بوده است در داخل کوره بسته حاوي مایعسرناشی از انفجار ظروف پاشش مواد مذاب علت مستقیم بروز این حادثه، 

   )میانی(غیر مستقیم علل . ب

 :علل غیر مستقیم یا میانی که در شکل گیري این حادثه نقش داشته اند به شرح ذیل اعالم می گردند

  حبوسممایع بسته داراي سرشارژ کوره با استفاده از ظروف 

متاسفانه در برخی از . موتورخودرو مشاهده گردیدبدنه قطعات منفجر شده، دراطراف کوره  ،حادثه درزمان بازرسی از محل وقوع
کوره ها استفاده مذاب خودرو در موتوربدنه قطعات قراضه ، از براي افزایش میزان کربن مذاب تولید شده ،نیز کارخانه هاي مشابه

 .می شود

  کوره شارژ عدم تفکیک و وارسی مواد قراضه چدنی بجهت اطمینان از دارا بودن شرایط ایمنی الزم براي 

 کربن گرانوله براي افزودن کربن در مذاب کورهبا  عدم جایگزینی استفاده از آهن آالت و قراضه چدنی 

 سالن پیش گرم بجهت کاهش میزان رطوبت مواد قراضه قبل از وارد شدن  تامین رايی الزم بعدم اتخاذ تدابیر ایمن
 در کوره

  در زمان شارژ آنکوره  از اطرافعدم اتخاذ تدابیر ایمنی الزم جهت دور نگه داشتن کارگران.  

  تواند شامل ایجاد الیه هاي حفاظتی مطمئن در اطراف کوره براي استقرار مطمئن کارگران قسمت کوره که میعدم 
 .کابینهاي ضد حریق با استفاده از سیستمهاي تهویه مناسب باشد 

  لباس ضد حریق ، شیلد، دستکش ، کفش و کاور و ( تجهیز کارگران قسمت کوره به لوازم حفاظت فردي مناسب عدم
 براي پیشگیري از سوختگی در حین خطرات احتمالی پاشش مواد مذاب در اطراف کوره) امثالهم

  ي آویز سقفی فاقد حباب بوده و با توجه به در زمان بازدید مشاهده شد که المپ ها( سالن تولیدروشنایی نامناسب
نهایتاً  روشنایی الزم و کافی و ضعیف شدن شدت نور و که این امر می تواند منجر به سیاه شده ،بخارات مذاب تصاعد

 ).گرددبخصوص شاغل در شیفت شب بروز خستگی در کارگران کارگاه 

  در این کارگاه بصورت طبیعی بوده و مکانیزمی براي خروج بخارات و ورود هواي تهویه (نامناسب در سالن تولیدتهویه
 ).سالم به کارگاه در نظر گرفته نشده است
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 ج.علل ریشه اي (پایه اي)

:به شرح ذیل اعالم می گردند ،علل ریشه اي یا پایه اي که در شکل گیري این حادثه موثر بوده اند  

  شناسایی خطرات و ارزیابی شرایط محیط کار در کارگاه بویژه قسمت کوره و مواد مذابعدم 

 عدم تدوین دستورالعمل هاي ایمنی براي کار در اطراف کوره 

  یو چدنفوالدي عدم تدوین دستورالمل کاري براي نحوه تفکیک و جداسازي مواد قراضه 

  نحوه استقرار ایمن در زمان شارژ کوره ذوب با خصوص عدم ارائه آموزشهاي الزم به کارگران قسمت کوره در
 عنایت به سوابق و شناخت آنها در خطرات استفاده از آهن آالت قراضه

  ناایمن پیشگیري از انجام کاربه منظور عدم نظارت کارفرما بر نحوه انجام کار 

  در شیفت شب براي نظارت بر عملکرد کارگرانفنی عدم پیش بینی حضور مسوول 

 ایمنی براي کارگاه هاي صنایع ریخته گريتوصیه هاي درس آموزي و .4

. بوقوع پیوستدر شارژ کوره مذاب بدلیل استفاده از ظروف سربسته حاوي مایعات  ،حادثه اي که مورد بررسی قرارگرفت
و با اتخاذ راهکارهاي پرداخت حادثه  علل وقوع میانی و ریشه اي به بایستی می حوادث مشابه، براي جلوگیري از تکرار  لذا،

در کنار این حادثه که به تفصیل به علل آن اما . بصورت ریشه اي از تکرار مجدد آن جلوگیري نمود ،مهندسی و تدابیر ایمنی
 و آیین نامه هاي حفاظتی مرتبط از جمله موارد اشاره شده در ذیل   توجه به توصیه هاي ایمنی ،پرداخته شد

لذا توصیه می شود  .موثر باشد کارگاه هاي صنایع ریخته گرياز وقوع حوادث ناگوارو فاجعه بار در  يند در پیشگیرمی توا
 قبیل کارگران در خصوص موارد زیر آموزش داده شده و این موارد در قالب دستورالعمل هاي ایمنی در اختیار پرسنل این
 :کارگاه ها قرار گرفته و توسط کارفرما و مسوول ایمنی در خصوص اجراي دقیق این موارد نظارت هاي الزم اعمال گردد

  ظروف و  کوره،بوده و در شارژ و مواد انفجاري عاري از مایعات  اولیه مواد شارژمطمئن شوید آهن آالت قراضه و
 .وجود نداردبسته سرمحفظه هاي 

  سته بودن احتمال وجود روغن دربکه بدلیل (خودروموتور کربن مذاب بجاي افزودن قطعات بدنه براي افزایش میزان
 .کربن استفاده شودگرانول از پودر یا ) و یا آب در آنها وجود دارد

  امکان وجود رطوبت را  ،حداقل براي یک روز جهت خشک شدن ،قراضه زیر یک سقف آهن آالتبا ذخیره کردن
 .کاهش دهید

  دقیقا بازرسی کنید. ...)مایعات تمیز کاري. روغن (هاي درهم و ظروف را از نظر رطوبت باقیماندهقراضه. 

 ًنبایستی براي ذوب استفاده  ،می باشند... بسته مانند کمک فنر و سری که شامل مخازن و ظروف یقراضه ها ،اصوال
 .گردند
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 استفاده کنیدخشک کن و پیشگرم کن براي کاهش رطوبت مواد شارژ کوره، از. 

  سیستم هاي شارژ خودکار با کنترل از راه دور به کارکنان اجازه می دهد در هنگام کار با کوره و شارژ کوره در یک
 .مکان امن دور از کوره، از خطرات احتمالی دور باشند

 ستی قبل از لذا بای .ابزار شارژ سرد مانند سرباره گیر بعلت وجود رطوبت و اکسید باعث پاشش مذاب می گردد
 .کامال خشک شود ،استفاده

 لذا قبل از استفاده به نکات ایمنی  .فروآلیاژها و مواد سرباره گیري و گاززدایی امکان جذب رطوبت از محیط را دارند
 .واستاندارد مصرف آنها توجه نمایید

 دهید وشمش را کامال تمیز  رتاب نکنید و این کار را با دستگاه اتومات انجامپرا در کوره مذاب  هاي ضایعاتی شمش
 .و خشک نمایید

  پل زدن هنگامی اتفاق می افتد که شارژ سرد در باالي کوره القائی بدون تماس با مذاب پایین کوره منجمد 
پل زدن می تواند باعث ذوب بیش از حد مذاب شده و در نتیجه باعث تخریب خاك نسوز و سیستم آب  .می شود

 .کوره شودکویل  گرد 

  مقابل کوره محلی است که همواره باید تمیز و خشک باشد نباید اجازه داد آب یا سایر مایعات مانند روغن گودال
چاله جلوي کوره معموال براي تخلیه اضطراري طراحی می شود و به همین .هیدرولیک در این محل تجمع نمایند

یک هاي نسوز متخلخل ساخته شودکه در بهتر است این محفظه از سرام. دلیل می باید همواره تمیز و خشک باشد 
 صورت ریختن هر گونه مایعات بر روي آن بالفاصله از طریق مجاري تعبیه شده مایع مذکور تخلیه شده تا در صورت

 .ریختن مذاب هیچ خطري ایجاد نشود

 زم و سب کوره براي محافظت سیستم خنک کننده که میتواند باعث انفجار کوره شود، الاتعمیر و نگهداري من
کویل کوره، توجه در هنگام کوره کوبی و نسوز کاري جهت حفظ شرایط و ایمنی سیستم آبگرد . ضروري است
 .الزامی است نده کورهساز العملمطابق دستور

 در منطقه ذوب ریزي و کوره به هیچ عنوان از سیستم اطفاي حریق آب پاش سقفی استفاده نکنید. 

 علل این پاشش ورود مواد خارجی .مذاب می تواند در کوره هاي ذوب القایی و نگهدارنده ،هر لحظه به بیرون بپاشد
بایستی منطقه دور  .می باشد خارجیا رطوبت به داخل حمام مذاب و یا آسیب جداره نسوز کوره و نفوذ مذاب به 

آیین نامه ایمنی  104ماده  مطابق منطقه خطر از لبه کوره .کوره را با عالمت و مانع و کدهاي رنگی مشخص نمود
 .تعیین شده استبه فاصله شش متري و یا پنج برابر قطر داخل کوره بصورت شعاعی از مرکز در صنایع ریخته گري،

  به کنترل دوره اي و موضعی نیاز این کار .در ها و پنجره ها جلوگیري نماییداز هرگونه نشت آب باران و برف از سقف و
 .در مواقع ریزش برف و باران و تعمیرات الزم ساختمان براي جلو گیري از ریزش آب دارد
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 با حادثه موصوف مرتبطحفاظت فنی و بهداشت کار مفاد آیین نامه اي  .5

قانون کار جمهوري اسالمی ایران بویژه مفاد  91و  85رعایت آیین نامه هاي مصوب شوراي عالی حفاظت فنی موضوع ماده 
و همچنین آیین نامه حفاظت و ) 13/12/1392مصوب ( ذیل االشاره مستخرج از آیین نامه هاي ایمنی درصنایع ریخته گري

 و آیین نامه بکارگیري مسوول ایمنی در کارگاه ها راي مذکورشو) 14/6/1338مصوب (بهداشت عمومی در کارگاه ها 
، لذا الزم است بازرسان کار در بازرسی هاي خود از کارگاه هاي باشددر پیشگیري از تکرار حوادث مشابه مفید می تواند 

 :صنایع ریخته گري و تولید قطعات فوالدي بر ابالغ  این موارد به کارفرمایان تاکید نمایند

آیین نامه بکارگیري مسوول ایمنی در کارگاه ها،کارفرما مکلف است به منظور اجراي آیین نامه هاي ایمنی  1ماده  
وحفاظت فنی مصوب شورایعالی حفاظت فنی ، با توجه به شرایط و مخاطرات کارگاه و براساس شرح وظایف پیوست 

 ،)1(شماره
 .مسئوالن ایمنی بکارگیري نماید/افرادي را که مطابق این آیین نامه تایید صالحیت شده اند را به عنوان مسئول 

مسئول حفاظت فنی ، افسر ایمنی ، ناظر ایمنی ، رابط ایمنی ، : تمامی افرادي که با یکی از عناوین  –تبصره 
یند، مشمول این آیین نامه بوده و الزم است صالحیت همیارایمنی ، کارشناس ایمنی در کارگاه ها فعالیت می نما

نامبردگان توسط اداره بازرسی کار بررسی و پس از اخذ تاییدیه، در کارگاه عهده دار وظایف محوله مندرج در این 
 آیین نامه گردند

ی شرایط کارفرما مکلف است نسبت به شناسایی خطرات و ارزیاب: آیین نامه ایمنی در صنایع ریخته گري 1ماده 
محیط کار کارگاههاي ریخته گري اقدام نموده و اقدامات کنترلی مناسب را به منظور حذف مخاطرات احتمالی 

 .بعمل آورد

کارگران کارگاههاي ریخته گري باید متناسب با نوع کار و خطرات ، : آیین نامه ایمنی در صنایع ریخته گري 2ماده  
ایان، کارگران و کارآموزان مصوب شورایعالی حفاظت فنی ، آموزشهاي مطابق با آیین نامه آموزش ایمنی کارفرم

 .ایمنی الزم را دیده و مدارك مربوطه در پرونده ثبت و ضبط شده باشد

کارگران شاغل در صنایع ریخته گري باید متناسب با نوع کار و : آیین نامه ایمنی در صنایع ریخته گري 6ماده  
عینکهاي ایمنی و حفاظتی ، گوشی ایمنی ،کفش و کاله، دستکش (ي مناسبخطرات موجود با وسایل حفاظت فرد

مطابق با آیین نامه وسایل حفاظت فردي مصوب ) ، پیش بند ، گتر حفاظتی و لباس مقاوم به حرارت و مانند آنها 
 .شورایعالی حفاظت فنی تجهیز گردند
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رطوبت ،روغن و سایر مایعات موجود در مواد شارژ به منظور حذف  :آیین نامه ایمنی در صنایع ریخته گري17ماده  
و ابزارها قبل از فرو رفتن آنها در کوره یا مذاب باید تمهیداتی پیش بینی شده باشد از افزودن ظروف سربسته مثل 

 .انواع کپسولها و همچنین مواد قابل انفجار مانند مهمات جنگی باید اکیداً خودداري شود

 .ابزارهاي زنگ زده نباید در مذاب آلومینیم فرو برده شوند :در صنایع ریخته گريآیین نامه ایمنی  18ماده  

جابجایی و شارژ قراضه ها باید پس از اطمینان از آزمایشات کنترلی : آیین نامه ایمنی در صنایع ریخته گري 20ماده 
و ظروف توخالی در بسته انجام  آنها در خصوص امکان وجود مواد منفجره ، اشیایی که بطور بالقوه خطر انفجار دارند

 شود

تا شعاع (مناطق اطراف کوره هاي القایی و کوره هاي نگهدارنده : آیین نامه ایمنی در صنایع ریخته گري 104ماده  
لذا  .گردد بعنوان مناطق خطرناك محسوب می) برابر قطر داخلی کوره هر کدام که بزرکتر هستند 5متر و یا  6

اف کوره که در آن احتمال پاشش فلز مذاب وجود دارد را با استفاده از نرده هاي حفاظتی با کارفرما باید مناطق اطر
رنگ زرد یا دیگر عالئم هشدار دهنده مشخص نموده و محلهاي مجاز ورود به این نواحی را نیز با استفاده از خط 

 .سانتیمتر مشخص نماید 10کشی به رنگ زرد بر روي کف کارگاه و با عرض حداقل 

به مناطق اطراف کوره هاي القایی که احتمال پاشش ورود افراد : آیین نامه ایمنی در صنایع ریخته گري 105ماده  
انجام کار  .فلز مذاب در آنها وجود دارد باید فقط محدود به افراد ماهر و تنها به منظور انجام وظایف محوله باشد

 .افراد در این مناطق باید در حداقل زمان مورد نیاز براي انجام وظایف محوله باشد

محل استقرار کارگران از جمله اپراتورهاي کوره هاي القایی باید : آیین نامه ایمنی در صنایع ریخته گري106ماده  
ارد باشد در صورت امکان عملیات در خارج از منطقه اطراف کوره که احتمال پاشش فلز مذاب در آن وجود د

باردهی ،سر باره گیري و یا دیگر موارد بصورت خودکار انجام شود تا خطراتی که متوجه اپراتور می باشد به حداقل 
 .یابد

بارریزي و انتقال مذاب که احتمال پاشش مذاب در  مناطق تخلیه،: آیین نامه ایمنی در صنایع ریخته گري231ماده  
 .باید عاري از وجود هر گونه تجمع سیاالت مانند آب و روغن باشند آنها وجود دارد

باید با استفاده از  ،در قالبهایی که متصل به مگنت هستند: آیین نامه ایمنی در صنایع ریخته گري 189ماده  
 .روشهاي ایمن از جدا شدن ناخواسته مگنت آنها از قالب جلوگیري بعمل آید

یا   طبیعی(  کافی  روشنایی  بایستی  در هر کارگاه: بهداشت عمومی در کارگاه هاآیین نامه حفاظت و  11  ماده 
شود   استفاده  قوي  از نور مصنوعی  روشنایی  براي  که  در صورتی. شود  تامین  کار و محل  با نوع  متناسب)  مصنوعی
 .گردد  نصب  مخصوصی  حبابهاي  چشم از ناراحتی  ممانعت  باید براي

  روشنایی  جهت  که  و سقف  بدنه  هاي پنجره  کلیهآیین نامه حفاظت و بهداشت عمومی در کارگاه ها،  12  ماده 
 . شود  داشته  نگاه  چراغها و حبابها باید نظیف  و کلیه  شده  ها تعبیه اطاق
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  شود که  تهویه  باید بطوري  کار در هر کارگاه  محلآیین نامه حفاظت و بهداشت عمومی در کارگاه ها،  31  ماده 
هر کارگر بر   براي  الزم  هواي  مقدار حداقل  کار پوشیده  هاي در مورد محل. نمایند  تنفس  سالم  هواي  همیشه  کارگران

 .باشد می  متر مکعب 50  الی 30  کار در هر ساعت  نوع  حسب

دود و یا گاز و یا گرد و غبار و یا   که  هایی کارگاه آیین نامه حفاظت و بهداشت عمومی در کارگاه ها، 14  ماده 
شود   هدایت  کارگاه  خارج  تولید به  از محل  موثر طوري  فنی  شود باید مواد مزبور با وسایل مضر ایجاد می  بخارهاي

 .ایجاد ننماید  کارگران  براي  و خطري  مزاحمت  که

نباشد باید از   کافی  طبیعی  تهویه  که  هایی کارگاهارگاه ها، درآیین نامه حفاظت و بهداشت عمومی در ک 15  ماده 
 .شود  استفاده  مصنوعی  تهویه  وسایل

 اداره کل بازرسی کار: تهیه و تنظیم

 )اداره بررسی و تجزیه و تحلیل حوادث ناشی از کار(

 1396مردادماه 
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 را نشان می دهد نمایی از کوره تخریب شدهتصویر زیر 
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