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ПРЕДГОВОР
Целта на проект „Професионална безопасност и контрол на риска в
строителния и металургичния бранш“, реализиран от консорциум от
партньори от 4 страни (Турция, България, Италия и Словакия), е да
допринесе за професионално обучение в аспекта безопасност и здраве
при работа (БЗР), важността на което се увеличава както в Европа, така
и в Турция. По отношение на осведомеността, институциите за
професионално обучение в Турция не са на желаното ниво и затова
този проект цели да повиши информираността за безопасност и здраве
при

работа

сред

учениците

от

професионални

училища

в

металургичния сектор и да увеличи капацитета за прилагане на
европейското законодателство в Турция. Следователно проектът се
основава на мотото „Елиминирай, а ако не е възможно: минимизирай и
контролирай“.
Това проучване с наименование „Образователен модул по безопасност
и здраве при работа за сектор металургия“ е изготвено, с цел да повиши
знанията и уменията на учениците, обучаващи се в сферата на
металургията в професионални и технически гимназии, които ще
започнат

работа

в

сектора

на

металургията;

да

се

създаде

информираност и като краен резултат да се минимизират работните
злополуки, случващи се в металургичния сектор.
Това проучване е генерирано под интелектуалната рамка на проекта,
наречена „Професионална безопасност и контрол на риска в секторите
строителство и металургия“, проведено в обхвата на „KA2 –
Сътрудничество
стратегически

за

иновация

партньорства

и
за

обмяна

на

професионално

обучение“, и съставено в услуга на учениците.

добри

практики,

образование

и
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Обучителен модул за здравословни и безопасни условия на труд в металната индустрия

1. РАБОТНА БЕЗОПАСНОСТ В ЗАВАРЪЧНИТЕ
ЦЕХОВЕ

Преглед
Тази глава покрива информация за това как да опазим здравето и
безопасността по време на операцията по заваряване. Описани са
различните видове опасности и са обяснени мерките, които трябва да
бъдат взети за тяхното предотвратяване.

Цели
В тази глава ще научите:
• Какво представлява заваряването и какви типове заваряване се
използват в металургичната промишленост,
• Какви опасности съществуват по време на заваряването и как да
бъдат избегнати.

Въведение
Операцията по заваряване представлява метод за свързване на
метални или термо-пластични материали един с друг чрез използване
на загряване. Тъй като заваряването е по-здраво и лесно в сравнение с
механичните методи за свързване на метали, технологията на
заваряване е много често използвана в металургичната индустрия.
Поради широкото приложение на заваряването, броят на хората,
работещи в тази сфера също бързо се увеличава, като се наблюдава и
увеличение в броя на трудови злополуки.
Следните методи на
металургичната индустрия:

заваряване

са

често

използвани
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A-Заваряване с А-волтова дъга
1. Покрити електродъгови заварки
2. Газово-метални заваръчни шевове
2.1. Газометално заваряване с консумативен електрод (MİG-MAG)
2.1.2. MİG: Заваряване в инертна защитна газова среда с
плътен топящ се електроден тел (хелий)
2.1.3. MAG: Заваряване в активна защитна газова среда с
плътен топящ се електроден тел (въглероден диоксид)
2.2. 2Електродъгово заваряване в инертен газ с нетопящ се
електрод (TİG)
3. Заваряване под слой от флюс
4. Точково или лепящо заваряване
B – Заваряване с електронен лъч
C – Лазерно заваряване
D – Газокислородно заваряване
• Кислородо-ацителентно заваряване
• Кислородо-водородно заваряване
• Заваряване с кислород и втечнен нефтен газ
• Заваряване с кислород и природен газ
1.1. Избягване на опасностите при операциите по заваряване
1.1.1. Избягване на опасността от използване на електричество
По време на електродъговото заваряване опасността от
електрошок се появява, когато машината е в неутрално положение. По
време на заваряване волтажът е 20-30 волта, като се увеличава до 65100 волта, докато машината е в неутрално положение. За да се
предотврати електрическия шок, металната част на скобите и електрода
не трябва да бъдат държани с голи ръце, особено с лявата ръка, и не
трябва да съществува мост от човешкото тяло между клещите и
работния кабел.
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Електрическите кабели и скобите за заваряване трябва да бъдат
изолирани, а силата трябва винаги да се проверява. Машината за
заваряване трябва да е заземена; не трябва да се извършва поддръжка и
ремонт, без машината да е изключена от мрежовото напрежение. Освен
това в електрическия панел трябва да съществува реле за изтичане на
земя.
Скобите за заваряване не трябва да бъдат държани под мишница и
трябва да бъдат оставяни на пода върху сухо дърво при прекъсване на
работа. Трябва да се внимава мястото, на което се извършва
заваряването, да не е мокро.

1.1.2. Избягване на опасността на електромагнитното поле:
Магнитното поле се състои от пространството около кабелите,
пренасящи електрически ток и това около повърхностите. Най-силното
магнитно поле се появява по време на съпротивително заваряване.
Работата трябва да се извършва колкото е възможно по-далеч от
магнитното поле. Не е подходяща за хора, които имат електромагнитен
пейсмейкър. Тези хора не бива да стоят на местата, където се извършва
съпротивително заваряване.
1.1.3. Избягване на лъчевата опасност:
60 % от лъчите, произвеждани при заваряване са инфрачервени,
30 % са светлинни лъчи, а 10 % са ултравиолетови. Инфрачервените
лъчи причиняват усещането за бодежи като от пясък в очите,
увреждания на лещите и роговицата и изгаряния по кожата.
Ярките светлинни лъчи могат да причинят стрес, умора и гадене.
Но ултравиолетовите лъчи причиняват сериозните изгаряния, водещи
до замъглено виждане, катаракт и увреждания на роговицата и ириса,
както и натрупване на вода под кожата.
За да бъдат предотвратени тези опасности:
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•

Трябва да се използват подходящи ЛПС (Лични предпазни
средства). (Трябва да се носят маска за заваряване, кожени
ръкавици, кожена престилка, очила и памучни дрехи)
Гледайте видео -1: електродъгово заваряване

•

Работното място трябва да бъде оградено с параван, за да не
бъдат наранени хората наоколо.

•

Очилата или маските трябва да бъдат избрани съобразно с типа
заваряване и силата на тока.

•

Трябва да се използва минерална оксидна керамика, съобразена
със стандартите.

1.1.4. Защита от риска от пожар и експлозия:
По време на операцията по заваряване при изграждането на
заварката се разпръскват горещи искри. Искрите, които се разпръскват
встрани причиняват избухване на запалимия и експлозивен прах, газове
и течни материи в заобикалящата среда. Освен това пламъкът,
използван при кислородно-газовото заваряване кара подлежащите на
горене материи наоколо да пламват. Затова операцията по заваряване
трябва да се извършва на разстояние поне 10 метра от запалими и
експлозивни материи. По време на заваряване трябва да имате на
разположение пожарогасител, които да може да бъде използван
незабавно.
1.1.5. Защита от отделяните при заваряване газове и пари:
При заваряването някои вредни съставки, съдържащи се в
корпуса, се трансформират в газ и пари по време на електронното
сливане. Вдишването на този газ и изпарения може да увреди
заваряващия и хората наоколо. При по-често излагане на изпарения и
газове, се наблюдават разстройства като гадене, главоболие, замаяност
и метална димяща треска, както и увреждания на дихателната система.
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Фигура 1.1: Светлината и парите при заваряване разстройват здравето
на работниците.
Най-добрият начин за предпазване от газовете и изпаренията е да
се елиминира опасността при източника, а именно: да се експулсират
газа и изпаренията, чрез аспирация на място, преди да се
разпространили. Ако това не е възможно, трябва да се прилага защита
на работната среда, като средата трябва да бъде вентилирана
посредством аспиратори. В случаите, в които не може да се приложи
нито един от методите, трябва да бъдат използвани наличните
противогази от ЛПС.
1.1.6. Защита от опасността при докосване на горещи повърхности:
При електродъговото заваряване температурата достига 35000C40000C. Тъй като металните материали предават добре загряването,
след време това нагорещяване се пренася към частта, която се заварява
и към металите, които са в контакт с него. Металните материали се
нагряват до високи температури и при операции на рязане и
кислородно-газово заваряване. Докосването на металите, загрети до
такава висока температура с голи ръце може да причини сериозни
изгаряния. Затова горещите повърхности не трябва да бъдат докосвани
директно; при работа трябва да се използват кожени ръкавици, кожена
престилка и кожени ботуши.
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Гледайте видео - 2: Работа при кислородно-газово
заваряване
1.1.7. Защита от опасности, причинени от газовете, използвани в
операциите по заваряване:
Лесно запалими (ацетилен, втечнен нефтен газ) и горивни газове
(кислород) се използват съвместно в операциите по заваряване. Тези
газове се съхраняват на висока температура в цилиндрични контейнери.
Когато по каквато и да било причина клапата на контейнера бъде
счупена, компресираният газ вътре излиза много бързо, което създава
ефект на ракета. Затова контейнерите с газовете за заваряване трябва да
бъдат внимателно транспортирани с наличните транспортни методи,
като трябва да бъдат фиксирани към стената, за да не се преобърнат.
Тъй като контейнерите се нагряват изключително много, в
резултат на разширяване на газовете е възможно да експлодират.
Натрупването на запалими газове в затворени помещения причинява
пожари и експлозии. Като последствие тубите, пълни със запалими и
горивни газове трябва да се съхраняват на изолирани места и далеч от
пряка слънчева светлина и места, където може да избухне пожар.
Затова клапите на контейнерите не трябва да бъдат пипани с мазни
ръце или да са в близост до мазни кълчища.
При операциите по рязане и загряване, изпълнявани от
заваръчната горелка, поради недобро нагласяне на налягането на газта
или рязане на материал, който съдържа омазняване по своята
повърхност, се получава разпръскване. За предотвратяване на пожари и
експлозии, е необходимо работата да се извършва поне на 10 м. от
запалими и експлозивни материи. Освен това дейностите по нагряване
и фланеца на клапана трябва задължително да се използват
самостоятелно зад заваръчната горелка за запалими и горивни газове.
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Всички контейнери, които не са идентифицирани и за които не е
извършван периодичен контрол, не трябва да бъдат използвани.

Гледайте видео-3: кислородно-ацитиленово заваряване

1.1.8. Защита от опасности, причинени от операции по шлайфане и
рязане
Шлифовъчните машини (спираловидно шлайфане) могат да
бъдат използване по време на рязане и шлайфане на металните части
или заглаждане на заварени повърхности. По време на операциите по
шлайфане и рязане частичките, които се отчупват от нарушените
повърхности, могат да причинят много сериозни наранявания на очите.
Разпръснатите горещи частици могат да придизвикат и пожари. При
рязане и шлайфане на дялан
камък се получават и експлозии,
ако материалът бъде притиснат,
което
причинява
много
сериозни наранявания и дори
смърт.
Операцията по шлайфане
не бива да се извършва с дялан
камък. Задължително трябва да
бъде монтиран предпазител.
Фигура 1.2: Безопасна работа със
спиралово шлайфане
Гледайте видео - 4: Опасна работа със спирала за
шлайфане
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Моторният цикъл и дяланият камък трябва да бъдат съвместими.
Трябва да се използват защитни очила за предпазване от хвърчащи
частички. Кабелите и свързващите кабели, щепселите и контактите
трябва да са подсилени. Устройството за остатъчен ток трябва да се
използва в електрическата мрежа (в главния и вторичния панел).

Гледайте видео- 5: Как експлодира шлифовъчния
диск?

1.1.9. Защита от опасности, причинени от работата по изчукване и
оформяне
Случват се злополуки, когато инструментите, използвани за
изчукване, се чупят или когато се отчупват частички. Дръжките на
чуковете трябва да бъдат здрави, а отпечатъците, оставяни по
повърхността, трябва да бъдат загладени с шлайфане.
1.1.10. Защита от ергономични сили
В тази част се обсъждат
ергономичните
сили
при
повдигане на частите или при
заемане на позицията на работа.
Заварчикът може да се налага да
заема неудобна позиция при
извършване на своята работа,
което да причини здравословни
проблеми като кръстна или
цервикална дискова херния.
Фигура 1.3: Принудителна позиция за заваряване
Според мястото на заваряване и позицията работникът трябва да
съблюдава позата му да е стабилна и работата да не е твърде
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продължителна. Трябва да се практикуват упражнения за укрепване на
кръстните мускули, необходимо е да се извършва и обучение при
заемане на конкретната позиция и да се тялото за се позиционира
правилно
1.1.11. Защита от шум
По време на заваряването нивото на шума често надвишава 80
децибела, а при шлайфане и изчукване надвишава и 85 децибела.
Затова е необходимо измерване на ефекта от шума върху средата и
върху отделния човек, така че да се използват протектори за ушите
според нуждите.
1.1.12. Защита от опасностите при работа в затворена среда
При заваряване в затворени помещения се появяват апнеи поради
газовете, отделяни при заваряването. Преди да влезете в затворено
помещение, за да заварявате, трябва да се измери нивото на
възможните замърсители и кислорода в помещението. Нивото на
кислорода трябва да се между 19,5 % - 23,5 %. В затворени помещения,
при които заваряването се извършва с кислород-ацетилен или
кислород-втечнен петролен газ, контейнерите задължително трябва да
са извън затворената зона, трябва да се вземат необходимите предпазни
мерки срещу изтичане на газ и да се измерва съдържанието на газ във
въздуха. При операции по заваряване в затворени помещения
замърсените газове трябва да бъдат отвеждани навън, а вътре трябва да
се вкарва чист въздух.
1.1.13. Защита от опасностите при работа на високо
Заварчиците работят на високо при производството на силози,
контейнери, котели и т.н., използвани в индустриални заводи, както и
при изграждането на стоманени сгради. При работата на високо
злополуките, свързани с падане могат да се случат най-вече защото не
са използвани системите или оборудването за работа на височина.
Всеки, който работи на високи места трябва да получи „обучение за
работа на височини“.
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Гледайте видео - 6: Обучение за работа на високо

За избягването на тези инциденти е необходимо изграждане на
скеле, работни платформи или опорни точки или въжета, към които
човек може да закрепи предпазен колан, който да предотврати падането
от височина.

Фигура 1.4: Операция по заваряване, извършвана на височина
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Въпроси за самоконтрол
1. Какви са видовете заваряване в металургичната индустрия?
2. Какво предизвикват инфрачервените лъчи?
3. Може ли да се използват гумени ръкавици, кожена престилка и
кожени ботуши по време на заваряване?
4. Как можете да се защитите от машините за шлифоване?
5. Какво ви е необходимо, ако изпълнявате операция по заваряване на
височина?

Упражнения
1. По време на електродъгова заварка, което нещата трябва да се
прави за избягване на електрически шок?
A) Щипците трябва да са заземени
B) Машината трябва да е заземена
C) Трябва да се използва предпазител на пламъка.
D) Изолацията на щипците трябва да е премахната.
2.

Кое от следните неща не трябва да се прави при безопасно

използване на кислородните контейнери?
A) Трябва да са здраво фиксирани към стената.
B) Клапата трябва да се смазва често.
C) Клапата трябва да се носи при монтирането.
D) Трябва да се използват брандирани туби.
3.

Колко са максималните децибели, позволени в работна среда?

A) 100

B) 110

C) 80

D) 90
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4. Кое от следните неща не е включено в ЛПС, които трябва да се
използват при кислородно-газовото заваряване?
A)Гумени ръкавици
C)Кожен гащеризон

B) Кожени ръкавици
D) Очила за заваряване

Правилните отговори можете да откриете на страница 80.

Заключение
В тази глава научихте какви опасности за здравето ви крие
заваряването. Можете да описвате различните типове заваряване и сте
запознати с превантивните мерки, които трябва да прилагате, за да
минимизирате рисковете от злополука или увреждане на здравето.

Допълнителна литература
• Metal Teknolojisi Alanı, Ark Kaynak Teknikleri Dersi Modülleri,
MEGEP, 2011.
• Metal Teknolojisi Alanı, İleri Ark Kaynak Teknikleri Dersi Modülleri,
MEGEP, 2011.
• Metal Teknolojisi Alanı, Oksi-Gaz Kaynağı Dersi Modülleri, MEGEP,
2011.
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2. БЕЗОПАСНОСТ НА РАБОТА ПРИ ОПЕРАЦИИ С
МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ

Преглед
Тази глава дава информация за операциите по обработване на
метални повърхности. Описани са различните типове почистване на
метални повърхности и са обяснени мерките за безопасност.

Цели
Bu bölümde şunları öğreneceksiniz:
• Metal yüzeyini boyamak için hangi aşamalar takip edilir,
• Malzeme yüzeyi temizleme yöntemleri nelerdir,
• Metal yüzey işlemleri sırasında işçilerin nasıl korunacağı.

Въведение
За да не ръждясват, ерозират и развалят металните продукти, и за
да изглеждат по-добре или да имат блясък, техните повърхности се
обработват по няколко начина. С увеличаване използването на метални
продукти се забелязват някои вариации в обработката на
повърхностите, за да се отговори на търсенето на потребителите.
Работата по повърхността,
приложена към метални продукти,
увеличава силата на тези продукти, улеснява използването им и им
придава естетически външен вид. Най-важният метод на защита при
металите е да бъдат боядисани, за да не ръждясат. Почти всяко
промишлено работно място има сектор за боядисване.
Последователността от операции за боядисване на метална
повърхност в общия случай е както следва:
страница | 20

Обучителен модул за здравословни и безопасни условия на труд в металната индустрия

•

Подготовка на повърхността, почистване на повърхностите.

•

Облицовка, шпакловка.

•

Боядисване.

2.1. Подготовка на повърхността, почистване на повърхностите
2.1.1.Почистване с телена четка
Почистването на металните повърхности се разглежда в две
групи: ръчно и машинно. Ако частите, които трябва да бъдат почистени
в процеса на производство, са много на брой, се изисква машинно
почистване, но ако са по-малко и предприятието е с по-малък мащаб, се
използват телени четки. Съществуват три типа телени четки: ръчни, с
фиксиран мотор и движещи се четки с двигател. Когато се работи с
телена четка трябва да се използват плътни ръкавици, за да не се
нарани ръката, и да се използват очила и маска, за се избегне
попадането на праха от стърготините в очите и дихателната пътища.
2.1.2.Почистване със шкурка
Първият метод, използван за почистване на повърхността и
заглаждането й, е използването на шкурка, изградена от материали като
хартия или памучен плат, покрит с корозивни частички, или машинно
приложение на корунд ленти с помощта на електрически уред
Сортиращи машини:
Полиращите машини според формата си се наричат ролкови,
плотови, дискови шлифовъчни машини,
четки и пили за
полиране.Разделени са на две групи според употребата, наречени ръчни
полиращи инструменти и машини за полиране.
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Фигура 2.1: Работа с движеща се полираща машина
Операцията по полиране може да бъде извършена на ръка или с
помощта на машина. В случая на полирането на ръка трябва да се носи
маска срещу прах, за да не се вдишат стърготините, отделящи се от
металните повърхности, както и ръкавици, за да се предпазят ръцете.
Освен това мястото, където се извършва полирането, трябва да е
достатъчно добре осветено и проветрено. При машинна операция
основният риск по отношение на работното здраве и безопасност е в
това полиращата част, която се движи с висока скорост, да не се
заплете в дрехите или косата на работника или да го нарани при
директно докосване на работещата екипировка. Затова не трябва да се
маха протектора на машините за полиране и е необходимо зоната да се
оставя на проветрение колкото е необходимо.
2.1.3. Мерки за работна безопасност при шлайфане със
шлифовъчна машина
• Определено не бива да се използва машина, която е счупена, не
може да работи изрядно или няма протектор.
• Зоната за работа трябва да е чиста и добре осветена.
• Преди започване на полирането, чуждите обекти като пирони, гайки
и т.н. върху материала за полиране трябва да бъдат почистени.
• Не трябва да се използват машини, при които не работи копчето за
включване и изключване.
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• Преди да включите машината в мрежата, трябва да се уверите, че
бутонът за включване е изключен.
• В зоната за работа не трябва да има запалими течности и лесно
проблясващи материали.
• По време на работа трябва да се носят защитни очила и ръкавици.
• По време на работа трябва да се носи подходяща маска срещу прах.
• Трябва да се носят тесни дрехи, а ръкавите да бъдат подвити
навътре.
• Машините трябва да се използват само за съответната цел.
• Машините не трябва да бъдат оставяни без надзор.
• Не бива да се докосва движещото се колело за шлайфане.
• Металните части на машината не бива да се докосват след
продължителна операция.
• При замяна на шлайфащото колело или диск трябва да сте сигурни,
че машината е изключена и не е включена в електрическата мрежа.
• Протекторите, премахнати по време на работата по поддръжка и
ремонт, трябва да бъдат монтирани преди започване на работа.
• Машините не бива да бъдат оставяни без надзор по време на
почивки през работния процес, трябва да бъдат изключвани и да
изчакате машината да е напълно спряла.
• В случай, че машината се повреди, трябва незабавно да бъде спряна
и да бъде уведомен ръководителя по поддръжката.
• Безопасността на околните е също толкова важна, колкото тази на
работниците.
• Когато възникне ситуация, противоречаща на условията за здраве и
безопасност, трябва да бъде уведомен ръководителя или отдела по
работна безопасност.
2.2. Мерки за работна безопасност по време на работа с фиксирани
и движещи се машини за шлифоване
• Трябва да има протектор за шлифоващия и режещ диск за
всички фиксирани и подвижни машини. Шлифоващата уста не трябва
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да е на повече от 180 градуса от подвижните, и на повече от 90 градуса
за фиксираните. Използването на тези инструменти е изрично
забранено без протектор.
• Хората, които шлифоват и режат, трябва да използват
подходящи очила или маски за лице, за да защитят очите си от
хвърчащите стърготини, пръски и прах. Очилата трябва да са или
изцяло покрити с пластмасови рамки, или със странична част с рамки
от целулоза. Не бива да променят оригиналните характеристики на
очилата или маските за лице; ако имат плочи за пренос на топлината, те
не трябва да бъдат премахвани. Освен това ако има проблем с
нагорещени пръски, трябва да се носят ръкавици, работен гащеризон и
маска за прах. Когато се работи с движещи се инструменти на закрито
продължително време, трябва да се използват подходящи механично
филтриращи маски за прах.
•

Трябва да има регулиращо се парче дъска на фиксираните плотове

пред шлайфа, за да може да се шлифова върху него и да се работи
безопасно, като разстоянието между тази дъска и шлайфа трябва да
бъде нагласено на максимум 3 мм.

.
Фигура 2.2: Машина за шлифоване
• Върху фиксираните плотове трябва да има оборудване за
аспирация, за да се абсорбират праха и газовете, които се отделят по
време на операцията, да се събират и да се изхвърлят. Машината не
бива да работи без това устройство.
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• Не трябва да се работи на по-висока скорост от тази, написана на
диска.
•

Не трябва да се опитвате да вземате нещо, което се намира в

близост до вас или около движещите дискове.
• Шлифоващият диск трябва да има необходимата устойчивост, като
трябва да се използва и подходящ протектор за защита от частичките,
които се разхвърчат от шлайфа.
•

Дисковете за шлифоване трябва да бъдат завързани за плота, и да

бъдат подходящи за характеристиките на работата и на плота, номерът
на цикъла за шлифоване на диска не трябва да е по-висок от този на
плота.
• Тези инструменти не бива да бъдат използвани в близост до лесно
запалими материали като дърво, стърготини, горивни влакна и
запалими течности и газове. В противен случай има опасност от
пожари.
2.3. Почистване с пясък
Почистването с пясък е друг метод, който се използва за
подготовка на повърхността за операцията по боядисване. Докато
операцията по шлифоване се използва когато имаме малки или малко
на брой части, то методът на почистване с пясък се използва за големи
по размер равни повърхности, както и при много малки части. В
основата си почистването с пясък представлява хвърляне на стоманени
песъчинки, базалт, силициев пясък, кварц и т.н. с помощта на високо
налягане върху елементите, като по този начин отстранява външния
слой на този елемент (ръжда, замърсявания и т.н.).
Гледайте видео-7: Почистване на метални
повърхности с опесъчаване
Операцията по почистване с пясък обикновено се извършва с
помощта на машина за опесъчаване. Работниците извършват
операцията по почистване с пясък на местата, където машината няма
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достъп, с помощта на ръчен инструмент. Когато разглеждаме
операцията от гледна точна на работно здраве и безопасност, тя изисква
внимание по няколко основни теми.

.
Фигура 2.3: Метод на почистване с пясък
Земята става хлъзгава заради пясъка, разпръснат от машината.
Затова местата, на които се извършва разпръскването на пясък, трябва
да бъдат затворени и трябва да бъдат поставени табели с
предупреждения за опасност от подхлъзване. При машините, които
почистват с пясък големи елементи, частта се движи, но платформата
на машината се движи, докато се обработват малките странични
елементи. Когато се имат предвид работното здраве и безопасност,
може да се спомене, че обръщащият поднос на някои машини за
почистване с пясък има риск да докосне машината. Това, с което наймного трябва да се внимава, е да не се отваря капака по време на работа
на машината. Портативното почистване с пясък се извършва на места
на работа, където машината не може да достигне или където няма
машина за почистване с пясък на разположение. При операциите по
портативно почистване с пясък разпръскването му е неизбежно. Затова
е важно зоната, където се провежда, да бъде изолирана добре, като след
това се почисти околната среда, за да се осигури безопасност на
работата. Работниците, които изпълняват работата по ръчното
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почистване с пясък трябва да носят защитно облекло за цялото тяло и
да бъдат обучени за извършваната работа.
2.4. Почистване с химически методи
Това е много ефективен метод за почистване на повърхности,
особено за почистване на ръжда от метални повърхности. Ако частите
по повърхността, които трябва да бъдат почистени, са сложни и ако в
дизайна им има отвори, не могат да се използват шлифоване и
почистване с пясък и затова тези части се потапят в киселинни разтвори
с подходящата концентрация, които отстраняват замърсяванията и
ръждата по повърхността им. Освен това чрез този метод прилепващата
сила на боята към повърхността се увеличава чрез отваряне на пори на
ниво микрон.
В наши дни са разработени много продукти за почистване на
метални повърхности по химичен начин. Нанасянето се извършва на
ръка чрез използване на парче плат, с което се почиства металната
повърхност и с метод на потапяне в баните за почистване на метал.
Този метод се използва в секторите, където визуалното се набива
повече на очи, особено в автомобилния сектор.
При метода на химическо почистване трябва да се носят
ръкавици, гащеризон и маска за защита срещу киселинните изпарения,
а помещението, в което работите, трябва да бъде проветрявано колкото
се може по-често. При операцията по потапяне басейните обикновено
са горещи, а използваните химикали се изпаряват и разпространяват
във въздуха. Когато се разглежда от гледна точна на работното здраве и
безопасност, първият приоритет е да се избегне падането в басейните за
потапяне. За тази цел трябва да се използват двойни парапети (основни
и средни). Трябва да се следи поддържката на крановете, които
изпълняват операцията по товарене и разтоварване на елементите в
басейните, а куките и подсигуряващите мрежи трябва да се проверяват
преди започване на работа. Освен това едно от нещата, на които трябва
да бъде обръщано най-голямо внимание, е поставянето на
необходимите знаци за предупреждение в работната среда.
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2.5. Грундиране и замазка
При боядисване на металите втората фаза е грундиране и замазка,
за да се осигури елиминирането на грубата повърхност и да се боядиса
последния слой. Този етап обикновено се използва в производства,
където външният вид не е толкова важен. Целите на грундирането са да
се елиминира грубата повърхност в резултат на производството, да се
подготви повърхността за последния слой боя, за да подсигури добро
прилепване, да се гарантира яркост за последния слой боя, да се
предотврати окисляването. Този етап от подготовката удължава живота
на боята и използвания материал.
Ако се търси повече красота и ярък цвят за металната повърхност
от естетическа гледна точка, грундирането не е достатъчно за затваряне
на дълбоките разрези по металната повърхността, тъй като грубостта на
повърхността се получава в резултат на шлайфането. В този случай се
налага да се използва замазка, за да се осигури добра подложна
повърхност преди операцията по боядисване. При операцията по
замазване се използва шпатула, съобразена с метода на замазване.
Когато се разглежда от гледна точка на здравето и безопасността
при работа, най-основното е да се проветрява помещението, докато се
извършва замазването. Тъй като температурите на запалване на
химикалите, използвани за замазването са ниски, не трябва да
присъстват никакви източници на запалване (портативни печки, цигари,
щепсели и разклонители) наоколо. На служителите трябва да са
представени всички необходими обучения по отношение на рисковете,
които ги засягат, като трябва да бъдат окачени предупредителни знаци.
Най-вече в случаите, когато полиестерните замазки и втвърдители
осъществяват реакция и причиняват пожар. Ако се използват такива
типове замазка, не трябва да бъдат съхранявани в един и същи
контейнер с втвърдителя.
2.6. Боядисване
Боядисването е предназначено да покрие металните повърхности
с химикали, за да ги запази, или има чисто естетическа цел. Много
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метални продукти се боядисват като финален етап от производството.
Най-интензивно използваните в промишлеността методи са бластиране,
потапяне и нанасяне с четка.
Гледайте видео-8: Серийно боядисване на метали без
докосване от човешка ръка
2.6.1. Мерки за безопасност и здраве при работа в операциите по
боядисване
Използваните химикали трябва да бъдат проверени в съответствие
с експлозивност, запалимост, опасност от пожар и информацията във
формулярите за безопасност на материалите. Работниците трябва да
бъдат информирани за опасностите, които боите могат да причинят.
Могат да избухнат пожари поради източници на запалване като
електричество, работа с огън, цигари/пламък на запалка, статично
електричество
и
горещи
повърхности. Когато пожарите
са предизвикани от бои, трябва
да се използват пожарогасители
със суха химическа пудра,
алкохоло-устойчива химическа
пяна и въглероден диоксид.
Фигура 2.4: Операция по боядисване
Ако се използва вода пожарът не само не се потушава, а дори
напротив – разпространява се. За да се предотврати избухването на
пожар е нужно пистолетите за боядисване да имат заземяване срещу
статично електричество. Стените на помещенията, в които работниците
оперират със експлозивни, запалими и силно запалими материали
трябва да бъдат устойчиви на пожар.
За да предотвратим вдишването на разтворимите пари от
работниците, на местата, на които се извършва боядисването, трябва да
има вентилационни системи. Разтворимите пари се натрупват близо до
страница | 29

Обучителен модул за здравословни и безопасни условия на труд в металната индустрия

земята, тъй като са по-тежки от въздуха. Затова мазета и приземни
етажи, които по-трудно се проветряват, не трябва да бъдат използвани
като бояджийска работилница. Проветрението на работното място
трябва да се извършва според ситуацията. Вентилационните системи
трябва да бъдат включени през цялото време, в което трае
боядисването, като се извършват и периодични проверки. За да се
елиминира опасността от пожар, на работните места трябва да бъдат
инсталирани вентилационни системи, които да разсеят разтворимите
пари така, че да бъдат по-малко от 25% от Долната граница на
експлозия (ДГЕ). В работните помещения, в които се боядисват горещи
части, трябва да бъдат предпочитани базирани на вода бои. Тъй като
разтворителите, които се докосват до горещата повърхност на боята се
изпаряват бързо, това представлява по-голяма опасност за служителите.
В подобни случаи използването на бои на основата на вода
предотвратява вдишването на опасните пари.
Служителите, работещи на места, на които се извършва
продължително боядисване, са изложени на разтворими пари за дълги
периоди. В случаите, когато вентилационната система не е достатъчно
ефективна, служителите трябва да бъдат ротирани, за да се съкрати
периода на вдишване на вредните вещества.
Респираторния тракт на служителя, който нанася боята, кожата и
очите му могат да бъдат увредени от разтворимите пари, корозивните
химикали и вредните добавки в боята. В случаите, когато тези вреди не
могат да бъдат предотвратени, служителите трябва да използват
защитна екипировка като гумени ръкавици, гащеризон с дълъг ръкав,
очила и маска.
В зоните, където се складират материалите за боядисване, трябва
да бъде направено подреждане според формулярите с инструкции за
безопасност на материалите. При боядисване трябва да се вадят само
толкова материали, колкото ще бъдат достатъчни за боядисването, като
по този начин се ограничават мащабите на потенциален пожар. Това
решение може да бъде и мярка срещу изливане на материали.
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Разлятата боя трябва да бъде почиствана, а веригите, въжетата и
повдигащите превозни средства трябва да бъдат контролирани
периодично. Остарелите и деформирани въжета и вериги трябва да
бъдат подменяни.

Resim 2.5: Göz Duşu İstasyonu Resim 2.6: Göz Duşu İstasyonu Resim 2.7: Göz Duşu Levhası

Боите трябва да бъдат съхранявани в контейнери, направени от
удобни материали срещу протичане и изливане, които да не позволяват
течове и да за подходящи за съдържанието на боята. Контейнерите
трябва да бъдат обозначени по начин, който да показва какво има вътре
и какви опасности крие. На работното място трябва да има и
попивателни материали като вар и пясък в случай на разливане или
протичане.
Наличието на очен душ на работното място може да се използва в
случай на пръскане на боя в очите на служителя, което е полезно за
ранна интервенция.
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Въпроси за самоконтрол
1. Необходимо ли е да се байцва метала преди боядисване?
2. Каква скорост трябва да изберете за работа на шлифовъчната
машина?
3. Как можете да предотвратите падането в басейните за потапяне?
4. Кога трябва да използвате вентилационни системи?
5. Какви пожарогасители трябва да използваме при пожари, причинени
от боя?
6. Какви мерки за безопасност трябва да вземаме при портативното
почистване с пясък?

Упражнения
1.Коя от следните повърхностни операции трябва да се приложи, за да
се предотврати ръждясването на материалите?
B) Изчеткване
D) Боядисване

A)Запълване
C)Шлайфане

2.Колко мм трябва да е максималното разстояние между частта, която
ще бъде шлифована и шлифоващата спирала при фиксираните плотове?
A)3

B) 5

C)7

D) 10

Правилните отговори можете да откриете на страница 80.
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Заключение
В тази глава научихте какви са различните типове работа с
метална повърхност. Знаете какви са опасностите при работа с метална
повърхност. Обяснени са и основните мерки за безопасност и правила.

Допълнителна литература
• Metal Teknolojisi Alanı, Metal Yüzey İşlemleri Dersi Modülleri,
MEGEP, 2011.
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3. РАБОТНА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ГОРЕЩО И
СТУДЕНО ФОРМУВАНЕ

Преглед
Тази глава дава информация за това как може да бъде направено
формуването. Описани са два типа преси. Изтъква се важността на
мерките за безопасни условия на труд на работното място при
пресоване. Описани са също и подходящите мерки за избягване на
злополуки.

Цели
В тази глава ще научите:
• Какви операции се извършват с преси,
• Какви са частите на механичната преса,
• Какви измервания трябва да бъдат направени на работното място,
за да се предотвратят наранявания при използването на преси,
• Как безопасно да се работи с чук.

Въведение
В наши дни студеното и горещо формуване на метали обикновено
се извършва с помощта на преси. В общия случай пресите
представляват машини, които
произвеждат и използват сила с
челюстите си.
Можем да изредим операциите, извършвани от пресите, както
следва:
• Срязване и нарязване
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• Изрязване под формата на щампа или форма
• Пробиване
• Заглаждане на повърхността
• Огъване
• Лепинговане
• Изковаване
• Сгъване
• Огъване
• Изглаждане
• Изковаване на отворен или затворен калъп
Пресите са разделени на две групи, наречени механични преси и
хидравлични преси според системите си на задвижване.
3.1. Механични преси:
Съществуват различни методи при механичните преси за
прехвърляне на силата към двигателната челюст. Ексцентричната преса
е най-често срещаната преса сред механичните.
1-Тяло
2-Мотор
3-Маховик
4-Съединители и спирачки
5-Система за предаване на
движението
6- Разпределителен вал
7-Водеща глава
8-Маса
Фигура 3.1: Ексцентрична преса и частите й
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3.2 Хидравлични преси :
Хидравличните преси са тези преси, които могат да работят с
движещ се напред-назад хидравличен цилиндър с капацитета на
цилиндъра. В системата се вкарва масло под налягане чрез маслени
помпи, задвижвани с електроенергия. По този начин цилиндрите, които
се движат напред-назад чрез маслото под налягане създават механична
енергия. От другата движещата челюст, свързана с цилиндъра, се
движи по тази начин нагоре-надолу.
3.3. Мерки за безопасност на труда при работата с преси
Пресите са водещите машини, използвани с цялата металургична
промишленост, включително корабостроене, производство на
автомобили, бяла техника, кухненски инструменти и отбранителна
промишленост. По отношение на здравето и безопасността, това е един
от най-опасните работни инструменти в този сектор. Работните
злополуки при работата с тези машини водят до загуба на крайници и
дори до смърт.
Поради тази причина трябва да се спазват следните мерки за :
1) Машината трябва да бъде изключена преди да се свърже калъпа с
преса, задвижвана с мотор, но при хидравличните и пневматични преси
налягането трябва да е изключено преди да се свърже с калъпа и между
пресоващата глава и фланеца трябва да се поставят достатъчно здрави
клинове.
2) В съответствие с работата работното място на движещият се нагоренадолу калъп трябва да бъде нагласено, а механичните протектори
трябва да бъдат направени за пресите, които работят с отворен калъп.
3) Предпазителите за ръце и пръсти трябва да бъдат направени така, че
да се дадат нужните предупреждения за опасността от удар и натиск,
или по начин, който да предотврати движението на главата на пресата
преди да е слязла до определено ниво.
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4) При пресите, които не разполагат с апарат за автоматично
захранване или протектор, е необходимо да има двоен ръчен контрол,
като не трябва да възможно човек да оперира самостоятелно с пресата.

Гледай видео-9: Двойна ръчна система за контрол

5) В случаите, където не съществува възможност за защита на ръцете,
трябва да се направят подходящи индивидуални протектори, като на
работниците трябва да се дадат инструменти като клещи и механичен
или пневматичен апарат за изходна работа или отливка. За тези
дейности могат да бъдат използвани и роботи.

Гледайте видео -10: Зареждане на работен елемент в
пресата
6) При тежките преси, при които се обработват големи елементи, и при
пресите с инжектиране с пистолет трябва да се използва апарат със
фотоклетка. Вместо това могат да се направят механични капаци, които
да предотвратят движението с плъзгане и контакт, освен когато пресата
е напълно затворена.

Гледайте -11: Работа с пресата при безопасни
условия
7) Трябва да се монтират щитове към пресата, за да се осигури защита
срещу откъсващи се при работа части.
8) При пресите, управлявани с педал, трябва да бъде поставен
подходящ протектор на педала.
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Фигура 3.2: Крачен педал с протектор
9) При пресите опериращи чрез хидравлично или въздушно течение е
необходимо да има манометър или клапа за безопасност, монтирана на
видимо място върху тръбата за напрежение.
10) Освен хидравлични преси, трябва да съществува спирачен
механизъм, който да поддържа движението на главата на пресата на
необходимото място, както и отделен контролен механизъм, поставен
на лесно достъпно място на всяка преса.
11) Ръбовете и ъглите на калъпите на пресата не трябва да се оставят
заострени.
12) На пресите трябва да има бутон за спиране при спешност, който да
може да спре системата напълно и да е лесно достъпен и забележим.

Фигура 3.3: Бутон за аварийно спиране
13) При пресите, където работи повече от един оператор, е необходимо
за бъде осигурена работна среда (визуална координация), при която
операторите да могат да се виждат един друг и при необходимост да
могат да осъществяват контакт един с друг.
Освен това, за да се избегнат работни злополуки при работата с
преси, трябва да се предпочетат някои мерки като работа с побезопасни преси, съществуващи светлинни бариери, датчик за полево
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сканиране, климатик, предпазен клапан за пресоване и PLC за
безопасност (Програмируем логически контролен блок).

Фигура 3.4: Визуална координация
14) На стълбите трябва да има парапет, който да помага за изкачване на
пресата до горната платформа, за да се предотврати падането. Според
стандартите кръговите парапети трябва да започват на височина 220см
от земята. Парапетите на горната платформа трябва да са високи поне
90см и да са достатъчно солидна, за да издържат падането на поне 100
килограмов товар от всяка посока.
15) Височината на седалката на оператора и позицията на работното
място трябва да бъде избрана прецизно. Трябва да се избягва място за
работа, което е по-малко от необходимото, защото това ограничава
притока на кръв към краката на оператора и при по-голямо напрежение
от обичайното се причинява напрежение върху вътрешните органи.

Фигура 3.5: При работа трябва да се
обръща внимание на ергономичната
позиция

Фигура 3.6: Работно място на
оператора
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Поради тази причина трябва да бъде избран стол с минимум пет крака,
а височината му да бъде нагласена по такъв начин, че между ръката на
нивото на лакътя и краката на нивото на коленете да има ъгъл от 90
градуса. Облегалката трябва да е колкото се може по-висока, така че да
обхваща целия гръб, включително и кръста.
16) Средното ниво на шум на пресите в работното помещение е между
90-110 децибела. Затова като колективна предпазна мярка първичното
ниво на шум трябва да бъде понижено и да се избират по-малко шумни
преси, или да се прилагат други инженерни методи. Трябва да се носят
децибело-понижаващи тапи за уши.
Известно е, че шумът причинява необратима загуба на слуха.
Таблицата по-долу показва връзката между нивото и периода на
излагане на шум и загубата на слуха.

Загуба на слуха %

Ниво на шума dB
След 5 години

След 10 години

След 20 години

80

0

0

0

90

4

10

18

100

12

29

42

110

26

55

78
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Фигура 3.7: Работа с децибело-понижаващи слушалки
3.4 Мерки за безопасност при използването на механичен чук
• Педалите на устройството трябва да се затворени подходящо.
• По време на работа трябва да се използват портативни фронтове
срещу отскачащи части около чука.
• По време на оформянето трябва да се постави клин между буталото и
платното, за да се предотврати внезапно движение.
• При чуковете, опериращи с пара и въздушно налягане, трябва да има
клапа за безопасност, която да работи непрекъснато, клапа за спиране и
клапи за намаляване на напрежението
• Ако при работа с чуковете едната част се държи с ръка, а другата ръка
е свободна, вместо крачен педал трябва да се използва устройство за
дърпане.

Гледайте видео -12: Опасна работа с чук
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Въпроси за самоконтрол
1. Механичните преси част от ексцентричната преса ли са?
2. На каква височина трябва да започва кръговия парапет?
3. Какво трябва да има при механичните чукове, които работят с пара и
налягане?
4. Какво трябва да имат пресите, които нямат апарат за захранване или
протектор?
5. Какво е средното ниво на шум в зоната на работа на пресите?

Упражнения
1. Какви мерки за безопасност трябва да бъдат взети, за да се намали
риска от загуба на крайник при управляваните ръчно преси с отворенa
матрица?
A) Трябва да се използва защитен крачен прекъсвач.
B) Трябва да се използва бутонът за спешни случаи.
C) Трябва да се използва приставка за двойно ръчно управление.
D) Трябва да се носят ръкавици.
2.Кои от следните мерки на безопасност трябва да бъдат взети при
работата с педал?
A) Трябва да се използва приставка за двойно ръчно управление
B) Трябва да има защита за крака.
C) Трябва да се монтира парапет.
D) Трябва да се използва бутонът за спешни случаи.
3. Кое от следните неща не е необходимо да се използва за безопасна
работна среда при механичните чукове, работещи с компресиран
въздух?
A) Клапа за безопасност
C) Клапа за задържане

B) Стоп клапа
D) Клапа за намаляване на налягането
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Правилните отговори можете да откриете на страница 80.

Заключение
В тази глава научихте защо при работата с механичен чук и преси
трябва да бъдат вземани предпазни средства. Ще можете да прилагате
подходящи мерки за предотвратяване на инцидентите, причинени от
неподходящи условия на работа по време на горещото и студено
формуване.

Допълнителна литература
• Metal Teknolojisi Alanı, Isıl İşlem Teknikleri Dersi Modülleri, MEGEP,
2011.
• Metal Teknolojisi Alanı, Sıcak Şekillendirme Dersi Modülleri, MEGEP,
2011.
• Metal Teknolojisi Alanı, Soğuk Şekillendirme Dersi Modülleri, MEGEP,
2011.
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4. РАБОТНА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ СТОМАНЕНИ
КОНСТРУКЦИИ

Преглед
Bu

Тази

глава

съдържа

информация

за

стоманената

промишленост и стоманените сгради и как и къде да концентрираме
мерките за безопасност. Много подробно са обяснени сглобяването и
безопасната работа по скелето.

Цели
В тази глава ще научите:
• Защо стоманените сгради изискват по-специално внимание;
• Етапите на производство при стоманените сгради;
• Как да се подготви мястото за монтаж;
• Как да се работи с различни типове скелета;
• Инструкции за работа със скелета.

Въведение
Стоманеното строителство включва производството на всички
видове стоманени конструкции, включително и стоманени сгради. Тема
на стоманените конструкции са стоманени складове, силози, котли,
покриви, мостове и сгради. Много от тези продукти и производства,
извършени във фабриката, са свързани с рискове, подобни на тези при
работа с метал. В 1, 2 и 3 част на модула се споменават мерките, които
могат да бъдат взети за намаляване на тези рискове.
Различна е обаче ситуацията, когато говорим за стоманени сгради,
при които производствения процес се извършва на строителната
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площадка. Това изисква да се работи далеч от работното място, с
тежкотоварни машини, на високи места и при трудни условия. Затова
мерките за работна безопасност ще бъдат фокусирани върху стоманени
сгради измежду всички съществуващи стоманени конструкции в тази
част. Стоманената сграда е един от градивните блокове на големите
строителни проекти в Турция и в света. Превръщането на
производството на стоманени сгради в голям сектор от гледна точка на
работното място и броя служители води до много работни злополуки и
професионални заболявания. Тази ситуация придава важност на
мерките, които трябва да бъдат взети по отношение на безопасността и
здравето при работа в производството на стоманени сгради. В тази част
ще бъдат разисквани ЛПС, които трябва да бъдат използвани по време
на работата по стоманени сгради.

Фигура 4.1: Пример за стоманена сграда
С развитието на технологиите, използвани за производството на
стоманени елементи в стоманената сграда, качеството и
производителността на отрасъла на стоманеното строителство са на
много напреднало ниво. Производителите на стоманени сгради
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инвестират в машини, които осигуряват сериозно технологично
предимство, за да отговорят на нуждите на отрасъла на стоманено
строителство. По отношение на производството проектите са начертани
от компютър и съществува много ниска вероятност от грешки, като в
производството на стомана всеки елемент може да бъде подробно
проектиран и произведен в завод, като единствено монтажът му да се
извърши на строителната площадка.

Гледайте видео-13: Производство на стоманени
строителни елементи
Производството на стоманени сгради е процес на работа, състоящ се от
повече от една операция. На фигурата можете да видите диаграма на
работния процес, включваща всички производствени операции по
строежа.
Научихме какви са мерките за БЗР, които трябва да бъдат
спазвани
на
етапа
на
производство
на
стоманени
строителни модули в предишните
теми на модула. В тази част ще
обсъждаме БЗР мерките, които
трябва да се взимат при
сглобяване
на
строителните
елементи,
използвани
при
изграждането на сгради със
стоманена
конструкция
на
строителната площадка.
Фигури 4.2: Етапи на производство на стоманените сгради
Въпреки че строителството на стоманени сгради наподобява
строителството на сгради от стоманобетон, трупи или дърво,
стоманените строителни елементи с голям мащаб, произвеждани във
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фабриката, също имат и различния, включително трудни етапи като
повдигане, носене и монтаж на строителната площадка. Повдигането на
тези материали на местата им, пренасянето им и монтажа трябва да се
извършват от експерти с релевантен опит.
4.1 Подготовка на мястото за монтаж
4.1.1. Монтиране на скеле
При строителството на сгради работните места, които се
осигуряват временно за безопасна работа на работниците на места,
надвишаващи нормалната работна височина, се наричат скеле.
Скелетата се разделят на две групи: дървени и метални според типа на
използвания строителен материал. От друга страна според целта си се
делят на скеле статив, неподвижно скеле, тръбно скеле, висящо скеле,
подвижно скеле и поддържащо скеле.
Скелето обикновено се използва, разглобява и изгражда отново
при краткосрочно строителство. Затова трябва да се строи и разваля
лесно, да се използват материали, които да му осигуряват нужната сила
да се използва отново при същите и подобни дейности. Стоманените
скелета се делят на три типа.

Фигура 4.3: Скеле статив
4.1.1.1. Скеле от стоманени стативи
Използва се за изграждане, поправка, хоросан, покриване на
постройки на един етаж и за извършване на операциите по
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инсталационните дейности. Височината на стативите, направени от
тръби или различни форми може да бъде 80–100 см, 80–150 см, а ако са
с подвижен връх, дължината им може да е между 100–200 см.
4.1.1.2. Скеле със стоманени скоби
Скелето може да се сглобява и разглобява лесно, предпочита се
при поправката на многоетажни сгради и за операциите по измазване
на външни стени.

Фигура 4.4: Скеле със скоби

Фигура 4.5: Тръбно скеле

4.1.1.3. Тръбно скеле
Тръбните скелета, изградени от стоманени тръби, се използват за
монтиране на странични съединителни елементи към стоманените
сгради, за измазване на външните страни на многоетажни сгради, за
боядисване, покриване и т.н. Тъй като могат да се издигат и свалят
много лесно, безопасно, и загубата на материали е малка, те са широко
предпочитани в наши дни.
4.1.1.4. Сглобяемо скеле за окачване
Тези скелета обикновено се използват за поддържащи и ремонтни
дейности при завършени сгради. Инсталацията им е за кратко и е
икономична. При тази система има платформа, върху която
работниците могат да работят удобно, като съществуват мотори, които
снижават и повдигат тази платформа чрез стоманени въжета около
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сградата и я движат хоризонтално. Релсовата система с мотор за
хоризонтално движение се монтира на терасата на сградата. Найважната характеристика на скелето е, че позволява да се работи на
нивото на желания етаж.

Фигура 4.5: Сглобяемо скеле за окачване Фигура 4.6 Подвижно скеле
4.1.1.5. Подвижно скеле
За прости конструкции, когато мислим, че изграждането на скеле
отнема много време и заема място, подвижните скелета могат да
представляват практично решение. Всички работници трябва да се
подчиняват на работните инструкции за работа на скелето за
осигуряване на безопасни условия на труд, без значение кой тип скеле е
избран според типа на стоманената сграда.
4.2 Работни инструкции на скелето
•

Преди работниците, работещи по скелето, да започнат работа,
трябва да проверят дървените греди, макарите и стоманените
профили. Когато на скелето има проблем, трябва със сигурност
да се информират всички засегнати лица и не бива да се работи,
преди проблемът да е отстранен.

•

При монтиране и разглобяване на скелето и работа на него
задължително трябва да се използват необходимите средства за
страница | 49

Обучителен модул за здравословни и безопасни условия на труд в металната индустрия

лична защита (каска, очила, предпазен колан, осигурителни
въжета, работни обувки, ръкавици).
•

В никакъв случай не трябва да се работи на височина без
коланите да се закрепят към осигурителните въжета.

•

Осигурителните въжета трябва да бъдат здраво завързани към
независими от скелето места.

•

По скелето не била да се извършва катерене, а преминаването
трябва да става по стълбите на скелето или по наличните
прозорци.

•

Оборудване за скелето (макари, предпазни скоби, кръстове) не
трябва да бъдат премахвани.

•

Не трябва да се работи върху дървената дъска, трябва да се
използват оригиналните метални платформи на скелето.

•

Не трябва да се хвърлят материали от скелето, а падането им
трябва да се предотвратява.

•

Трябва да бъде спирано минаването под материали, натоварени
върху скелето. Не трябва да се извършва работа под скелето.

•

За инструментите трябва да се използва торба за инструменти, за
да се избегне падането им.

•

Електрическите уреди, които се използват, трябва да бъдат
заземени и подсигурени.

•

На

електрическите

кабели

не

трябва

да

се

поставят

приспособления при работа върху скелето, в случай, че може да
се получи изтичане на ел. ток.
•

По скелето не трябва да се тича, да се скача и хората трябва да
имат сериозно отношение.

•

Не трябва да се оставят никакви материали или отпадъци върху
скелето по начин, който би предотвратил безопасното
преминаване.

•

За да се предотврати падане на инструменти и материали през
етажите на скелето, на височина 15см от дъното на скелето
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трябва да се постави ламперия, като между нея и дъното трябва
да има поне 1см разстояние.
•

Проходите на скелето при постовете не трябва да по-тесни от
60см и трябва да имат парапети.

•

При пренасяне на металните платформи нагоре това трябва да
става поне от двама работника, чиито колани за безопасност са
вързани.

•

При използването на кран или подобни машини в близост до
скелето трябва да се вземат мерки за това как товарът ще бъде
разположен върху скелето и да не се доведе до падането му.

•

Трябва задължително да се носят очила за защита на очите.

•

Никога не трябва да се извършва работа нощем, ако
осветлението не е достатъчно.

•

Износените въжета трябва да бъдат подменяни.

•

Хора със здравословни и психологически проблеми не бива да
работят по скелето.

•

Угарки от цигари не бива да бъдат хвърляни долу и не трябва да
се причиняват пожари.

•

Среда, в която има запалими и възпламеними материали, не
трябва да бъде доближавана от цигари и от инструменти с
открит пламък и искри.

•

Възможно е облицовъчните материали, които покриват местата
по пода, да се нарушат и да бъдат отстранени, затова трябва да
се работи внимателни.

•

Всички, които работят на височини трябва да преминат
„Обучение за работа на височини“.
Гледайте видео-14: Обучение за работа на височини
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4.3 Метод на сглобяване
Тъй като при стоманените сгради 90% от нещата се изработват в
заводите и на строителната площадка се извършва единствено работа
по свързващите стоманени компоненти (колона, греда, обшивка,
решетка, компоненти за вятърна и странична връзка и профили,
вложки, свързващи стругове, закрепване, винт и т.н., включени са
всички видове материали).

Гледайте видео-15: Строеж на стоманени
конструкции

Сглобяването на стоманени компоненти, транспортирани до
строителната площадка и опаковани по подходящ начин, се извършва
чрез завинтване или заваряване. Заваряваните връзки се правят според
начина на пресичане и ситуационната работа на стоманените макари за
свързване с предната част, край и припокриване чрез използване на
помощни стругове като добавки за ъглово заваряване.
Обикновено обаче се предпочита при сглобяване елементите да се
завинтват. Можем да изредим предимствата на болтовите връзки, както
следва:
•

Лесно и бързо е.

•

Не се изисква квалифициран работник.

•

Сглобяването се извършва според стандартите.

•

Лесно се проверява производството и се коригира грешката.

•

Сглобяването не се влияе от климатичните условия.

•

След сглобяване не се налага да се правят модификации.
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Фигура 4.7 Свързване на стоманените лъчи със стоманени колони.
В наши дни стоманените конструкции се изграждат в заводите
според проекта за пълна автоматизация на процеси като рязане
(включително и геометрични фигури), подрязване, заваряване,
пробиване, пясъкоструене, боядисване и определяне на артикулен
номер. Проектите се подготвят по начин, който не изисква сглобяване
на работната площадка в колкото се може по-голяма степен. Поради
това всички операции, изискващи заваряване, се извършват в заводите
под формата на заварени свързващи части, включително всички
компонентни свързващи части като вятърни скоби, надлъжни греди,
греди и др. Основната причина за това е, че качеството на заваряването,
което се извършва на строителната площадка. не е толкова високо като
това, което се изпълнява автоматизирано в завода. Поради тази причина
заваряването на стоманени сгради на строителната площадка трябва да
бъде сведено до минимум. Можем да изредим основните недостатъци
на заваряването, извършвано на строителната площадка, по следния
начин.
4.4 Недостатъци на заваряването, извършвано на строителната
площадка
•

Изисква квалифициран работник, тъй като сглобяването чрез
заваряване е по-трудно от завинтването на болтове.

•

Производството отнема повече време от болтовата връзка.
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•

Трудно е да се запази стандарта, защото качеството на
производственото заваряване ще се промени според използвания
материал и екипа.

•

Контролът е по-труден от този на болтова връзка.

•

Изискват се подходящи климатични условия за асемблирането.

•

Трудно се модифицира и поправя.

•

Реконструкцията
внимателно.

с

боядисване

трябва

да

се

изпълнява

Поставянето на колони, греди, надлъжни греди, решетки,
съединителни макари, лицеви свързващи компоненти и свързващите им
части, които се подготвят в заводите, върху колоните и гредите става
лесно чрез завинтване с болтове и гайки. Най-важният фактор за
увеличаване на качеството на сградите е завършване на всички
производства на заваряването в заводи и фабрики (според
приложимостта и бюджета на проекта), като на строителната площадка
се извършва само сглобяване на елементите с отвертки.
4.5 Подготовка преди сглобяване
Строителната фирма трябва да подготви различни сертификати за
стоманени компоненти, които трябва да бъдат произведени според
приложения проект преди сглобяването. Документите, които трябва да
бъдат подготвени, са следните:
•

Производствените цифри, дадени на база на предадените
проекти;

•

План за работа според общата програма за работа (работна
програма на строителната площадка) преди започване на работа;

•

Форми за одобрение на материалите, които да се използват (от
университетските лаборатории по материалите или от фирмите
производители);
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•

Процедури по запояване и производство;

•

Отчет за построяването на скеле и

•

Списък, включващ информация за персонала, машините и
оборудването, което трябва да бъде подготвено.

4.5.1. Подготовка на стоманените компоненти и оборудването
преди сглобяване
Данните за приложението, избирането на служители,
подготовката на материалите, производството на стоманените
компоненти, транспортирането им до строителната площадка и
сглобяването им трябва да се извършва в съответствие със стандартите.
Товаренето на материали, транспортирането и опаковането трябва да се
извършват по такъв начин, че да не наранят защитния грунд.
Стоманените строителни компоненти никога не трябва да бъдат
хвърляни от транспортните средства.
Когато носите и опаковате стоманени строителни компоненти:
•

Подпорните конструкции и подпорите трябва да бъдат
поставяни и държани във вертикална позиция,

•

Трябва да се избягва докосването на почвата,

•

Трябва да се обръща внимание на това дали компонентите на
стоманените сгради имат вода върху себе си;

•

Хоризонталните и вертикални дървени клинове трябва да се
използват в многопластови запаси.
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Фигура 4.8: Стоманена конструкция, произведена с болтови връзки
Когато се разглежда като сектор, дейностите по повдигане на
тежки товари и тези, които се изпълняват тромаво поради своята
интензивност правят ситуациите по предсказване производството на
една стоманена конструкция по-трудно.
Въпреки това проведените проучвания показват, че повечето
проблеми, свързани с проблемите на здравето и безопасността при
производството на стоманени конструкции са причинени от използване
и поддръжка на машината, заваряване, рязане, огъване, повдигане на
товари (движение на главния и подвижния кран), и операциите по
боядисване. За да се елиминират споменатите опасности, тези дейности
трябва да се извършват в съответствие с регулациите за БЗР. Освен това
е важно използването на специални ръчни инструменти при
оперирането с машините, мерки като използване на машинни
предпазители, избягване на газовете при операциите на рязане и
запояване, внимание да не се претоварва крана при повдигане на
товари, проверка на веригата и кабелите да не се заплитат в някой
обект, който се повдига. Заедно с тези мерки е важно да се използва и
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необходимата налична предпазна екипировка, за да се избягват
злополуките, които биха могли да се случат при производството на
стоманени конструкции.

Фигура 4.9: Пример за стоманена конфигурация, произведена чрез
заваряване
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Въпроси за самоконтрол
1. . Какви типове скелета познавате?
2. . Кой тип скеле позволява работа на желаното ниво на етажа?
3. . Необходимо ли е да носите очила, докато работите на скелето?
4. . Какви са предимствата на болтовите връзки?
5. . Какъв вид документи трябва да подготвите преди сглобяването?

Упражнения
1. Повече от колко см трябва да бъдат проходите за минаване при
мостовете на скелето?
A) 60

B) 50

C) 40

D) 30

2. Кое от следните ЛПС не е необходимо при работа на скелето?
A)каска B) работни обувки C) протектори за уши D) ръкавици
3. Кое от следните неща представлява недостатък на заваряването за
сглобяване на елементи на строителната площадка?
A) Изисква подходящи климатични условия
B) Икономично е.
C) Корекциите и поправките са лесни.
D) Лесно се осигурява качество и стандарт.
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4. Кое от следните неща не трябва да се прави при транспортиране на
елементите на стоманената конструкция?
A) Подпорните конструкции и подпорите трябва да бъдат поставяни и
държани във вертикална позиция
B) Трябва да се избягва докосването на почвата
C) Трябва да се покрият, за да не се намокрят
D) Между елементите трябва да се поставят стоманени клинове

Правилните отговори можете да откриете на страница 80.

Заключение
В тази глава научихте защо стоманените сгради трябва да бъдат
взети предвид по време на планирането на правила за безопасност. Ще
можете да разпознаете какво и защо е важно за опазването на доброто
здраве на работниците по стоманените сгради.

Допълнителна литература
• İnşaat Teknolojileri Alanı, Çelik Yapı İmalatı Modülü, MEGEP, 2012.
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5. ТРУДОВА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ЖЕЛЯЗНА И
АЛУМИНИЕВА ДОГРАМА

Преглед
Тази глава се фокусира върху здравето и безопасността по време
на работа с метална и алуминиева дограма. Дава се информация за
операциите на това работно място и специални инструкции за
безопасност при избрани моменти.

Цели
В тази глава ще научите:
• какъв вид операции се извършват в работата с желязна и
алуминиева дограма;
• с какво трябва да сте наясно в тази среда;
• как правилно да работите с наклон на режещ ръб;
• как да използвате огъваща преса, специална метална затягаща
машина, трион, режещ профил на пейка, бормашина и спирала.

Въведение
Най-често използваните операции при производството на желязна
и алуминиева дограма са режещи профили, огъване, изваряване,
занитване, боядисване и сглобяване. Процедурите, споменати в други
части на този модул, не са включени в тази част.

Гледайте видео -16: Производство на декоративни
материали при метални дограми)
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Работната зона, където се извършва производството или
сглобяването трябва да бъде чиста и подредена. Не трябва да има
ненужни кутии с боя или разредител по пода. В противен случай
работниците могат да се спънат в разпилените материали и да паднат,
или пък да се подхлъзнат и да се наранят. За да се избегне риска от
подхлъзване, винаги трябва да се почистват боята и течностите, излети
на пода.
В зоната за работа трябва да има и достатъчно на брой подходящи
за целта пожарогасители, които да бъдат подготвени за случаи на
пожар.
Ъгълът на спиралното шлайфане не бива да се променя по време
на рязане, за да се избегнат порязвания, премазване и загуба на крайник
заради експлозия при спираното шлайфане по време на използването на
електрическа ръчна спирала,
материалите не бива да се удрят силно,
а износените остриета за спирално
шлайфане трябва да бъдат подменяни.
За да се избегне електрически шок,
кабелите и техните контакти трябва да
са силни и изолирани. Задължително
трябва да се използват прозрачни
очила за избягване попадането на
частички в очите. Не трябва да се
използват машини без предпазител, за
да се избегне порязването и загубата
на крайник.
Фигура 5.1: Мостра на метална дограма
Трябва да сте внимателни при използването на ръчна
електрическа бормашина, за да избегнете нараняване на ръката.
Кабелите и техните връзки трябва да са силни и да бъдат изолирани, за
да се избегне електрически шок. Задължително трябва да се използват
прозрачни очила за избягване попадането на частички в очите. Не
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трябва да се забравя, че вибрациите причиняват трайни увреждания на
човешкото тяло. Хората, които работят с тези устройства трябва да
работят на смени. Трябва да се носят протектори за ушите, за да се
избегне загуба на слуха в резултат на шума.
Трябва да се положат максимални усилия при използването на
тези инструменти, за да се избегнат удари, извиване и порязвания при
употребата на не-електрическите ръчни инструменти.
В зоната за работа трябва да се използва изолиран и
класифициран секционен кабел, за да се избегне опасността от
електрически шок или от пожар, като краищата на кабелите не бива да
бъдат отваряни. Повредени кабели или такива с нарушена изолация
трябва да бъдат заменени с нови. Трябва да се използва специализирано
електрическо табло. Не трябва да се правят връзки с голи кабели, а
вместо това трябва да се използват специализирани щепсели и жакове.
Панелите, щепселите и жаковете трябва да бъдат заземени.
Електрическите кабели не бива да се оставят разпилени по пода, за да
се намали риска от спъване и падане.
При работа върху скелето трябва да се спазват всички правила за
работа на скеле, трябва да се носи защитен колан за цялото тяло, и
други ЛПС, за да се предотврати риска от падане. При преместването
на скелето на друго място (дрейф със залюляване), всички материали
върху скелето трябва да бъдат свалени преди операцията по
преместване, а всички хора, които работят в зоната на преместване на
скелето (с изключение на тези, определени да го преместват), трябва да
бъдат изведени от района.
По време на монтажа на дограмата трябва да се използва
осигурителна стълба, като трябва да се следват инструкциите за
използването й и да се използват ЛПС. При работа на високо и
използване на скеле статив, работниците, които работят на скелето
трябва да завържат осигурителните си колани към сигурно и здраво
място и трябва да носят каски.
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Ако по време на сглобяването се използва замазка, трябва да се
носи гащеризон, покриващ цялото тяло, за да се избегне попадането на
замазка върху незащитена кожа; трябва да се работи и с ръкавици. По
време на сглобяването трябва да се полагат максимални усилия срещу
заклещване на крак или ръка, монтиране на материала, падане на
материали и електрошок.
При пренасянето на материалите на ръка можете да се спънете и
да паднете, като материалът може да среже кожата или да я жегне.
Когато материалът пада, може да се случи да бъде заклещен или
премазан крак или ръка. Ако товарът е тежък и не се използва
подходящ метод на повдигане и носене, това може да доведе до трайни
увреждания на тялото. За да се избегнат тези рискове, тежките и
обемни товари трябва да се носят с транспортни средства и да се
използва ЛПС.
При разтоварване на материалите от транспортното средство,
материалите могат да паднат на пода или върху работниците, които са
на мястото. По този начин те могат да бъдат порязани, смачкани или
премазани. За да го избегнете, трябва да внимавате при товарене и
разтоварване на материали и те трябва да бъдат качвани и сваляни по
безопасен начин.
За да се минимизират възможните работни инциденти при
работата с желязна и алуминиева дограма, в допълнение към описаните
мерки за ISG, описани по-горе по време на сглобяването, е много важно
да се използват машини, използвани в производството на желязна или
алуминиева дограма според инструкциите. Инструкциите за машините,
които често се използват при желязната и алуминиева дограма са
посочени както следва:

Гледайте видео-17: Работни злополуки поради
нехайство
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5.1 Инструкции за работа с режещ ръб
•

Не работете с машините без позволение.

•

Не оперирайте с машината, ако предния защитен щит липсва.

•

Обърнете внимание на това режещото място на машината да е
нагласено според листа, който трябва да отрежете.

•

Не режете части, по-дебели от 4 мм.

•

Не докосвайте движещите се части по време на работа на
машината.

•

При рязане не пъхайте пръстите си през предния щит.

•

В случай на спешен случай натиснете бутона „спешно спиране“.

•

Внимавайте зад машината да няма никого при работа.

•

Изключете машината, когато приключите работа.

•

Не оставяйте части върху машината.
Гледайте видео-18: Работа с режещ ръб

5.2 Инструкции за работа при използване на огъващи преси
•

Преди да работите с машината, проверете свързващите винтове.

•

Стойте встрани от огъващите връзки при работа с машината.

•

Изберете подходящия калъп според огъването, което ще
извършвате.

•

Направете настройките по калъпа.

•

Не извършвайте огъване на частите, отрязани с пламък.

•

Смажете калъпите преди огъване.

•

Нагласете пространството на огъване според дебелината на
материала, който предстои да бъде огънат.

•

Не пъхайте дланите и ръцете си между два калъпа при работа.

•

Недейте да говорите с други хора при работа с машината.

•

Контролирайте нивото на смазка на машината преди огъване.

•

Изключете машината след като свършите работата си.
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Гледайте видео-19: Работа с огъваща преса
5.3 Насоки за използване на машина за затягане на метали
•

Поддържайте зоната за работа подредена.

•

Не приближавайте която и да е точка на тялото си до работната
зона.

•

Проверете дали ръкавите на работното облекло не са прекалено
дълги, предната част е закопчана, а яката да не е навън.

•

Не се разсейвайте с други хора и дейности, докато работите на
машината.

•

Не удряйте огъващите челюсти с твърд обект.

•

Не огъвайте части, по-дълги от 1310мм и по-дебели от 1,5мм.

•

Проверете ъгъла на огъване, докато огъвате.

•

Не заглаждайте огънатите части, докато ги компресирате между
челюстите.

•

Почистете машината след като сте приключили работа.
Гледайте видео-20: Работа с автоматична
машина за огъване на специални метали

5.4 Инструкции за работа с електрически трион и профили за
рязане
•

Проверете дали трионът няма някакви повреди като счупен или
напукан зъб и т.н.

•

Извършете настройката за съпротивление според частта, която
предстои да режете.

•

Не работете без очила.

•

Не работете без ръкавици. Уверете се, че ръкавиците са
подходящи за размера на вашите ръце и че ви пасват точно.
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•

Не правете измервания, докато трионът работи.

•

Не си играйте с настройките, докато трионът работи.

•

При рязане с триона, внимавайте да е в позицията на
триъгълника (на втората фаза). Не режете когато сте в позиция
звезда (в първата фаза).

•

При рязане внимавайте около машината да няма запалими
материали като кълчища, хартия и т.н.

•

Не режете пълните материали с триона.

•

Не придържайте с голи ръце частите, които са близо до триона.

•

Не използвайте щифтове за спиране на острието на триона.

•

Изключете триона, след като сте приключили работа.

•

Не оставяйте части върху триона.
Гледайте видео-21: работа с електрически трион)

Гледайте видео-22: Работа с машина за рязане на
профили
5.5 Насоки за използване на бормашина
•

Винаги проверявайте остротата на свредлото и го закрепете
здраво към тялото на машината.

•

Никога не включвайте машината, преди да отстраните ключа на
патронника от патронните на бормашината.

•

При пробиване не използвайте сила, ако свредлото е изгорено
или счупено. При дупки с голяма дълбочина подсигурете
чиповете да са освободени като изтегляте бормашината назад на
определени интервали, така че свредлото да се охлади.
Гледайте видео-23: Работа със стълбова
бормашина
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•

Прикрепете елемента, върху който работите, здраво към
платформата.

•

Винаги използвайте протектора за бормашината. При пробиване
предпазвайте ръката си и най-вече от мястото за пробиване.

•

Когато натискате копчето за изключване, не се опитвайте да
спрете машината незабавно като държите свредлото с ръка.

5.6 Инструкции за използване на джет шлайф
•

Докато работите не носете огърлици, гривни, други аксесоари,
вратовръзка, широки дрехи с дълги ръкави и запретнете
ръкавите на дрехите нагоре.

•

Обработваната част трябва да стои стабилно при работа. В
противен случай я прикрепете към скобите.

•

Проверете кабела и
шлифовъчен мотор.

•

Уверете се, че шлайфът е завързан равномерно, компресиран с
ключ, без пукнатини и сух, а капака на шлайфа е на място.

силата

на

щепсела

на

спиралния

Гледайте видео-24: Смяна на спиралния шлайф

•

Шлайфащата уста не трябва да е на повече от 180 градуса.

•

Машината никога не трябва да работи по време на поддръжка и
ремонт.

•

Спиралата е инструмент, който разпръсква искри. Ако наоколо
има запалими и силно запалими материали, отстранете ги и
вземете необходимите предпазни средства.

•

Вземете необходимите предпазни мерки, така че искрите и
проблясъците, които отскачат при работа не достигат до тези,
които работят в тази среда.

•

Проверете дали копчето за включване и изключване е изправно.
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•

Използвайте заземени електрически уреди.

•

Шлайфането и рязането се използват със спирала. Не
използвайте спиралното шлайфане неправилно според типа му.

•

Изключете спиралния шлайф от щепсела след приключване на
работа.

•

Не оставяйте спиралата на земята, вдигнете я на мястото й след
приключване на работа.

•

Цикълът, с който трябва да се работи, е описан на шлайфа, като
цикълът на спиралата трябва да по-малък от този на шлайфа.

•

При работа с режещата спирала, спиралата трябва да подходи
към материала вертикално и не трябва да се накланя при рязане.

•

За да засилите силата на рязането, не притискайте спиралата към
частта прекалено.

•

Не го оставяйте на земята, освен ако спиралата не е спряла да се
движи напълно.

•

Никой освен отговорният за извършване на работата човек не
бива да ползва спиралата.

•

По време на почивка или при необходимост за подмяна на
шлайфа, спиралата трябва да бъде изключена от контакта.

•

Недейте да подостряте или да шлифовате спиралата като я
поставяте на земята. Стегнете идеално частта, която трябва да
бъде шлифована.

•

Не използвайте спиралата с мокри или мазни ръце или без
ръкавици.

•

При работа със спирала използвайте затворени обувки,
маска/очила за лице, монтажни ръкавици и протектори за уши.

•

Спиралата не трябва да работи на по-ниско ниво от коленете или
над главата.

•

Уредът за прикрепяне на свредлото или други апарати не трябва
да е на спиралата.

•

Освен това трябва да се вземат следните мерки по време на
извършване на всички дейности в допълнение към работното
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здраве и материалите за здравна безопасност, описани на
предните страници.
•

При работа не трябва да се използват аксесоари като колиета,
обици, часовник, пръстени. Те трябва да се свалят преди
започване на работа.

•

Никога не използвайте мобилен телефон при работа.

•

Ако работникът е с дълга коса, тя трябва да бъде вързана или
прибрана под защитна шапка.

•

Използвайте прилепващи дрехи при работа.
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Въпроси за самоконтрол
1. Какво е необходимо за осигуряване на безопасността при планиране
на работа с желязна и алуминиева дограма?
2. По време на работа с инструмент на режещ ръб можете ли да режете
елементи с дебелина над 3 мм?
3. Трябва ли да смазване калъпите при огъване?
4. Можете ли да огъвате части, по-дълги от 1000мм с помощта на
метало-затягаща машина?
5. Може ли да отрежете целия материал с триона?
6. Може ли да се използва спирала с ръкавици?

Упражнения
1. На кое от следните неща трябва да обръщате внимание при
използването на ръчната електрическа бормашина?
A. Марката на бормашината
B. Свредлото за пробиване е захванато правилно и стабилно
C. Модела на бормашината
D. Цвета на бормашината
2. Кое от следите неща не е необходимо при работата със спирала?
A. Защитната глава трябва да бъде монтирана.
B. Трябва да се използват очила.
C. Дръжката трябва да бъде премахната.
D. Трябва да се използват ръкавици.
Правилните отговори можете да откриете на страница 80.
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Заключение
В тази глава научихте за мерките за безопасност при работа с
желязна и алуминиева дограма. Можете да разберете защо тези мерки
са толкова важни от гледна точка на безопасност. Знаете защо и какви
въпроси да си зададете, за да гарантирате добри условия на труд.
Трябва да можете да дадете съвет за това кои са подходящите мерки за
предотвратяването на рискове.

Допълнителна литература
• Metal Teknolojisi Alanı, Alüminyum Doğrama Dersi Modülleri, MEGEP,
2011.
• Metal Teknolojisi Alanı, Temel Metal Şekillendirme Dersi Modülleri,
MEGEP, 2011.
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6. ПРОФЕСИОНАЛНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И НАЧИНИ
НА ЗАЩИТА В МЕТАЛУРГИЧНИЯ СЕКТОР

Преглед
Тази глава е концентрирана върху професионалните заболявания.
Описани са различните професионални заболявания, често срещани
при работниците в металургичната индустрия. Дискутират се четири
подхода към професионалните заболявания.

Цели
В тази глава ще научите:
• Какви типове професионални заболявания могат да бъдат
причинени от работата в металургичната промишленост;
• Как да защитавате работниците от тези заболявания;
• Кои са четирите защитни механизма при професионални
заболявания;
6.1. Професионални заболявания с физическа причина
Можем да различим причинена от шум загуба на слуха,
професионални заболявания, срещани при хора, които работят в гореща
и студена среда, болести, предизвикани от йонизиране, не-йонизиране и
радиационни ефекти, здравословни проблеми, причинени от високо и
ниско налягане, и болести, причинени от ефекта на вибрациите и
повтарящите се операции.
6.2. Професионални заболявания, предизвикани от химикали
Химическите фактори са най-често срещаните сред факторите на
околната среда в металургичната индустрия. Броят на химичните
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съединения, които се появяват в различните етапи и операции,
извършвани в сектора, наброяват стотици хиляди. Някои от тях не
представляват риск за човешкото здраве, но много професионални
заболявания са причинени от химични вещества. Сред най-често
срещаните случаи са отравяния, причинени от тежки метали като
олово, живак, болести, причинени от отровни и раздразващи газове
като въглероден моноксид, циановодород, серен диоксид, здравни
проблеми, причинени от бензен, толуен, хексан, трихлоретилен,
хлороетиленов етер и т.н. разтворители, както и болести, причинени от
киселини и алкални субстанции, пестициди, карциногенни материали и
т.н.
6.3. Професионални заболявания, причинени от прах
Съществуват различни заболявания, причинени от прах, много от
тях свързани с респираторния тракт. Някои прахови частици имат
дразнещ ефект върху кожата и лигавицата, други се натрупват в белите
дробове, причиняват хронични заболявания на респираторната система
като предизвикват реакция и водят до развитие на рак.
6.4. Професионални заболявания, принадлежащи към
ергономични фактори
При работа някои фактори като позиция на тялото и работна
дейност, неподходяща за здравето, вдигане на тежки товари и
пренасянето им, както и бързо работно темпо, могат да бъдат
причината за здравословни проблеми.
Как да се предпазим от професионални заболявания.
Професионалните заболявания са заболявания, от които можем да се
предпазим. Тъй като причината за заболяването принадлежи към
работното място, професионалните заболявания могат да бъдат
предотвратени чрез вземане на ефективни мерки на работното място.
Подобно на техническите приложения за контрол на факторите,
причиняващи заболявания, някои медицински приложения са важни за
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защитата на здравето. Тези защитни подходи при професионалните
заболявания могат да бъдат дискутирани в четири теми:
1) Методи за контрол при източника: Най-ефективния подход за
защита от опасностите на работното място е да се контролира риска
при източника. Поради тази причина се извършват няколко инженерни
приложения. Например: спиране на запрашването чрез ефективни
методи на вентилация в прашни помещения и поддържане на
помещението мокро е много полезно за предотвратяване на
заболяванията, причинени от прах. Намаляване на нивото на шум чрез
нагласяне на нивото на шум на машината или работа с машината при
затворена система също са примери за контрол при източника. Сред
най-използваните методи за контрол на рисковете при източника са
вентилация, покриване, разделяне или промяна на технологията. За да
бъде ефективна вентилационната система, се изисква да отстраним
вредното вещество от средата чрез изсмукване до достигане на ниво,
по-ниско от нивото на вдишване на човека. Този тип вентилация се
нарича местно изпразване на вентилацията.
2) Индивидуални мерки за защита: Въпреки че проучванията за
контрол на рисковете при източника са най-ефективния подход за
защита, не във всеки случай може да бъде намерена подобна
възможност. Дори да направим всички възможни усилия да
контролираме риска при източника, не можем да го контролираме
изцяло. В случаи като този могат да се вземат някои мерки, които да
намалят влиянието върху служителите. Например в случай, че не е
възможно да се намали нивото на шума в работилницата за
металообработване до позволеното ниво, можете да използвате
предпазители за уши. Респективно, ако не е възможно да се контролира
напълно запрашването в работното помещение въпреки всички усилия,
или не може да се контролира химическа съставка при източника, могат
да се използват различни видове маски. Всъщност ако индивидуалните
мерки не могат да осигурят търсения резултат, може да е необходимо
да се използват други такива. Това, което следва да се отбележи тук е,
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че личните предпазни решения не бива да са първото нещо, което ни
идва на ум. На първо място трябва да се прилагат технически решения
при източника и ако се налага, да се използват и лични предпазни
средства.
(Гледайте видео -25: Важност на личните

предпазни средства
3) Медицински подходи:

При избягване на професионалните

заболявания може да имаме ползва от някои медицински подходи.
Целта на медицинските приложения е да се подобри основното
образование и да се подготвят някои клиники и лица за посрещане на
риска. Въпреки всички усилия обаче професионалните заболявания
могат да се получат в ранен етап и работата с клиниката може да
подобри вероятността за подобрение. Медицинските подходи за
избягване на професионални заболявания могат да продължат с
прегледи преди започване на работа, дистанционни контролни
прегледи и здравно образование.
4) Административни мерки:

За да се предпазят служителите от

опасностите на работното място, е много важно да се използват
приложенията, споменати по-горе. Въпреки това понякога, особено в
случаите, когато опасността е по-голяма, някои приложения могат да
бъдат извършени административно. Сред тях са намаляване на броя на
служителите в зоните, където има по-голяма опасност, съкращаване на
работното време или работа в тези зони с редуване (на ротационен
принцип), които могат да бъдат пример по тази тема.

страница | 75

Обучителен модул за здравословни и безопасни условия на труд в металната индустрия

Въпроси за самоконтрол
1. Как бихте обяснили професионалните заболявания?
2. Кои от ергономичните фактори спадат към причинителите на
професионални заболявания?
3. Можете ли да изредите така наречените контролни подходи към
професионалните заболявания?
4. Съкращаването на работното време причислява ли се към
медицинските подходи?

Упражнения
1.

Кое

от

изброените

по-долу

представлява

професионално

заболяване, предизвикано от химикал?
A)Туберкулоза

B) Антракс

C) Бруцелоза

D) Отравяне с олово

2.

Кое от следните неща е най-ефективният подход за защита от

опасностите на работното място?
A)Контролиране на риска при източника
B) Използване на ЛПС
C)Медицински подходM
D)Администратични мерки
Правилните отговори можете да откриете на страница 80.
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Заключение
В тази глава научихте кои са професионалните заболявания, от
които могат да страдат работниците в металургичната промишленост.
Запознати сте с най-опасните инструменти и с най-често срещаните
причини за болести. Знаете и начините, по които професионалните
заболявания могат да бъдат предотвратени.
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9. МОДУЛ НОВИНИ ЗА МЕТАЛУРГИЯ
Уважаеми обучаеми, инструментите, материалите, методите и
технологиите, използвани в металния сектор са обект на чести промени.
Сайтовете, на които можете да следите развитието на металния сектор в
Европа и Турция са изброени по-долу. Като кликнете върху посочените
линкове, можете да проследите както развитието на сектора, така и да
се запознаете с трудовите злополуки и предприетите мерки и да
опресните знанията си.
Сектор металургия в Европа
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&langId=en&newsId=664&furt
herNews=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=148
http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/salute-esicurezza/Pagine/default.aspx
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_4.jsp?area=Sicurezza%20lavoro
https://www.inail.it/cs/internet/multi/english.html
http://www.lavoro.gov.it/priorita/Pagine/Testo-Unico-sulla-salute-esicurezza-sul-lavoro.aspx
http://travail-emploi.gouv.fr/sante-au-travail/
http://www.securite-sociale.fr/La-direction-de-la-Securite-sociale-estrattachee-a-deux-ministeres?id_mot=65
http://www.inrs.fr/
http://www.santepubliquefrance.fr/Infos/About-Sante-publique-France
Сектор металургия в Турция
http://www.metaldunyasi.com.tr
http://www.makinamagazin.com.tr
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http://www.firmametal.com/
http://www.megametal.com.tr/
http://www.turkmetal.org.tr/
http://www.mess.org.tr/tr/
Уважаеми обучаеми, по-долу са изброени сайтовете, които
съдържат информация, новини и събития по отношение на здравето и
сигурността на работното място. Като кликнете върху посочените
линкове, можете да се запознаете със законодателството по повод на
здравословните и безопасни условия на труд, отнасящо се до сектора,
да получите информация за настъпилите аварии и предприетите мерки
за намаляване на трудовите злополуки.
Новини за безопасни и здравословни условия на труд в Европа
https://osha.europa.eu/
http://www.iloencyclopaedia.org/ohsnews
http://www.ilo.org/safework/whatsnew/lang--en/index.htm
https://osha.europa.eu/en/oshnews
https://osha.europa.eu/en/oshevents
http://www.euro.who.int/en
http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-andhealth/occupational-health
Новини за безопасни и здравословни условия на труд в Турция
http://insaattaisguvenligi.com/
https://isgfrm.com/
http://www.isgforum.net/
http://www.isguvenligi.net/
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http://isgtedbir.com/
http://www.isghaberleri.com/
http://www.osgbhaber.com/
http://www.osgbhaber.com/rss/
https://tuisag.com/isg-aktuel/isg-haberleri/
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10. СВЕТОВЕН МОДУЛ ЗА МЕТАЛУРГИЯ
Уважаеми обучаеми, има много образователни игри в сектор
металургия, свързани с безопасността и здравето при работа по света и
в Турция. Някои от тях са изброени по-долу. Играейки тези игри,
можете да подобрите знанията и уменията си в областта на
безопасността и здравето при работа.
http://www.pegneon.com/custom-games/
На този сайт има две групи игри, персонализирани
институционни игри и сериозни институционни игри. В сериозните
институционни игри ви се казва какво да правите при пожар, т.е.
играчът е предупреден, докато при персонализираните институционни
игри се посочват опасностите, възникващи в работната среда. Езикът на
игрите е английски.

Фигура 1: Екран за вход в игрите Pegneon
http://www.play-it-safe.co.uk/games

Фигура 2: Екран за вход в игрите Play it Safe
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На посоченият сайт по-горе са налични 8 игри за безопасност и
сигурност при работа. Може да влезете в която предпочетете и да
развиете знанията си в тази област; езикът на игрите е английски.
Също така може да гледате видео за играта Пожарогасителна дейност,
като кликнете върху видеото.
https://www.convergencetraining.com/blog/10-osha-based-word-gamesdownload
На този сайт има 10 езикови игри, свързани с безопасността и
здравето при работа; те са на английски. Трябва да сте регистрирани в
сайта, за да можете да свалите игрите.

Фигура 3: Екран за вход в езиковите игри
http://www.oyungaleri.com/is-guvenligi-uzmani
Можете да играете безплатно една от игрите за БЗР на този сайт.
Когато искате да играете „Експерт по трудова безопасност”, виждате
работна среда на опасна ситуация, като от вас се очаква да избягате от
тази опасност с минимални загуби.
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Фигура 4: Игра „Експерт по трудова безопасност”
http://www.osgbhaber.com/3m-is-guvenligi-oyunu-ile-sektorubilinclendirmeye-devam-ediyor-210h.htm
Тази игра, която е както забавна, така и информативна, е свързана
с използването на лични предпазни средства (ЛПС) и е разработена от
компанията 3M, която произвежда ЛПС, затова е свързана с обекти
относно БЗР. Може да играете онлайн или да я свалите на компютъра
си, за да играете с приятели, когато нямате интернет. Когато кликнете
на горния линк, ще видите следния линк към играта в дъното на
отворената страница.
Кликнете, за да играете 3M E-Game OSG - KKD.

Когато кликнете на линка към играта, тя се отваря и се
визуализират 4 различни работни среди, от които може да изберете и с
които можете да тествате знанията си за ЛПС. Може да се научите да
използвате необходимите за съответната работа ЛПС, като кликвате
върху тези, които според вас са необходими.
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Фигура 5: Екран за вход в играта 3M E-Game İSG –KKD
Например, ако кликнете върху „Заваръчен цех“, опасностите ще
бъда изписани в горния ляв ъгъл на отворения екран. От вас се очаква
да изберете подходящи ЛПС от рафта за служителя, които ще го
предпазят от нараняване, и да ги поставите. Избирането на ЛПС,
пренасянето и поставянето им върху служителя се правят лесно с
мишката.

Фигура 6: Играта „Избор на ЛПС”, подходяща за служители в
заваръчен цех
https://safety.blr.com/fun-games/
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На посочения по-горе сайт може да откриете много карикатури,
пъзели и забавни материали. Само трябва да бъдете регистрирани на
сайта и да натиснете бутона „GO”, за да изберете желаните от вас
продукти.

Фигура 7: Екран за вход в Safety Fun Games
https://www.osha.gov/hazfinder/index.html
Когато кликнете върху горния линк, може да влезете в сайта на
Департамента по труда на САЩ. На този сайт имате достъп до много
източници относно безопасност при работа и сигурност. Един от тях е
играта „Образователно приложение за определяне на опасности”. Може
да играете на английски на сайта или да свалите играта на компютъра
си. Когато кликнете, за да отворите играта, първо ви се визуализира
екрана на Фигура 8. След като направите своя избор, натиснете бутона
„Играй”.
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Фигура 8: Вход в Образователно приложение за определяне на
опасности
Имате 4 различни сценария в играта, от които може да изберете. Те са:
„Обучение за визуален БЗР одит“, „Производство“, „Строителство“ и
„аварийни услуги“. Когато изберете дадена работна зона, ще се отворят
оборудването и материалите, свързани с работата, както и опасностите,
които дебнат служителите.

Фигура 9: Образователно приложение за определяне на опасности за
строителни работи
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От вас ще се очаква да определите опасностите и да предприемете
необходимите мерки в играта. Тъй като правилата се променят във
всеки сценарий, е полезно да ги прочетете внимателно и да определите
всички опасности. Може също така да одобрявате някои сценарии като
работодател или служител.

Фигура 10: Екран за вход във Карти за факти
Кликнете, за да използвате Образователно приложение за определяне
на опасности
http://clewett.net.au/whs/study_mate/OHSfun.htm#
Когато влезете в сайта, виждате съобщение на екрана: „Кликнете,
за да играете следните игри, свързани с безопасност и здраве при
работа”. На този сайт има 8 игри в областта на БЗР. Трябва обаче да
имате активен Адоб Флаш Плеър (Adobe flash player), за да ги играете.
Езикът на игрите е английски. Игрите на сайта са следните:
Карти за ситуации (карти за факти): В тази игра има 13 карти. Може
да задавате въпросите на свой приятел и той да ви отговаря или
обратно. В допълнение, може да смесвате бутоните и картите на екрана
и да минавате картите отзад напред или обратно.
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Карти за ситуации + (Карти за факти плюс): Разликата между тази
игра и предходната е, че може да избирате заглавието на темата.
Останалите правила на играта са същите.

Фигура 11: Екран за вход в Карти за ситуации + (Карти за факти плюс)
Флаш карти: Разликата между тази игра и останалите игри с карти е,
че отговорът на вашия въпрос е от задната страна на картата. Ако
желаете, може да обърнете картата с бутона „обърни карта”.

Фигура 12: Екран за вход в играта Флаш карти
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Избери буква: В тази игра броят на думите и буквите от въпроса е
посочен чрез линиите. Ако играчът не знае отговора на въпроса, той
взема букви от азбуката, докато намери отговора. Може да покаже
отговора от бутона „покажи отговор”.

Фигура 13: Екран за вход в играта Избери буква
Попълни празното място: В тази игра трябва да напишете отговора на
въпроса на екрана на мястото, оставено в средата. Ако отговорът е
грешен, ще се отвори нов раздел, който показва колко думи и букви
съдържа отговорът. Може да проверите доколко сте познали отговора.
В допълнение, може да получавате подсказки от бутоните на екрана
или да видите отговора.
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Фигура 14:Екран за вход в играта Попълни празното място
Свързване: В тази игра въпросът е зададен в голямото поле, като
трябва да изберете една от 9-те опции. Ако отговорът ви е верен, ще се
появи зелен знак „ОК” на екрана и може да преминете към друг въпрос.

Фигура 15: Екран за вход в играта Свързване
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Кръстословица: В тази игра има празни полета хоризонтално и
вертикално. Всяка група от полета отговаря на един от въпросите,
зададени в дъното на екрана. Когато играете тази игра, трябва да
изберете коя дума ще напишете първо, а след това да сметнете дали
вашият отговор има същия брой букви. Може да видите броя на
буквите на екрана.

Фигура 16: Екран за вход в играта Кръстословица
Речник: Речникът включва обяснения на термините, свързани с
безопасност и здраве при работа. Той има образователна цел.
Кликвайки върху един от екраните, виждате термина, който започва с
тази буква, както и обяснението, за да можете да опресните знанията
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си. Ако желаете, може да научите повече, като напишете думите, които
ви интересуват, в търсачката на екрана.

Фигура 17: Екран за вход в речника
http://www.atksolutions.com/games/playwordsearch.php?id=3358&user
name=beetlebugz&gridsize=14x14&large=600x450
Когато кликнете върху горния линк, се отваря игра за безопасност
и здраве при работа. Има списък с думи в полето в дясната страна на
екрана, докато в голямото поле отляво има скрити много думи. Когато
играчът види думата, която търси, той трябва да задържи мишката, за
да я отбележи. Езикът на играта е английски.
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Фигура 18: Екран за вход в играта „Открий думата”
http://www.bordereta.com/Quizes/Beta-Health&Safety_General.htm
Когато влезете в този сайт, има 20 въпроса за самопроверка по
темата безопасност и здраве при работа. Имате 8 минути да отговорите
на въпросите. Обратната връзка за верни и неверни отговори ще ви
помогне да подобрите знанията си.

Фигура 19: Екран за самопроверка

страница | 98

Обучителен модул за здравословни и безопасни условия на труд в металната индустрия

http://safemt.com/safety-education/safety-games/interactive-safetygames/

Фигура 20: Екран на играта „Играй безопасно”
Сайтът, към който е даден линк по-горе, съдържа много
образователни материали във връзка с безопасността и здравето при
работа. Сред тях има игри и забавни тестове, които можете да правите
онлайн. Когато влезете в играта на име „ИГРАЙ БЕЗОПАСНО”, трябва
да изберете един от четири възможни входа: 1. Опасности от
подхлъзване и спъване; 2. Ергономия; 3. Опасност от падане; 4.
Настилки.
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Фигура 21: Екран на играта „Падане и опасности при строителство”
Например, ако изберете 3. Опасност от падане, на екрана ще се появи
опасна ситуация. От вас се очаква за определено време да определите
реалните опасности.
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11. АНОТИРАН РЕЧНИК НА ТЕРМИНИТЕ ЗА РИСК
Cnc: Мост, поддържан или контролиран от компютър.
Lel: Ограничението за концентрация на газове в околната средата,
което не води до експлозия или формиране на искра се нарича ниско
експлозивно ниво - Lower Explosion Level (LEL). LEL стойността на
всеки газ е различна.
Lpg(втечнен нефтен газ): Газ, който се произвежда от петрол и се
втечнява под налягане.
Plc за безопасност: Програмируема логическа система за контрол,
използвана в пресите.
Спирален шлайфер: Шлайфер, които се използва за рязане на
материали и шлифоване на повърхностите им.
Агитатор: Елементът, който се използва в пневматични системи, който
позволява на въздуха да притежава полезни свойства в системата.
Аспирация: Всмукване на мръсния въздух чрез механични средства и
осигуряване на достатъчно чист въздух.
Ацетилен: Безцветен, миришещ на чесън въглеводороден газ, който
гори много силно с бял пламък.
Боне:Покривало за глава, обикновено от плат, латекс или силикон,
което покрива цялата коса.
Влакно: Материал, получен от компресиране на растителни зърна с
голяма използваема площ.
Втвърдител: Полиестерът е химичен материал, използван
втвърдяване на грунд, който се състои от бензоил пероксид.

за

Гамаши: Обвивка от плат или кожа, която обгръща от горната част на
обувките до долната част на краката.
Грунд: Подготовката на повърхността на металния материал за
основното боядисване. Грундът се нанася, за да предпази метала от
ръждясване.
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Грундиране: Процесът на изравняване и полиране на металната
повърхност.
Деформиран: Наблюдава се когато формата или моделът са развалени
или с нарушена форма.
Дразнене: Излагане.
Дървена конструкция:
материали.

Конструкция,

направена

от

дървени

Електромагнитно поле: Ефект от частици, които се движат около
магнит и прилагат сила върху други горещи частици. Тази сила може да
е перпендикулярна, дърпаща, избутваща и разделяща.
Заваръчна горелка: Използва се за заваряване, като разтапя или реже
материалите.
Загуба на крайник: Пълно отделяне на орган от тялото – ръка, крак.
Задържащ пламъка клапан: Това е клапанът, който предотвратява
всмукване на пламъка към маркуча по време на заваряване.
Заземяване: Важна предпазна мярка срещу възможна опасност от
токов удар от електрически уред. Проста система, при която токът се
отвежда към земята по проводник.
Замъглено виждане: Липса на ясно зрение или слабо зрение, когато
структурата на очите не може достатъчно да пречупи светлината.
Незапалима маса: Течностите и газовете, които са трудно запалими и
които могат да се изпарят при нормални условия или съществуват в
газообразна форма.
Запалима маса: Материал, който гори и разпространява топлина при
нагряване при контакт с кислорода.
Защитна маска: Лично предпазно средство, използвано за защита на
очите и лицето от опасни и отровни вещества, което се носи на главата,
прозрачно е и покрива лицето.
Изложен: Излагане
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Инжектиране: Захранване на течност в канал или пространство чрез
инжектор.
Инертен газ: Газ, който не образува химична реакция при определени
условия. Инертните газове и азотът не реагират с много материали по
принцип.
Информация за безопасност на материала : Формуляр, който
съдържа 16 раздела и представлява важна част от проучванията за
елиминиране на рисковете за здраве и безопасност при работа, които
могат да възникнат при използване и съхраняване на химикали,
изготвен, за да информира читателя точно и пълно и обясняващ
опасностите и рисковете от съответните химични съединения и друга
информация.
Инфрачервена светлина:
(IR, Infrared) Дължината на
електромагнитното лъчение, която е далеч от видимата светлина, но е
по-къса от лъчението от микровълните.
Йонизация: Йонизиращо лъчение. Всеки тип електромагнитно
лъчение, което има спектър, пренася достатъчно енергия, за да отдели
електроните от йонизиращи се атоми или молекули.
Ирис: Слой, състоящ се от тънка свиваема мембрана между роговицата
и лещата и придава цвят на окото.
Катаракт: Загуба на прозрачността на очната леща и затъмняване зад
зеницата, което възпрепятства зрението.
Киселинна пара: Парата, която се образува, когато използваната
киселина достигне температура на изпаряване или реагира с материала.
Концентрация: Увеличаваща се плътност; подсилване на вещество
чрез загуба на вода в състава му.
Корпус: Основната система, на която се държи дадена сграда.
Леща на окото: Прозрачният орган, който позволява изображенията на
предмети пред окото и отвъд него да попаднат върху ретината.
Лигавица: Лигавична мембрана. Мембранният слой, който се състои
от клетките върху канали и пространства в тялото. Вътрешните
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пространства, покрити с лигавица, влизат в контакт с телесните канали,
които водят извън тялото.
Лъчение: Излъчване
Маска: Личното предпазно средство, което се носи върху главата, за да
защити очите, лицето, устата и дихателната система по време на работа.
Маска с филтър за механичен прах : Дихателно защитно устройство,
предназначено да гарантира защита срещу твърди и течни частици във
въздуха, като покрива устата, носа и брадичката и се състои от
филтърен материал.
Мертек: Хоризонтална покривна греда, която е разположена върху
останалите хоризонтални греди на интервали от 50 см.
Метални пари: Остро изпарение, което се появява няколко часа чрез
вдишване на метални частици или оксиди. Съответното лице усеща
дразнене в носа и гърлото, сухота, кашлица, главобол, треперене и
висока температура.
Надлъжна греда: Покривен елемент, който се поставя върху
мертеците. Хоризонталните греди прехвърлят натоварването от
мертеците върху вертикалните колони при свободно стоящи покриви и
върху отвесните греди при окачени покриви срещу огъване.
Напрежение: Силата, която движи електроните в електромагнитно
поле под натиска, който им е оказан. С други думи, потенциалната
разлика между двата края на проводник. Единицата за измерване е
волт. Измерва се от волтметър.
Нейонизиращ: Лъчение, което не е йонизиращо.
Ниво на шум: Степента на звуков натиск. Разликата в атмосферното
налягане при разпространение на звука. Единицата е децибел (dB).
Нискотоково реле: Превключвател, който се използва при дисбаланс
между фаза и неутрални проводници.
Обувки със защитни върхове : Работни обувки с метално (сплав или
стомана) покритие на пръстите, за да ги защитят от падащи
инструменти и материали.
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Отравяне с олово: Тежко състояние, възникващо в последствие от
увеличени нива на олово в кръвта, което има фатални последици.
Очила с целулоидни рамки : Лично предпазно средство, чиято рамка
е направена от целулоиден материал, за да защитава очите от опасни
вещества.
Плоскост: Плоската повърхност,
металообработващи предприятия.

върху

която

се

работи

в

Пневматичен: Машина, система и др., които работят с въздушно
налягане.
Подвижен параван: Подвижния параван, свързан с панти, който се
състои от няколко части и се използва за отделяне на части от сградата.
Пожарогасител с химична пяна: Пожарогасител с протеинова или
синтетична, устойчива на алкохол и образуваща покривен слой пяна.
Обикновено се използва при пожар на гориво и запалими вещества,
както и на течни химикали.
Пожарогасител със сух химичен прах : Пожарогасител, в който има
химичен прах. Обикновено се използва при пожари с ниска и средна
температура. Най-важната му характеристика е, че потушава пожара,
като буквално го задушава.
Поза: Изправената форма на тялото. Има различна статика и динамика,
но истинската поза трябва да бъде запазена при работа в изправено
положение.
Полиестерен кит: Синтетичен, влакнов или пластмасов повърхностен
кит, който е полугъвкав, попълва много добре и залепва. Нарича се още
стоманен кит.
Превключвател с бутало: Скоростен компонент с конична структура,
който се използва за насочване към пресовото бутало.
Предпазен клапан с натискане: Клапан, който осигурява предаването
към превключвателната група в пневматичните преси.
Предпазен клапан: Клапан, предназначен за освобождаване на
излишното напрежение в устройства под налягане.
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Протектор: Метален щит за защита
Процедура: Всички действия и методи, които трябва да се следват и
спазват при работа.
Работна платформа: Безопасна площ, където стои работникът при
работа на височина. Може да е подвижна или неподвижна.
Работен гащеризон: Дреха, в която горната и долната част са
свързани. Работно облекло.
Разглобяване: Разделяне на машина или система на части, за да бъде
транспортирана.
Разтвор за промиване на очи: Защитният материал, използван при
наранявания, при които вредни химикали имат контакт с очите –
киселини, основи; или за почистване при влизане на чуждо тяло като
стърготини, стружки, прах, мръсотия.
Разтворител: Течна или газообразна материя, която представлява
разтвор, като разтваря даден материал. В днешно време найпопулярният разтворител е водата. Като разтворители се използват и
органични химични съединения.
Реакция: Отговор
Риск: Опасност от увреждане, възможност за нараняване.
Роговица: Прозрачна тъкан, която фокусира светлината и защитава
очите от външни фактори пред тях.
Род: Най-важната част на леярската форма, която гарантира поставяне
на вертикалните и покривните колони. Нарича се и шахта за материали.
Ръждясване: Появява се на повърхността на материали като желязо в
резултат на обгаряне и окисляване при контакт с кислород.
Светлинна бариера: Поверителна и безотказна система за
безопасност, използвана при пресите. В тази система светлинната
бариера се използва за контрол на машината, а ръцете и пръстите на
хората, които работят с машините, са защитени.
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Светлинно натоварване: Сетивното и умствено натоварване от
светлината.
Сензор за сканиране: Система за безопасност при пресите. Полето
около пресата постоянно се сканира от сензора. Включва се аларма и
пресата спира работа, ако някой навлезе в зоната на сканиране.
Скеле: Междинните поддържащи конструкции, които се издигат чрез
платформи от дърво и метални материали за строителни и ремонтни
работи на необходимата височина за осигуряване на безопасна работна
среда и транспорт.
Сложен: Съставен от повече компоненти.
Спасителна линия: Вертикалната и хоризонтална система, която се
използва на всички места, където има вероятност от падане, основно за
избягване на падане и за минимизиране на удара върху тялото чрез
системи за омекотяване.
Строителство:
образувание.

Обединяване

на

елементи,

създавайки

ново

Структура от стоманобетон : Конструкция, в която се поставят
метални пръти за устояване на огъване и дърпане от бетона.
Колона: Вертикалният компонент на конструкции, който обединява
пода и тавана.
Суберинизация: Напукване, разширяване или ерозия в края на ръчни
инструменти като длета и чукове.
Табела за предупреждения: Табелата, на която се изписват
предупреждения за опасности или щети.
Термопластичен: Базиран на пластмаса материал, който омеква при
нагряване и се втвърдява при охлаждане.
Топлообменни плочи: Личното предпазно
предпазва излагане на очите в горещи среди.

оборудване,

което
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Точна на прикрепване: Безопасна точна на свързване, която пренася
натоварването на работника върху конструкцията при работа на
височина.
Трегер: Хоризонталният носещ елемент, който пренася товара върху
пода на сградата върху вертикалните елементи като стени и колони.
Удавяне: Запушване на дихателните пътища с твърдо вещество,
течност или газ и лишаване на тялото от кислород.
Ултравиолетов лъч: Лъчение, което не може да бъде видяно с очи,
дължината на вълната е между 100 и 400 нм.
Управленски: Ръководен.
Фотоклетка:
Фотосензор,
който
пропорционално на падащия интензитет.

произвежда

напрежение

Хидравлика: Машина, система и др. която работи под налягане на
вода или друга течност.
Хлъзгавост: Наблюдава се когато земята стане хлъзгава заради сняг,
лед, вода или мазнина.
Хроничен: Продължаващ дълго време. Постоянен.
Шмиргел: Абразивният инструмент, който се използва за полиране на
метални повърхности преди боядисване.
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OccuSafeInCMIS –
Описание на проекта
"OccuSafeInCMIS - Сигурност на труда и контрол на риска
в секторите на строителството и металообработването" е
стратегическо партньорство "Еразъм +", включващо пет
организации от различен тип: OSTIM MESLEKI VE
TEKNIK ANADOLU LISESI (Турция), ЕВРОПЕЙСКИ
ЦЕНТЪР ЗА КАЧЕСТВО OOD (CIAPE - CENTRO
ITALIANO PER L'APPRENDIMENTO PERMANENTE
(Италия), ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ КОСИЦ
(Словакия).
Проектът има за цел да допринесе както за
професионалните гимназисти, така и за работодателите и
работодателите в секторите на строителството и
металообработването по отношение на развитието на
техните основни и трансверсни умения чрез използване на
иновативни ИКТ методи, както и повишаване на
информираността. пазарът на труда се състои в
здравословни и безопасни условия на труд. Според данни
на Международната организация на труда (МОТ), в 2,8
милиарда работна сила, 340 милиона трудови злополуки се
случват и 2 милиона души са мъртви поради тези
инциденти по цял свят (МОТ, 2013 г.). Освен разходите за
служител и работодател трудовите злополуки имат и
разходи за националната икономика. Поради тази причина
е от съществено значение да се действа в съответствие с
мотото "Предотвратяването е по-евтино и похуманистично от плащането".
Благодарение на проекта "Професионална безопасност и
контрол на риска в секторите на строителството и
металообработването" ще бъде намалена загубата на
работна сила и производство. Целта на проекта е да
допринесе за професионалното образование с аспект на
здравето и безопасността на труда. Значението на здравето
и безопасността на работното място нараства както в
Европа, така и в Турция. По отношение на осведомеността
обаче институциите за професионално образование не са
на желаното ниво в Турция. Проектът "Безопасност на
работното място и контрол на риска в строителството и
металообработващата промишленост" има за цел да
повиши осведомеността за здравето и безопасността на
работното място сред учениците от професионалните
училища, служителите и работодателите и да увеличи
капацитета за прилагане на достиженията на правото на ЕС
в Турция.

Партньори по проекта
OSTİM
MESLEKİ
VE
TEKNİK
ANADOLU
LİSESİ, KOORDİNATÖR
Adres: OSTİM MESLEKİ VE
TEKNİK
ANADOLU
LİSESİ, İLK
YERLEŞİM
MAHALLESİ, 1901. CADDE,
No:2
YENİMAHALLE,
ANKARA, TÜRKİYE
Website:
http://ostimmtal.meb.k12.tr/
EUROPEAN CENTER FOR
QUALITY LTD.
Adres: RACHO PETKOV
KAZANDZHIATA ULICA 8,
ADORA
BUSINESS
CENTER, 1166, SOFYA,
BULGARİSTAN
Website:
http://www.ecq-bg.com
CIAPE
–
CENTRO
ITALIANO
PER
L'APPRENDIMENTO
PERMANENTE
Adres: VIA BADIA DI CAVA
104, 00142, ROMA, ITALYA
Website:
http://www.ciape.it
TECHNICKA
UNIVERZITA
V
KOSICIACH
Adres: LETNA 9, 042 00,
KOSICE, KOŠICKÝ KRAJ,
SLOVAKYA
Website:
http://www.tuke.sk

http://www.ohasineurope.com/

Следвай ни
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