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I. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИЯТА 

          I.1.АКТУАЛНОСТ 

      Според статистика на Световната Здравна Организация (СЗО) всяка 

година в света умират над 2.2 милиона души от трудови злополуки.  От тази 

гледна точка важността на безопасните условия на труд е изключително 

голяма. Секторите  с най-висок процент на смъртност, породени от трудови 

злополуки са селското стопанство, строителството, добивната и 

преработващата промишленост. За вътрешнозаводския и складов транспорт 

широко приложение намират карите, което се дължи на относително малките 

им габарити и енергийни разходи, добрата маневреност, автономност и 

значителни скорости на машините. 

      Изследванията показват, че на един тон готова продукция се падат от три 

до четири тона превозвани товари - материали и полуфабрикати. 

Трудностите на транспортния процес в производството, тесните проходи в 

работните помещения и необходимостта от висока ефективност, определят 

сериозните изисквания към транспортните средства. Това широко 

приложение изисква  повишено внимание за техническата безопасност при 

работа с тях. 

      При изследване условията на труд в Р.Турция се установява, че не се 

отдава достатъчно значение на безопасната работна среда и всяка година 

много от работниците и служителите претърпяват трудови злополуки.  

     Като се има пред вид, че посоченото е обект на внимание на 

дисертационния труд,то обуславя и неговата несъмнена актуалност. 

Анализът и изследванията са извършени на база на организираната 

индустриална зона на гр. Черкезкьой, Република Турция.    

 

                I.2.ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА ДИСЕРТАЦИОННАТА РАБОТА 

Целта на докторската теза е:  

Чрез анализ техническите, технологичните и  икономическите показатели на 

поддържането и ремонта на съоръженията (конкретно електро и мотокарите) 

и чрез  изследване  изпълнението на законовите изисквания за различните им 

видове, да се създадат безопасни условия на труд и превенция на трудовите 

злополуки.   

За постигане на целта е необходимо да се решат следните задачи: 

1.Да се анализира статистическата система на трудовите злополуки, въз 

основа на което да се идентифицират причините и обстоятелствата на 

трудовите злополуки,  да се определят къде и как настъпват те, с оглед 

създаване политика за превенция.  
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2. Да се разкрият функционалните възможности при различните форми на 

поддържане на съоръженията, изискванията и взаимната връзка между тях за 

постигане максимално безопасни условия на труд.  

       а)Да се анализират техническите, технологичните и икономическите 

показатели на ремонтните дейности на съоръженията при въвеждането им в 

експлоатация, осигуряващи безопасни условия на труд.          

       б)Да се типизират характеристиките на авариите, да се разкрият 

причините, последствията и оценката за тях и да се предложи примерна 

рискова и матрична оценка на авариите.          

3. На основа анализ на функционалните възможности и характеристики на 

карите, въз основа обхвата им на действие, да се определят изискванията за 

безопасни условия на труд. В съответствие с тях да се  изгради модел на 

електрокар.   

4. Въз основа анализ на нормативните документи и експлоатацията на 

повдигащи машини да се формулират  типични общи и специфични 

изисквания  за безопасност при работа на участващите страни в този процес. 

      а) Да се анализират неизправностите при експлоатация на карите и 

произтичащите от тях изисквания за безопасност при ремонт и поддържане. 

     б) Да се анализира организацията на техническото обслужване и ремонта 

за създаване условия на безопасност при работа. 

      в) Да се анализират случаите и обстоятелствата на станалите  трудови 

злополуки при експлоатация на карите и възможности за отстраняването им.     

 

 

 

             I.3.НАУЧНА ЗНАЧИМОСТ И НОВОСТ 

        Приноси на разработения  дисертационен труд   

     
1. Формулирана е основната постановка  за  анализ на статистическата 

система за трудовите злополуки, охарактеризирана е нейната същност, на 

основа на която се идентифицират причините и обстоятелствата на трудовите 

злополуки, определени са техните  фактори, с оглед създаване политика за 

превенция.   
2. Анализирана е общата методология на статистическата система ”Трудови 

злополуки”, изградена на основа на цели, принципи и източници на 

информация, като е обърнато внимание на обхвата и критериите за участие 

на случаите на дадена трудова злополука.  

3. Представени са и са анализирани организационни мероприятия, създаващи 

предпоставки за безопасни условия на труд. Вниманието е насочено към 

задължения на работодателя за организиране на обучения и инструктажи.   
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4. За ограничаване на опасните инциденти при експлоатация,поддържане и 

ремонт са анализирани основните възли в агрегатите и уредбите. За тях са 

представени технически и експлоатационни характеристики осигуряващи  

безопасност.  

5. Анализирани са неизправностите и отстраняването им при работа с карите, 

както и дейности по техническите прегледи.  Във връзка с обслужването  и 

ремонта, вниманието е насочено към установяване на техническото им 

състояние.  

6. Анализирани са тематичните основи за изграждане на методика за 

анкетиране с цел оценяване поддръжката и ремонта на електрокарите и  

мотокарите. Представени са резултати от анкетно изследване за ремонта и 

обслужването на електрокари и мотокари.  

 

               I.4. ПРАКТИЧЕСКА ПОЛЕЗНОСТ И ПРИЛОЖИМОСТ 

     Полезен за практиката е представеният и анализиран подход  за 

класифициране на трудовите злополуки, в който са дават видът и начинът на 

увреждането, факторите, причините и обстоятелствата, видът на работата и 

характеристиката на „материалния фактор“.Използваният в  случая системен 

подход дава пълна и точна представа за климата на работното място, за 

състоянието и поведението на пострадалия по времето на инцидента. 

Несъмнено това е предпоставка за приемане на адекватни мероприятия за 

отстраняване  на злополуките. 

     Полезни за практиката при поддържане  на  карите в условията на работа, 

са резултатите от анализираните дейностите ,чрез които тя се осъществява. В 

реалните работни условия са обобщени основните правила за безопасно 

работно място, минимални разходи , видове ремонти и фактори , 

осигуряващи подобрена ремонтопригодност и надеждност. 

     Полезни за практиката са типизираните  опасности и източници на 

рискове при използване на подвижна техника, както и дефинираните  

инциденти при механични опасности, електрически ток, термични опасности 

и др. Резултатите от анализираните  безопасни условия при експлоатация, 

поддържане и ремонт определят мотивирани изискванията към кара и водача 

на кара при товаро-разтоварните работи и превоза на товари.  
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                      I.5.ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА                                                                               

Основните резултати по дисертационния труд са отразени в 2 публикации. 

                           I.6.АПРОБАЦИЯ НА РАБОТАТА 

Дисертационният труд е апробиран в основните си части на: 

- 1. 7th International Scientific Conference ARCHITECTURE, CIVIL 

ENGINEERING-MODERNITY, 28 – 30 May 2015 Varna, Bulgaria, Varna Free 

University “Chernorizets Hrabar”, Faculty of Architecture,  Geyiktepe Y., , 

Terziev St. , Chakar A.   “PERIODIC CHECKS IN LIFTING VEHICLES” 

 

 

- 2. IХ International Scientific Conference “Civil Engineering Design and 

Construction”, Varna Free University “Chernorizets Hrabar”, Varna,   Geyiktepe 

O., Terziew S., Cakir A. “ANALYSIS OF SOME RESULTS OF SAFETY AND 

HEALTHY WORK IN ELECTRIC TRUCKS AND FORKLIFTS MAINTENANCE”  

 

                        

 

 

        I.7. СТУКТУРА  И  ОБЕМ НА ДИСЕРТАЦИЯТА 

Дисертационният труд съдържа  126  страници и се състои от увод, 5 глави, 

47 фигури , 34 таблици, общи констатации и изводи, списък на публикациите 

по дисертационния труд, списък на литературните източници, включващ  66 

заглавия, от които 47 на турски език и 19 на английски език. 

    

                         

              II.СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИЯТА                                                

                                             Увод 

    Анализирана е общата методология на статистическата система ”Трудови 

злополуки”, изградена на основа на цели, принципи и източници на 

информация. Ръководните  насоки за класифициране на трудовите злополуки 

са вида на увреждането, факторите, причините и обстоятелствата, вида на 

работата, начина на увреждане и характеристиката на „материалния фактор“.           

       За предотвратяване на трудовите злополуки и за подобряване 

безопасните условия на труд, за  повишаване на безопасността  при 

повдигащи машини (електро и мотокари),  съоръжения с изключително 
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широко приложение в различните области на промишлеността, са разгледани 

необходимите форми за  навременна поддръжка и ремонт.   

       За поддържане на карите са анализирани дейностите, чрез които то се 

осъществява. В тези условия са обобщени основните правила за безопасно 

работно място, минимални разходи , видове ремонти и фактори , 

осигуряващи подобрена ремонтопригодност и надеждност.  

      За ограничаване на опасните инциденти при експлоатация,поддържане и 

ремонт са разгледани основните възли в агрегатите и техните технически и 

експлоатационни характеристики при осигурена  безопасност. Предствени  са 

източници на рискове при използване на подвижна техника: механични 

опасности , удар от електрически ток , изгаряния  и др.     

     Представени са неизправностите и отстраняването им при работа с карите, 

както и дейностите при техническите прегледи. Във връзка с обслужването и 

ремонта вниманието е насочено към установяване на техническото им 

състояние.  

     Анализирани са тематичните основи за изграждане на методика за 

анкетиране с цел оценяване поддръжката и ремонта на електро и  

мотокарите. Методичните основи обхващат условията, при които се 

получават  трудови злополуки, аварии и повишен риск от тях и намалена 

безопасност.  Представени са резултати от анкетно изследване за ремонта и 

обслужването на електро и мотокарите, прилагани в индустриалната зона на 

гр. Черкезкьой -  Р. Турция. Резултатите от изследването позволяват усилията 

целево и ефективно да се насочат за постигане на безопасни условия на труд.  
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Литературен обзор 

1.Трудови злополуки 

      Трудова злополука [1], е всяко внезапно увреждане на здравето, станало 

по време и във връзка с извършваната работа, както и при всяка работа, 

извършена в интерес на предприятието, когато тя е причинила 

неработоспособност или смърт.  

      Съгласно статистиката на Института за социално осигуряване (ИСО) 

загубените работни дни средногодишно в Р.Турция са 1 572 106 дни. 

Причините са:   

-  трудови  злополуки  от притискане, смачкване, убождане или порязване с 

един или повече предмета - брой пострадали 19 301; 

- трудови злополуки  от падащи предмети - брой пострадали 11 392 .   

 

1.3.Култура на безопасност за предотвратяване на трудови злополуки.     

     Като понятие тя се определя с общи характеристики, обхващащи 

споделени ценности, сигурност в една организация, поведение на 

работещите, участие  на всеки във всички нива на организацията и 

устойчивостта  към факторите. 

      Критериите за „позитивна“ култура на безопасност са: 

  * Наличие на добра култура на безопасност, политика на безопасност. 

  * Предвидена стабилност за управление на сигурността. 

  * Демократични практики и компетентност. 

  * Ясно определяне на изискванията и отговорностите. 

  * Взаимно доверие и справедлив подход между ръководство и служители. 

  * Поддръжка на оборудването. 

 

     В Р.Турция са анализирани трудовите злополуки спрямо различни 

фактори. Възрастовите групи, в които се появяват най-много трудови 

злополуки, са 25-29 год. и 30-34 год. По време, трудовите злополуки 

възникват в първия работен час. От гледна точка  броя на работещите  

осигурени лица, в предприятия със служители от 501-1000  и над 1001 души 

трудовите злополуки са с най-нисък процент. Направените изследвания 

показват , че 97% от трудовите злополуки са предотвратими, а останалите 3% 

са непредотвратими. 
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2. Безопасни условия на труд (БУТ), осигурени при поддръжка и ремонт. 

Поддръжка на съоръженията (EN 13306). Тя е комбинация от технически, 

административни и управленски действия, осигуряващи годност на 

съоръжението през целия му живот и необходими функции при дадена 

ситуация. Поддръжката включва [35]: *преглед, *тест, *измерване, *смяна 

,*настройка, *ремонт, *поддръжка, *откриване на дефекти,*смяна на част,  

*сервиз,* смазване, *почистване. 

      Съществуват няколко вида поддръжка:профилактична, базирана на 

състояние,предварително определена, коригираща, отложена във времето, 

аварийна. 

Ремонт на съоръженията. Той възниква при случаи, в които поддържаното  

съоръжение има нужда от дейности, за да функционира както преди. 

Безопасни условия на труд са определени правила и норми за използване на 

оборудването,описани като минимални изисквания.Те са степен на сигурност 

при употреба на оборудването и са свързани с провеждане на проверки. 

 

3. Мотокари/електрокари  в обхвата на промишлените машини. 

      Представени са най-важните характеристики, обхват на работа, видове и 

изпълнявани функции: повдигане, транспортиране  и разтоварване на 

тежести; повдигане на персонал, движение по рампа. 

      Анализирани са методите за ефективно използване на карите и е посочено 

как се става  техен оператор  и какви са неговите задължения. 

 

  4. Ремонтът и обслужването в турското законодателство 

      При използване на работното оборудване, при неговото поддържане и 

ремонт, се поставя регламент за безопасност от страна на турското 

законодателство. 

 

  4.1 БУТ при повдигащи машини  

     При  работа с повдигащи  машини съгл. [24, 32, 39] се обръща особено 

голямо внимание на БУТ. Трудови злополуки  могат да се получат при 

следните обстоятелства: 

производство, монтаж, неадекватна поддръжка и контрол, грешки при 

манипулация. 

       Анализирани са методите за поддръжка и ремонт на мотокари. 
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4.2  Tехническо обслужване и ремонт на електро и мотокари.   

    Всички операции, които се извършват с цел да се осигури годността на 

карите за тяхната експлоатация, се обхващат от техническото обслужване 

или ремонта. 

  Техническото обслужване (ТО) е комплекс от дейности, насочени към 

създаване на най-благоприятни условия за работа на детайлите и възлите на 

машината с цел да се предотвратят неизправности и аварии. 

  Ремонтът е  комплекс от операции, при които се отстраняват възникналите 

повреди и се възстановяват работоспособността и техническите показатели . 

    За карите е задължителна планово-предпазната система на техническо 

обслужване и ремонт. При нея обслужването и ремонтът се извършват 

задължително по график и отчасти по необходимост (при аварийни 

ситуации). 

 

4.3 Трудови злополуки, породени от мотокарите и мерки за безопасност                                         

       Трудовите злополуки при мотокарите са обобщени  съгласно 

Европейската агенция за БУТ по следния начин: 

    * Съприкосновение на подемните машини с ел. кабели. 

    * Престой под рампата на машината. 

    * Преобръщане на машината. 

    * Падане на товара.  

     * Отмяна на периодичните проверки.  

     * Повреда на системата на машината, породена от тежестта на товара. 

     * Падания от машината. 

     * Съприкосновение на подемните машини с други предмети.  

       За осигуряване на безопасни условия на труд при работа с повдигащи 

машини трябва да се правят периодични проверки.Тези периодични проверки 

могат да бъдат квалифицирани в 6 основни групи [23]: 

 • Дневна проверка             • Седмична проверка         • Месечна проверка 

 •Тримесечна проверка    • Шестмесечна проверка          • Сезонна проверка                            
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От направения обзор могат да се формулират следните изводи: 

1. Отсъства анализ на действащата статистическа система на трудови  

злополуки, позволяващ  идентифициране на причините и обстоятелствата  за 

настъпването им.  

2. Не са  разкрити  възможностите на различните форми на поддържане на 

съоръженията,  за да се постигнат  максималнo безопасни условия на труд.                                              

3. Не са анализирани техническите, технологичните и икономическите 

показатели на ремонтните дейности за осигуряне  безопасни условия на труд.                                                                      

4. Не са  типизирани характеристиките на авариите, чрез които да се разкрият 

по-общо причините, последствията и оценките за тях.  

5. Не са  анализирани напълно функциите и характеристиките на карите, въз 

основа на което да се определят изискванията за безопасни условия на труд.                                                                                                                                             

6. Не са  разкрити възможностите  на изискванията на нормативните 

документи, отнасящи се до експлоатацията на повдигащи машини, не сa 

формулирани типичните общи и специфични изисквания  за безопасност.                                                                                                     

7. Не са анализирани многостранно неизправностите  при експлоатация на 

карите  и произтичащите от тях изисквания за безопасност при ремонт и 

поддръжка.                                                                                                                                   

8. Недостатъчно е  анализирана организацията  на техническото обслужване 

и ремонта, както и обстоятелствата на случващите се трудови злополуки при 

експлоатация на карите и възможностите за отстраняването им.  
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ГЛАВА ПЪРВА 

 ТРУДОВИ ЗЛОПОЛУКИ. СЪЩНОСТ И  МЕТОДОЛОГИЯ ЗА 

ИЗГРАЖДАНЕ НА  СТАТИСТИЧЕСКА СИСТЕМА НА ТРУДОВИТЕ 

ЗЛОПОЛУКИ. 
                 

     Задачата, която се решава е анализ на статистическата система на 

трудовите злополуки, на основа на което се идентифицират причините и 

обстоятелствата за трудовите злополуки, с оглед създаване политика за 

превенция.  

     Статистическата система „Трудови злополуки” има за цел утвърждаване 

на хармонизирани класификации на характеристиките на трудовите 

злополуки и създаване модел  при регистриране, събиране, обработка и 

анализ на данните, за  

да се намалят до минимум трудовите злополуки и професионалните 

заболявания.  

 

1.1 Основна постановка   
      Статистическата система „Трудови злополуки”дефинира същността и 

принципите на изучаването на трудовите злополуки,източниците на 

информация и специфичните особености на единиците на 

наблюдение.Анализът на причините и обстоятелствата на трудовите 

злополуки определя къде и как настъпват злополуките.  

       Статистическата система „Трудови злополуки” включва три части:  

 А) Обща методология.  Б) Класификации.  В) Ръководство за класифициране 

 
     1.2 Същност на  методологията за изграждане Европейската 

статистика на трудовите злополуки. Обща характеристика.  

      Методологията е предназначена за националните институции, отговорни 

за регистриране и обработка на данните за трудови злополуки: статистически 

служби, застрахователни компании, осигурителни институции и ведомства, 

работещи за предотвратяване на трудовите злополуки и професионалните 

заболявания.  

    Цел на статистиката на трудови злополуки: да създаде инструмент за 

събиране на информация, която е полезна за предотвратяване на трудовите 

злополуки [60,61].   

           

    1.3. Фактори, причини и обстоятелства на злополуките.Те са обхванати 

в етапите:  

- Етап I. Обхваща характеристики, които идентифицират икономическата 

дейност на работодателя, професията, възрастта и пола на пострадалия, вида 

на увреждането и увредената част и времето на злополуката;  
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- Етап II. Допълва първоначалните данни с информация за големината на 

предприятието, статус на заетостта на пострадалия и последиците от 

злополуката;  

 - Етап III. Въвежда и други хармонизирани характеристики и класификации 

на причините и обстоятелствата на трудовите злополуки, които биха 

помогнали да се установят по-безопасни условия на труд. Етап III включва 3 

нива : 

1ниво. Обстоятелствата точно преди злополуката, описани с 4 фактора: 

Работно място ( местонахождение/назначение на пострадалия точно преди 
злополуката); Работна среда (Място на злополуката), Работен процес (Вид 

работа) , Специфично физическо действие; 

2ниво. Отклонението, последно“отклоняващо се от нормалното 

събитие”,водещо до злополуката, случваща се в рамките на обстоятелствата 

от предходното ниво; 

3ниво. Начинът на увреждане е действието, което непосредствено 

предизвиква увреждане като резултат на отклонението от предходното ниво. 

          

1.4 Анализ на обхвата дейности, относими към отделните части на 

статистическата система „Трудови злополуки”.   

1.4.1 Обща методология на статистическата система ”Трудови злополуки”  

1.4.1а. Законодателна уредба, свързана с трудовите злополуки. Тя обхваща:  

      Основните етапи на административното производство, свързани със 

събиране на информация за трудовите злополуки, които са:  

   *Деклариране на трудовите злополуки  

   *Разследване и установяване на трудовите злополуки.  

       *Обжалване на трудовите злополуки  

    *Ползване на осигурителни права  

    *Регистриране и отчитане на трудовите злополуки  

         

1.4.1б. Основни понятия и дефиниции  

       Oсновните понятия са “трудова злополука“, „работодател”, 

„предприятие” и „работно място”, определенията на които са по смисъла на 

Трудовото законодателство и Кодекса на труда.  

         

1.4.1в. Обхват и критерии за включване на случаите на станала 

трудова злополука  

     1. Статистическата система „Трудови злополуки” обхваща следните 

видове злополуки:  

• Случаи на остри отравяния.  

• Умишлени действия на други лица. 

• Злополуки, настъпили в помещения на работодател, различен от 

работодателя на пострадалия.  
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• Злополуки на публични места или в превозните средства на обществения 

транспорт при пътуване в процеса на работа:         

        Статистическата система „Трудови злополуки” обхваща трудовите 

злополуки, станали с осигурени лица за риска трудова злополука.Не 

обхваща злополуки, станали със самоосигуряващи се лица.  

 

1.4.1г. Статистическа система „Трудови злополуки” (ССТЗ) - логика на 

системата, единици и фактори  

     Правилното класифициране на злополуките изисква събирането и 

класифицирането на четири вида основна информация: 

►информация за осигурителя (предприятието осигурител/ползвател), 

условията на труд и пострадалия; 

►информация за трудовата злополука; 

►информация за вида и тежестта на уврежданията и последиците от 

злополуката;  

►информация за предприетите мерки.     

     Логиката на ССТЗ и характеристиките на трудовата злополука са 

представени на схемата.   

  

 
 

     1.4.1д. Принципи, източници на информация и цели  
      Логиката и организацията на системата се основават на следните 

принципи:  

• Персонален подход на събиране и натрупване на информация, като единица 

на наблюдението е всяка трудова злополука за всяко пострадало лице.  

• Изучаване на всеки отделен случай на трудова злополука (case-by-case) с 

оглед проследяване на развитието на трудовата злополука.  
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• Съвместимост и непротиворечивост на данните, факторите и 

класификациите на трудовите злополуки с тези на професионалните 

заболявания.  

• Съвместимост и непротиворечивост с ЕСТЗ – 2012.  

• Конфиденциалност на индивидуалните данни в съответствие с 

изискванията на Закона за статистиката.  

         

 1.4.1з. Показатели, характеризиращи трудовите злополуки  
      Установени са следните показатели за отчитане на трудовите злополуки:   

*Коефициент на честота (Кч)           *Индекс на честота (Ич)  

*Коефициент на тежест (Кт)        *Индекс на тежест (Ит)  

 

         
 

1.4.2. Класификации на трудовите злополуки. Те обхващат :   

  - основната икономическа дейност на предприятието;  

  - административно-териториалните и териториалните единици на страната, 

необходими за локализиране  географското място, където е станала 

злополуката.  

  - национална класификация на професиите и длъжностите, необходима  

за определяне длъжността  на пострадалия по време на злополуката.  

  -статус в заетостта, посочени са в табличен вид кодовете на уврежданията 

 

        1.4.3   Ръководство за класифициране   

1.4.3б. Общи бележки относно факторите, причините и обстоятелствата.  

      Факторите, причините и обстоятелствата на трудовите злополуки дават 

допълнителна информация,с която се определя къде и как настъпват 

злополуките с оглед създаването на политика за превенция. Променливите 

„Работно място“, „Място на злополуката“ и „Вид работа“ описват 

обстоятелствата, при които е настъпила злополуката.  

1.4.3в. Място на злополуката. Това е работното място, работният участък 

или местоположението, където се е намирал или където е работил 

пострадалият непосредствено преди злополуката. Те могат да бъдат 

типизирани в групи и подгрупи:  

Група 010 „Промишлен обект“ (подгрупи 011-019).  

Група 020 „Строителен обект, открита мина и кариера“ (подгрупи 021-029).  

Група 030 „Селскостопански,горски или рибовъден обект“(подгрупи031-039)  

Група 040 „Офиси, магазини,места за забавления и др.“ (подгрупи 041-049).  

Група 050 „Лечебни и социални заведения“ (подгрупи 051-059).  

Група 060 „Обществени места“ (подгрупи 061-069).       

Група 070 „В жилища“ (подгрупи 071-079).  
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Група 080 „Места за спортуване“ (подгрупи 081-089)  

Групи 090 „Във въздуха или височина,без строителни обекти“(подгр.091-099) 

Групи 100 „Под земята, без строителни обекти“ (подгрупи 101-109); 

Групи110 „На/над водата, без строителни обекти“ (подгрупи 110-119);  

Група 120 „В среда с налягане по-високо от атмосферното,без строителни 

обекти (подгрупи 121-129);     

 1.4.3г. Вид работа. Това е основната дейност /задача, която пострадалият е 

изпълнявал по време на злополуката. Класификацията „Вид  работа“ включва  

следните групи“: 

Група 10 „Произвеждане, обработване, преработване, складиране-всички 

видове“  

Група 20 „Земни работи, строителни и монтажни работи, събаряне“  

Група 30 „Селскостопанска и горскостопанска работа, рибарство“  

Група 40 „Предоставяне на услуги на предприятия и/или на населението; 

интелектуален труд“  

Група 50 „Друга работа, свързана с видовете работа от групи 10, 20, 30 и 40“  

Група 60 „Движение, спортна и артистична дейност“  

1.4.3д. Специфична физическа дейност. Класификацията „Специфична 

физическа дейност“ описва дейността на пострадалия непосредствено преди 

злополуката. Тя включва следните групи: 

                
1.4.3е. Отклонение. Тази класификация е за отклонения от нормални 

действия. 
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1.4.3ж.Начин на увреждане.Класификацията описва как е увреден 

пострадалият и как е влязъл в контакт с обекта, причинил увреждането. Тя 

има следния вид:  

 
 
1.4.3з. Материален фактор при трудовите злополуки. Характеристика.    

     Основният принцип на тази класификация е, че пострадалият извършва 

някакво действие с първия материален фактор (специфична физическа 

дейност), вторият материален фактор се свързва с отклонението, описващо 

необичайното събитие (отклонение), а третият материален фактор е 

причинил увреждането (начин на увреждане). Трите материални фактора 

могат да бъдат различни, еднакви или изобщо да не съществуват.  

 

            Изводи:               

1. Формулирана е базисната постановка, даваща основание да се анализира 

статистическата система на трудовите злополуки, въз основа на което се 

идентифицират причините и обстоятелствата на трудовите злополуки и се 

определят къде и как настъпват те, с оглед създаване политика за превенция.   

2. Охарактеризирана е същността на методологията на изграждане 

Европейската статистика на трудовите злополуки, като са определени  

факторите, причините и обстоятелствата на злополуките.     

3. Анализирани са обхватите дейности, относими към отделните части на 

статистическата система „Трудови злополуки”.   

4. Анализирана е общата методология на статистическата система ”Трудови  

злополуки”, като е обърнато внимание на основните понятия и дефиниции на  

трудовите злополуки, с обхвата и критериите за участие на случаите на 

станала трудова злополука.  

5. Представена е логиката на системата,единиците и факторите в 

статистическата система „Трудови злополуки”, на показателите, 

характеризиращи трудовите злополуки. Изградена е  въз основа на цели, 

принципи и източници на информация за трудовите злополуки.  

6. Охарактеризирани са „факторите“ в системата на трудовите злополуки, въз 

основа на които е предложена класификацията им.       

7. Представени са насоки за класифициране на трудовите злополуки на база 

принципите на кодиране вида на увреждането, факторите, причините и 

обстоятелствата, мястото на злополуката, вида на работата, специфичната 

физическа дейност, отклонение и характеристика на „материалния фактор“.    
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ГЛАВА ВТОРА    

БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД, ОСИГУРЕНИ В РЕЗУЛТАТ НА 

ПОДДРЪЖКАТА И РЕМОНТА НА СЪОРЪЖЕНИЯТА. 

      
 Решават се задачите за: 

- разкриване функционалните възможности при различни форми на 

поддържане на съоръженията за постигане максимално безопасни условия на 

труд.              

- типизиране на авариите, разкриване причините и последствията от тях.  

- разкриване възможните рискови опасности на труд при карите.  

 
2.1. Безопасни условия на труд, осигурени в резултат на поддръжката  

2.1.1. Поддръжка на съоръженията-въздействия. Основни правила за 

безопасна поддръжка на работното място.           
      Етапите на безопасна поддръжка на работното място включват [60]: 

-планиране на поддръжката; -работа в безопасна среда; -използване на 

подходящо оборудване; - спазване безопасните практики на работа, 

разработени на етапа на планиране; - проверяване на извършената работа. 

       Насоките за подобрение поддържането на съоръженията са [60]: 
•използване  на усъвършенствани машини;  

•автономна поддръжка;  

•програмирана поддръжка;   

•обучение;  

•пуск; 

•поддръжка на качеството;  

•тотална поддръжка на производството;   

•безопасност и околна среда.     

 
         2.1.2.Еволюция в управлението на поддръжката.  

Управлението на поддръжката на съоръженията,съответствайки на 

техническото равнище, се развива и усъвършенства  непрекъснато във 

времето. То преминава през характерни епохи, които могат да бъдат 

охарактеризирани както следва:   

•проста епоха - наличие на елементарно оборудване; 

•тъмната епоха - обикновено се “гасят пожари”. Няма реална поддръжка на 

техниката и грешките се откриват при прекъсвания в работата на 

съоръженията. Много и скъпи са аварийни ремонти. Оборудването не 

работи дълго време, поради поправките, прекратяване на поръчки и 

закъсняване на доставки на детайли. Качеството на продукцията варира. 

• начална епоха - фиксиране на време или циклична планова поддръжка. 

Графиците за поддръжка са на базата на натрупана информация за 
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честотата на отказите. Има голям ремонтен персонал и много 

подизпълнители. Извършва се  много излишна работа. Дейността е скъпа - 

създава повече проблеми, отколкото решава такива. 

• епоха на окрупняване - създава се инспекция и рутинна дейност. 

Извършва се компютърно планиране. Създават се централизирани звена. 

•епоха на предсказване-наблюдение на технологията на поддръжка чрез 

мониторингово оборудване за откриване на откази в производственото 

оборудване. Създават се проблеми при поддръжката на мониторинговото 

оборудване-грешни сигнали,провали в комуникациите и в поддръжката. 

• екипна епоха - децентрализиране на дейностите по поддръжката чрез 

създаване на мултицелеви екипи. 

• епоха на малките екипи – автономно поддържане на производственото 

оборудване.Операторът играе водеща роля в поддържащите и сервизни 

дейности. 

 
 2.1.3. Икономически аспекти на поддръжката 

 Представени са икономическите аспекти при поддръжка на съоръженията.                                     

• Производствени загуби          • Ниско качество на продуктите 

• Оскъпяване на работата         • Закъсняващи доставки 

• Загубени пазарни дялове      • Скъсяване на техническия живот на 

                                                       оборудването 

• Необходимост от нови допълнителни инвестиции                                    
                

 2.1.4. Надеждност на оборудването.Надеждност, насочена към 

поддръжката.    

 

(ННП/RCM) (RCM-RELIABILITY CENTЕRED TO MAINTENANCE) .  

      RCM(ННП) е процес, използван за определяне на изискванията за 

поддръжка  на оборудването. За постигането му е необходимо да бъдат 

решени следните ключови въпроси: 

1.Какви са функциите и критериите за работа на оборудването и как се 

постигат в момента?  

2.Защо оборудването не може да изпълнява функциите си?  

3.Каква е причината за функционалната авария?  

4.Какво става при авария? Оценяване ефекта от аварията чрез:-доказателства, 

че има авария;- заплаха за околната среда;-влияние върху производството;  

-размер на щетите;-как се извършва ремонтът и как той се оценява във 

времето според фиг.2.5?  
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5. Какво е значението на всяка авария?  

  
     Фиг2.5 показва как се извършва ремонтът и как той се оценява във 

времето.                                     

Последствията от аварии,нарушаващи функциите на оборудването са: 

-безопасност и околна среда; 

-оперативни последствия; 

-неоперативни последствия 

 

6.Какво може да се направи, за да се избегне аварията? Възможни са три типа 

превантивни дейности: 

-планиране възстановителни дейности;  

- планиране дейности по замяна; 

-планиране дейности по контрол на условията.  

 

7.Какво би могло да се направи, ако не се намери подходяща превантивна 

мярка?                                                    

         

   2.1.5. Тотална поддръжка на производството (ТРМ)-дефиниции и 

ползи.       
     Тоталната поддръжка на производството се изгражда на 5 основни 

принципа:    

• повишаване на цялостната ефективност на оборудването;  

• подобряване на работата на съществуващите системи за планова поддръжка 

на оборудването; 

• въвеждане на практиката на грижа за оборудването като ежедневна; 

•подобряване на уменията;  

• управление, а не авариен ремонт на оборудването. 

      Тоталната поддръжка на производството (ТРМ) се организира по фиг.2.7. 
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                фиг.2.7.   Тоталната поддръжка на производството 

                                                                                 
 

2.2 Безопасни условия на труд, осигурени при ремонт на съоръженията 

2.2.1. Ремонт на съоръженията. Видове ремонт. Дейности, свързани с 

ремонта            
    Ефективността на всяко оборудване се влияе от провеждането на 

ремонти,свързани с поддържането на неговата работоспособност. Те 

биват:*Основни; *Средни;       *Текущи; *Аварийни; *Задължителни. 

2.2.2  Загуби, съпътстващи ремонтите.Загубите, свързани с провеждането 

на ремонти, могат да бъдат идентифицирани както следва:  

1. Аварии:-подобряване идентификацията на условията,предхождащи 

авариите; - установяване на причините за аварии. 

2. Излишни настройки и регулиране.Установяване на:-необходимите 

дейности; Обосноваване премахването на последните. 

3. Прекъсвания и работа на празен ход: използване на Р-М анализ.  

4. Намалена скорост на процеса: установяване възможната максимална 

скорост  и капацитет на процеса, като по този начин се проявяват слабостите 

в проекта.  

5. Загуби,свързани с качество: разглеждане и степенуване на 

причините,създаване на мерки за намаляване на човешката грешка. 

6. Загуби при пуск:установяване на контролни ключови индикатори, 

намаляване броя на отклоненията, приемане на стандарти   

2.2.3. Икономически аспекти на ремонта. 

      На фиг.2.14а  са представени зависимостите на паричните разходи във 

времето, при различни случаи на енергийни разходи за поддръжка, аварийни 

ремонти, експлоатация и др. на карите.   
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        Фиг.2.14а.  Зависимости на паричните разходи във времето, при 
различни случаи на енергийни разходи за поддръжка, аварийни ремонти, 
експлоатация и др. на карите.                                                               
                              

 

 

 

2.3  Аварии на съоръженията.   

2.3.1. Термини и определения. Следствия от авариите.   

      Следствията от авариите, съобразно значимостта и причините,могат да 

бъдат: 

*сериозни аварии - сериозни причини; 

*леки аварии - елементарни действия-елементарни действия (изискващи 

гресиране, почистване, смазване); 

*скрити последствия - те нямат пряко влияние, но излагат организацията 

на други аварии с много сериозни последствия. ННП разпознава скритите 

последствия, приоритизира ги и предлага лесни, обвързани и практически 

начини за решаване на проблема ; 

*последствия, застрашаващи безопасността и околната среда. 
Основният принцип на ННП е заложен към това рискът от наличието на 

такива последствия да бъде сведен до минимум или напълно да бъде 

елиминиран. 

*оперативни последствия - авариите имат такива последствия,ако влияят 

върху производството (качество на продуктите,услугите за потребителите, 

производствените разходи ) Въпросът е какво ще струва на организацията, 

ако се избегнат.  

*неоперативни последствия - авариите не влияят нито върху 

безопасността, нито върху производството и в тях се включват само преките 

разходи за ремонт. 
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2.3.2.Типизиране характеристиките на авариите. 

        Характеристиката на авариите е представена на фиг2.15а.   

                               фиг2.15а                                   

         Типични случаи са представени на фиг2.15б,в,г,д.        

                  фиг2.15б   
      Характерна е голямата вероятност за поява на аварии както в началото 

при пуска на оборудването, така и в края на експлоатационния му срок. 

Това е характерно за 4% от съществуващото оборудване в предприятията- 

фиг2.15б   
 

                   фиг2.15в 

      Характерна е голяма вероятност за поява на аварии в края на 

експлоатационния срок. Това е характерно за 4% от съществуващото 

оборудване- фиг2.15в. 

                         фиг2.15г  

       Плавно нарастване на вероятността от аварии.Няма явна връзка с 

износването  на оборудването - 5% (фиг.2.15г-горе). 

       Много слаба вероятност за аварии, докато оборудването е ново, след 

което нараства и се установява на постоянно ниво 7% (фиг.2.15г-долу). 

                фиг2.15д  

      Демонстрира постоянна вероятност за поява на аварии, независимо от 

срока на експлоатация - 14% (фиг.2.15д-горе). 

      Започва с много високо ниво на вероятността от аварии и в последствие 

намалява и се запазва постоянно ниво - 68%. Това състояние се нарича 

“сработване” на компонентите и възлите (фиг.2.15-долу). 
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 2.3.3. Оценка на причината и ефекта от аварията (Failure Mode Effect 

Analysis - FMEA). Определяне ЗА FMEA 
       Подходът представлява група от системни средства, предназначени да: 

*открият и оценят потенциалната авария и причината за нея при 

проектирането и производството на продукта; 

*установят действия, които намаляват или елиминират възможността 

потенциалната авария да се прояви;                

*документират разглеждания процес.   

        Процесът на прилагане на  подхода при оценка на риска от авария 

(FMEA) е представен схематично на фиг.2.16.   

                 
фиг.2.16   Установяване и записване на потенциалните причини за аварии. 

 

       Причината би могла да се прояви, но това не винаги е задължително! 

Установява се чрез: мозъчна атака; анализи; тест(Проверка); личен опит.  

    
    2.3.4.Възможни критични ефекти от аварията (провала). Примери 

Последствия от авариите. Те са: • Върху околната среда;  • Опасност за 

хората; 

 • Прекален шум; • Влошаване на работа на оборудването;  • Неприятни 

миризми;       • Нестабилно извършване на операциите    

Възможни критични ефекти от аварии. Те са: • Безопасност за живота и 

здравето на хората; • Съгласуване с държавните стандарти; • Съгласуване с 

държавното регулиране ; • Изисквания за специален контрол  

Примерни оценки от влиянието на аварии. Те отчитат:                                                                                                                                                                                                                                                            

*Сериозност на ефекта от провала с оценки: изключително, високо, 

умерено, слабо и не влияе (с числа от 10 до 0).                                                                                                                                    

*Вероятност за проява на причината за провала с оценки: много висока, 

висока, средна, ниска, почти никаква (с числа, в зависимост честотата на 

проява, от 10 до 1)                                                                                                      
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*Възможност за откриване на причината за предстоящ провал с оценки : 

много слаба, слаба, средна, висока, много висока ( с числа от 10 до 1) 

   

2.3.5.Матричен метод за оценка на аварията. Матрица: Проблем-

причина-решение    

      Често в практиката се налага да се работи много гъвкаво с цел да се 

отговори бързо на възникнал проблем и всъщност няма необходимото време 

да се разработи и внедри нито FMEA, нито RCM.Това е особено типично за 

предприятия, при които преобладават аварийните ремонти. За такива случаи, 

за да се избегне хаотичната работа, е възможно да се приложи  по- 

динамичен матричен подход. 

                        

 

                     Матрицата - ПРОБЛЕМ - 1 

Първата стъпка при разработването на тази матрица е дефинирането на 

съществуващия проблем. Приема се, че щетата е известна и оценена 

предварително. Така се намалява времето за обсъждане и избор на решение 

на проблема. 

                      Матрицата - ПРОБЛЕМ – 2  

Ако се разгърне още видът на щетата, биха били постигнати редица 

допълнителни аспекти.  

                      Матрица – РЕШЕНИЕ - фиг.2.17б     

Идентифицираните причини подлежат на отстраняване или минимизиране на 

тяхното влияние чрез подходящи действия.Това всъщност е и третата част на 

приложение на този подход: разработване на подходящи решения за 

премахване на причините за съществуващите проблеми .                            

 

2.4. Обучение и инструктаж по безопасност при работа 

     Обучението и инструктажите по безопасност при работа са две взаимно 

свързани страни на общия процес на подготовка.  

Обучение по безопасност при работа. Основава се на принципите:  

-постигане на определена цел; - обхват на обучаеми; -създаване на 

организация. 

 Цели на обучението. Те са:       

• да се усвояват методите, формите и средствата за осъществяване на 

дейността по безопасност при работа; 

• да се усвояват основните нормативни изисквания,нормите,правилата и 

мерките за безопасен труд; 

• да се поддържа необходимото ниво на знания и умения по безопасност.  

Тези цели  се постигат чрез:  

• подготовката и провеждането на обучение;  

• контрола по усвояването на необходимите знания и умения.     
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          Изводи:  

1.За формулираното в по-общ аспект (техническо , административно и  

управленческо действие), поддържане ,целящо възстановяване на 

оборудването до състояние за изпълнение на функциите и защитата от 

аварии, са анализирани дейностите , чрез които то се осъществява.  

2.Представени са последствията от поддръжката за безопасност при работа. 

Обобщени са основните правила за безопасна поддръжка на работното място 

между които: -планиране на поддръжката; -работа в безопасна среда;- 

използване на подходящо оборудване; -безопасна практика на работа; -

проверка на извършената работа. С оглед дейността по поддържането при 

минимални разходи са представени и анализирани икономическите аспекти.  

3.Представени са видовете ремонти и видовете процеси за тях, свързани с 

ефективността на оборудването. Анализирани са възможните  аварии, за 

които са разкрити видовете функции. Обърнато е внимание на превантивните 

дейности за отстраняване на авариите.  

4.Представени са и са анализирани организационни мероприятия, създаващи 

предпоставки за безопасни условия на труд. Вниманието е насочено към 

обучение и инструктажи по безопасност. За последните са формулирани 

основните цели, обхвати  на обучение и работните проблеми . 

5.Представени са изискванията към квалификацията на обслужващия 

персонал и на методичната основа за изграждане на единен учебен план, 

обхващащ устройството , експлоатацията и управлението на електрокара, 

както и закона за превозните средства. 
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ГЛАВА ТРЕТА 

ЕЛЕКТРО И МОТОКАРИТЕ В ОБХВАТА НА МАШИНИТЕ, 

ИЗПОЛЗВАНИ В ПРОМИШЛЕНОСТА. 

 
       В тази глава се решават задачи, свързани с определяне изискванията за 

безопасни условия на труд, което се извършва въз основа анализ на 

функционалните възможности и характеристики на карите. Необходимо е да 

се разкрие разнообразието им, а устройството им да се представи по-пълно.  

 

3.1. Определение на мотокар и електрокар. Обща характеристика  

       Карите са колесни безрелсови машини с циклично 

действие,предназначени за механизиране и автоматизиране на транспортни, 

подемно-транспортни, товарно-разтоварни и складови операции с широка 

номенклатура товари.  

      Голямото им приложение във всички отрасли на съвременната икономика 

се дължи на относително малките им габарити, собствена маса и енергийни 

разходи, добра маневреност, автономност и значителни скорости на 

машините.  

       

3.2. Функционална необходимост от приложение на електрокари и 

мотокари. Предимства.  
    Съвременната организация на производството изисква преместване на 

изделията от едно работно място на друго, предаването на готовата 

продукция в склада или изнасянето й оттам за експедиция. Изследванията 

показват, че на едни тон готова продукция се падат от три до четири тона 

превозвани товари. Като прибавим към това и трудностите на транспортния 

процес в производството, свързани с необходимостта от ритмично подаване 

на товарите, тесните проходи в работните помещения и складовете и 

необходимостта за висока ефективност, става ясно колко високи са 

изискванията към транспортните средства. Като разрешение на тези 

проблеми е използването на електрокарите и мотокарите. Карите са особено 

ефективни във вътрешнозаводския и складовия транспорт поради :    

*висока маневреност; *възможност да повдигат товара и да го транспортират 

в повдигнато положение; *лекота на управлението   

 

 3.3. Общо устройство на карите  
     Анализът на устройството позволява да се типизират отделни технически 

решения и те да се приведат към съвременните изисквания за безопасни 

условия на труд. Заедно с това те определят вероятните места за аварии, 

които ориентират операторите към контрол и управление при обслужване.   

      Устройството на различните видове кари се различава значително и 

зависи от предназначението им. Независимо от това, всеки от тях има някои 
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от следните агрегати и уредби:1.Задвижване; 2.Силово предаване; 3. Ходова 

част; 4.Повдигателна уредба; 5.Уредба за изнасяне; 6.Хидравлична уредба; 

7.Уредба за управление; 8.Спирачна уредба; 9.Електрическа уредба.                                  

      Устройството на карите придобива конкретен вид съобразно 

функционалното им приложение: например фиг.3.2а,г. 

                  
                         

  
 

Фиг.3.2а  Електро и мотокари в различно изпълнение                                                                                                   
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                                                   Фиг.3.2г  Kaри на телескопични товарачи  

 

      Анализът на безопасните условия на труд в посочените кари  показва 

проблеми при осигуряване видимост на оператора,устойчивост на товара и 

маневреност.  

 

3.4.Техническа характеристика на кара. Нейният вид е според вида на 

кара:  *за платформените-товароносимост; *за нископовдигачите и 

високоповдигачите - товароподемност;  *за влекачите-теглителната сила 

върху теглича.  

Експлоатационна  характеристика: зависимост между параметри, 

характеризиращи  условията на експлоатация : 

■ Комфорт по време на работа и ясна видимост за оператора. 

■ Компактни габарити и модерна система за управление, гарантиращи 

минимален радиус на завиване и изключителна маневреност. 

■ Тиха работа без замърсяване на околната среда. 

■ Намалени разходи по обслужване. 

■ Електронна контролираща система, позволяваща лесно потегляне по 

наклони, надеждна автоматична спирачна система и защита от претоварване . 

■ Леко управление и опростено техническо обслужване. 

■ Ниско ниво на стъпалото за качване. 

                  

 3.5 Обхват на работа на мотокарите  

      Мотокарите  са с обхват на работа, с която се постига [65]:  

*Богат избор от функции. 

*Двигатели с икономичен разход на гориво и  ниски емисии на отработени 

газове. 
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*Ниски нива на шума и вибрациите.  

*Надежден двигателен мост със здрава автоматична трансмисия.  

*Ергономично изпълнение на кабината и органите за управление 

*Волан с малък диаметър и чупеща се кормилна колона  за лесно 

маневриране. 

*Лесно за работа инструментално табло с дисплей, осигуряващ  

необходимата  постоянна информация на водача 

*Превъзходна видимост през ажурното подемно устройство и покривен 

защитен панел за надеждна безопасност. 

*Система за автоматично сензорно включване на фаровете от светло в тъмно. 

*Надеждни и износоустойчиви детайли на силовата предавка.  

*Сензорно управление на хидравликата, осигуряваща бърза и прецизна 

товаро-разтоварна  дейност без усилия. 

*Изцяло хидростатично управление за по-висока точност и чувствителност.  

*Охладителна система със защита срещу задръстване за надеждна работа, 

дълъг експлоатационен живот и опростено техническо обслужване.  

            

3.6. Видове кари. Класификация на карите. 

 3.6.1.Основни принципи за класификация на карите.  Те са според: 

   1.Начин на задвижване (вида на двигателя). 

   2.Експлоатационно предназначение.    

   3. Разположението на товара: товар между опорите и извън опорите. 

   4. Брой на опорите : триопорни и четириопорни.  

   5.Начин на поемане на товара от повдигателната уредба   

  6. Вид на уредбата за управление на: мотокара и електрокара. 

  7. Положение на водача на кара: със седящ, стоящ и придружаващ  водач      

        На фиг. 3.4а,б е показана схематично класификацията на карите.  

 
                     Фиг.3.4а. Схематична класификацията на карите. 

 



31 
 

                              

               Фиг.3.4б. Схематична класификацията на карите. 

 

 3.6.2. Подготовка на товарите за транспортиране. 

        Обработването и транспортирането на товари с различни габаритни 

размери или товари с малки размери  се усложнява и създава проблеми за 

осигуряване  безаварийна работа.  Изход от това положение е използването 

на:  

Палети - платформа, върху която се подреждат товарите.  

Контейнеризация- начин за окрупняване на товарните единици.                     

 3.7.  Машинни функции на  мотокарите/електрокарите 

       Изпълняваните функции са такива,че да се изпълнят изискванията за 

работата :  - производителност;  - издръжливост;   - маневреност;  - 

безопасност.      
       Съвременните решения са с възможности да се постигне : 

* Максимална безопасност на работното място.  

* Стабилност на електрокара и товара. 

* Интуитивно и безопасно управление. 

* Повишена странична стабилност.  

* Максимален  контрол  на мачтата.  

* По-безопасно маневриране.  

*Автоматично намаляване на скоростта при завиване  

* Улеснено стифиране и товарене 

* Подобрена всестранна видимост: нагоре, напред, назад.  

*Допълнителна безопасност  посредством съвременна система за контрол на 

безопасността при работа: ■ Контролирано ускорение и ограничаване  

максималната скорост на движение с повдигнат товар; ■ Авариен пуш бутон, 

който деактивира електрическата система на машината в случай на авария. ■ 

Индикатор за теглото на товара. ■ Индикатор за наклон на мачтата. 
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3.8. Методи за ефективно използване на карите    

3.8.1. Ефективност и производителност 

       С управлението си съвременният електрокар се вписва в 

производствената дейност, гарантирайки ефективност и максимална 

производителност. Определя се от:  

* Компактност и маневреност; 

* AC Технология;  

* Максимална ефективност при хоризонтално придвижване;  

* Максимална ефективност при вертикално преместване;  

*Въртяща се седалка; 

*Задна ръкохватка, повишаваща комфорта и производителността при 

движение назад;  

*Хидравлично буферирани вилици за движение по неравна повърхност.                           

                 

3.8.2. Характеристики на карите, съответстващи на изискванията на 

потребностите.  

►Безопасност; ►Производителност; ►Издръжливост ;►Управляемост                                                                         

 

 

 

3.8.3.Експлоатация на електрокарите 

       Направен е анализ на действията в технически план, създаващи  

безопасни условия на труд и условия за обслужване, осигуряващи висока 

ефективност. Тези действия обхващат:       

1.Приемане на електрокара;   

2. Разработка на електрокара;   

3.Техническа експлоатация: участие на кара в товаро-разтоварните процеси, 

периоди  за поддържане и  време за ремонтиране.  

       Посочените действия,които трябва да се изпълняват при приемане, 

разработка и експлоатация на кара са в задълженията на оператора.  За тях са 

необходими   знания и умения за прилагането им. 

           

  3.9.  Квалификация на оператора на кар.  

  3.9.1.Задължителни изисквания.   
1. Да познава правилата и особеностите за управление  

2. Да познава в основни линии конструкцията на възлите и уредбите на кара 

3. Да участва в обслужването на кара,  да познава  инструкцията за 

експлоатация и обслужване.  

4. Да познава и строго да спазва правилата  по охрана на труда и техника на 

безопасността.  
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3.10. Безопасни условия на труд при използване на подвижна техника и 

съоръжения. Характерни опасности и източници на рискове  

Опасностите и техните източници, довеждащи до увреждане на здравето, са:   

1. Механични опасности: смазване , увличане, удар, охлузване и 

протриване.   

2. Опасности, създавани от електрическия ток: удар от електрически ток 

или изгаряне при допир.  

3. Термични опасности:  причиняване изгаряния или попарвания.  

4. Опасности, създавани от шум:  предизвиква физиологически и 

психически нарушения в човешкия организъм.  

5. Опасности, създавани от вибрации:  влияние върху целия организъм.  

6. Опасности, създавани от материали и вещества: вдишване на химични 

вещества с токсичен ефект.  

7. Опасности, свързани с монотонността на труда: трудов травматизъм от 

еднообразие на дейността.  

8. Опасност от пожар и експлозия: възпламеняване на  леснозапалими 

материали.  
  

        

         Изводи:  

1.  Въз основа функционалността  на електрокарите и мотокарите и 

анализираните им качествени показатели  е посочена необходимостта 

от все по-широкото им приложение  в производството. 

2. За ограничаване на опасните инциденти в условията на експлоатация, 

поддържане и ремонт , са представени основните възли,  агрегатите и 

уредбите в устройството на характерни типови електро и мотокари. За 

тях са представени някои общи технически и експлоатационни 

характеристики. 

3. Основавайки се на обхвата на работа са представени и анализирани 

насоките за приложение на съвременните електро и мотокари . 

Насоките се отнасят до енергийната ефективност, техническите 

показатели и ергономичността. 

4. В условията на многообразие , обобщаване и типизиране на функциите, 

е представено класифициране на карите. Във връзка с товаро-

повдигателните действия са формулирани основните изисквания при 

палетизиране и контейнеризация на товарните единици. 

5. Анализирани са основните функции на мотокарите и електрокарите, 

идентифицирани са безопасността, производителността, 

издръжливостта, маневреността. Представени са решения , чрез които 

те се изпълняват. Водещо начало е осигуряването на безопасност и 

отстраняване риска от аварии и злополуки. 

6. Анализирани са методите за ефективно използване на електро  и 

мотокарите, на  условията, които ги осигуряват.Обърнато е внимание 
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на първоначалното приемане на съоръженията и разработването им. 

Приоритетни за тях са условията, осигуряващи  техническа 

безопасност. 

7. Типизирани са характерни опасности и източници на рискове във 

връзка с безопасните условия на труд при използване на подвижна 

техника и съоръжения. В тази връзка са дефинирани инциденти от 

механични опасности,  електрически опасности, термични опасности, 

опасности от шум и вибрации, опасности от въздействия на материали 

и вещества, опасности от монотонност на труда , пожар и експлозия. 

8. Във връзка със заболяванията на опорно-двигателния апарат, в 

съответствие с нормативите за защита от вибрации, са представени 

изисквания към работното място на оператора на кара. Необходимо е 

да се отчетат функциите на кара: транспортиране на тежки товари, 

необходимост от подреждане в стифове. Отчитат се условията на пътя 

и са направени  съответните препоръки .  

 

 

 

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА 

РЕМОНТЪТ И ОБСЛУЖВАНЕТО НА ЕЛЕКТРО И 

МОТОКАРИТЕ СЪГЛАСНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО В   

РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ 
 

     В тази глава са решени задачи, свързани с формулиране на общи и 

специфични изисквания за безопасност при експлоатация на повдигащи 

машини. Анализирани са неизправностите при експлоатацията на карите, 

организацията на техническото обслужване и ремонта и произтичащите от 

тях изисквания за безопасност. Анализирани са случаите и обстоятелствата 

на случващи се трудови  злополуки при експлоатация на карите и 

възможности за отстраняването им.                          

             

4.1 Безопасни условия на труд при повдигащи машини 

4.1.1. Осигуряване на безопасни условия на труд при работа с 

електрокари и мотокари.  

4.1.1а.  Общи изисквания 

      При  работа  с електрокари и мотокари се изпълняват изискванията на:  

- нормативните актове по безопасност при работа;  

- нормативните актове по пожарна и аварийна безопасност.     

       В зависимост от вида работа се изпълняват и специфични изисквания при 

експлоатацията на електрокари и мотокари и свързаните с нея  изисквания 

при обслужването им. Анализът на тези изисквания за отделните участници в  
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процеса ( работодател, карист, кар, работни помещения, складове, стелажи,  

гаражи, ремонтни помещения, лаборатории и др.), в условията на 

безопасност, са взаимно свързани и обосновани [54].   

4.1.1б Специфични изисквания при експлоатация на електрокари и 

мотокари  

      Специфичните изисквания при експлоатация на електрокари и мотокари 

са изискванията към кара преди и след работа, неговия водач, извършваните 

товаро-разтоварни  работи и превоз на товари. 

     

4.1.2 . Изисквания за безопасни условия на труд при експлоатация на 

специализирани кари. 

       Някои видове кари, в съответствие с изпълняваните функции,имат своята 

специфичност по отношение маневреност, товароподемност, теглителна 

сила, оборудване, ергономичност и др. Това налага тяхното отделно 

анализиране [50,54].   

►експлоатация на вилични кари-повдигачи.  

      Изискванията се отнасят към отделните действия, които трябва да се 

изпълнят: подготовка за начало на работната смяна, товарене, тръгване,  

движение, използване ЛПС, управление, придвижване на хора и паркиране. 

Анализът показва, че обхватът на действията са: за движение -54,6% , 

подготовка за начало на работната смяна-6,8%, товарене-15,9%, тръгване-

6,8%, използване ЛПС-4,5%, управление-4,5%, придвижване на хора-4,5% и 

паркиране-2,4%.  Не трябва да се подценява значимостта на всяка от тях: 

неизпълнението на която и да е от тях е възможно да доведе до фатални 

последствия. Анализирани са задълженията на водачите на кари при всяко от 

посочените действия.   

►експлоатация на кар-високоповдигач 

     Анализирани са действията при поемане на товара,стифиране на 

палети,движение с товар по наклон, повдигане /спускане на товар, 

преустановяване на работа.  

►експлоатация на кари с газово гориво      
      Анализирани са действията за поддържане газовата уредба в съответствие 

с нормативните изисквания, условията при които работата се спира 

незабавно,необходимите действия при откриване на изтичане на газ от 

уредбата.  

►експлоатация на акумулаторни батерии в електрокарите. 

  

4.2  Tехническо обслужване и ремонт на електро и мотокари.   

4.2.1.  Система за обслужване и ремонт на кари 

      Всички операции, които се извършват с цел осигуряване годност на 

карите за експлоатация, се обхващат от техническото обслужване или 

ремонта. 
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Техническо обслужване (ТО) е комплекс от дейности, насочени към 

създаване на най-благоприятни условия за работа на детайлите и възлите с 

цел предотвратяване на неизправности и аварии. 

Ремонтът е  комплекс от операции, при които се отстраняват възникналите 

повреди и се възстановяват работоспособността и техническите показатели. 

      За карите е задължителна планово-предпазната система на техническо 

обслужване и ремонт. При нея обслужването и ремонтът се извършват 

задължително по график и отчасти по необходимост  при аварийни ситуации. 

      При карите се предвиждат следните видове технически обслужвания: 

1 . Е ж е д н е в н о  о б с л у ж в а н е  (ЕО).  
2. П ъ р в о  т е х н и ч е с к о  о б с л у ж в а н е  (Т 0-1). Извършва се след 40-

50 h работа на кара  

3. В т о р о  т е х н и ч е с к о  о б с л у ж в а н е  (ТО-2). Провежда се след 300 h 

работа на кара.  

4 . Г о д и ш н о  т е х н и ч е с к о  о б с л у ж в а н е  (ГО).                   
      Ремонтите биват два вида:текущи и основни. Т е к у щ и я т  р е м о н т  се 

характеризира с частичен демонтаж на кара. О с н о в н и я т  р е м о н т  се 

характеризира с изпълнение на пълния обем операции по възстановяване на 

работоспособността на кара.  

 

 

4.2.2.  Организация на технологичния процес при техническото 

обслужване и ремонт на кари . Обзавеждане на работните постове.        
       Според броя на карите и вида на специализация на предприятието [48,49] 

технологичният процес на обслужване и ремонт може да протече по два 

метода: 

- метод на универсалните постове: - метод на поточните линии.  

      Според организационно-технологичните  признаци ремонтите биват:  

 - индивидуални;   -агрегатни . 

     Обзавеждането на работните постове трябва да съответства на техно-

логичните изисквания, както и на техниката за безопасност при обслужване и 

ремонт. При индивидуалния метод универсалните постове са най-малко два:     

- пост за почистване; - пост за обслужване и ремонт.  

Постът обхваща: 

1. Място за зареждане.  

2. Място за шлосерски работи, диагностика, обслужване и ремонт на 

механичните агрегати.  

3. Място за ремонт и обслужване на горивната апаратура. 

4. Място за обслужване на хидравличните уредби. 

5. Механичен участък.   

6. Отделение за поддържане и ремонт на електрическата уредба.   
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4.2.3 Обслужване и поддържане на уредбите на електрокари          

      Обслужването и поддържането на електрокарите обхваща както най-

общите, така и конкретните дейности, които осигуряват безотказна работа. 

Oбслужващият персонал трябва да познава величините на различните 

хлабини, разстояния, провисвания и пр., които подлежат на регулировка, 

като ги обслужва и поддържа:  
1. електрическата уредба;  2. шасито;  3. двигателния мост;  4. управляемите 

мостове; 5. ходовите колела и опорните ролки; 6. спирачната уредба; 7.уредбата за 

управление; 8. хидравличната уредба;  9. повдигателните уредби; 10. командната  

уредба. 

   

4.2.3а. Наблюдения  и диагностични методи за  установяване на 

техническото състояние на карите при експлоатация   

      При експлоатацията техническите показатели на карите се изменят, 

детайлите им се износват, разходът на масло се увеличава, акумулаторните 

батерии се разрушават и т. н. Под влияние на различни фактори се понижават 

както производителността и икономичността, така и безопасността при 

експлоатация.      

      Промяната на техническото състояние на карите се определя чрез 

наблюдения  и диагностични методи. 

1.Наблюдения.  

2.Диагностични  методи. Диагностиката е възприемане (чрез 

механични,електрически  или др. датчици) на дадени показатели (напр. 

херметичност, състав на маслото и др.), които определят в известна степен 

техническото състояние.          

        

4.2.3б.  Технически прегледи за установяване на състоянието на карите при 

експлоатация 

      Контрола и обслужването на отделните възли на електрокара при 

различните прегледи се изразява в извършване на следните дейности: 

Ежесменни прегледи.  Извършват се определени изисквани дейности. По време 

на работа водачът следи работата на всички уредби на електрокара и при 

поява на необичайни явления и шумове взема необходимите мерки. Особено 

внимание трябва да се обръща на командната и спирачната уредба и на 

уредбата за управление.  

Технически преглед № 1. Освен всички операции, предвидени за ежесменния 

преглед, се извършват регламентирани проверки. При едносменна работа 

технически преглед №1 се провежда ежеседмично. 

Технически преглед № 2. Освен работите, извършвани при ежесменния   

преглед и техническия преглед № 1, се проверяват всички възли и агрегати 

на електрокара. При едносменна работа на електрокара технически преглед 

№ 2 се провежда приблизително веднъж в месеца. 
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Технически преглед № 3. През годината се провеждат две сезонни технически 

обслужвания  при преминаване към: - пролетно-лятна; - есенно-зимна 

експлоатация. В тези прегледи се включват освен всички работи, които се 

извършват при технически преглед № 2, още и регламентирани  

допълнителни работи. 
          

4.2.4 Неизправности при работа с електрокари и тяхното отстраняване.                                   

     Работата на електрокарите може да бъде прекъсната от появили се 

неизправности [48,49]. Те могат да се появат в: ходовата част, предния мост, 

ресорите,шасито  и буксирното устройство, задния мост, уредбата за 

управление, спирачната уредба, командната уредба, хидравличната и 

повдигателната уредба, ел. уредбата.  

 

4.2.5 Изисквания при поддържане и ремонт на електрокари и мотокари  

      Качественото  поддържане на карите и своевременният и адекватен 

ремонт осигуряват безопасност на работа и намаляват рисковите фактори за 

аварии. Те се постигат при спазване: 

- изисквания  към сервизните и ремонтните работилници нa карите.       

- изисквания  към кара при поддържане и ремонт.  

Обръща се внимание за: 

положението на кара при ремонт; обезопасяването при технологични 

операции за ремонт; зареждането с гориво и масла;  газовата уредба.           

Изисквания към ремонта на електрокарите  

      Ремонтът на електрокара има за цел бързо да се отстранят възникналите 

неизправности: да се възстановят или да се заменят повредените детайли. 

      Както е известно, ремонтите биват аварийни и планово-предпазни. 

Аварийният ремонт се извършва след небрежно техническо обслужване или 

неправилна експлоатация и претоварване. Планово-предпазните ремонти са 

два -текущ и капитален, и до влизането си в тях електрокарът трябва да бъде 

в експлоатация определен брой часове. Докато при текущия ремонт се 

подменят обикновено няколко на брой  детайли на базата на забележките от 

техническите прегледи, целта на капиталния ремонт е да се възстанови 

работоспособността на машината, като се заменят дори цели уредби. 

     При анализа на основните изисквания към ремонта на електрокарите и 

уредбите му се обръща  внимание на условията на работа в ремонтната 

работилница, на необходимите инструменти и приспособления за правилното 

разглобяване.         
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4.3. Трудови злополуки при експлоатация на мотокарите          

4.3.1.Опасности от възможни злополуки, когато не са изпълнени 

определени  изисквания. Обръща се внимание на изискванията за случаите:     

 

I. Подготовка преди започване на работа. Периодичните  проверки са 

задължителни,  месечните и годишните трябва да се извършват внимателно и 

всяка аномалия да се отстрани незабавно. Проверките може да се извършват 

само от сертифициран експерт.  

 

 II. Изискване към пътя. Представени са характерни случаи:  

    
          фиг.4.8а                                фиг.4.8б                              фиг.4.8в  

 

 

III. Изискване към водача:  

 

IV. Изискване към товара и товаренето. Посочени са характерни случаи:  

     
         фиг.4.10г                                фиг.4.10д                            фиг.4.10е 

 

4.3.2. Инциденти при работа с вилкови повдигачи                      
      Употребата на вилкови повдигачи има потенциала за сериозни и дори 

фатални наранявания, ако не е правилно извършвана [64]. Представени са 

конкретни случаи.  

 • Водач на вилков повдигач удря група тръби с водород и едната от тях се 

пробива. Водорода изтича и се възпламенява. Водачът е наранен. 

 • Вилков повдигал удря пешеходец като му нанася сериозни наранявания. 

 • Вилков повдигач наранява пешеходец при извършване на маневра на заден 

ход.  
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 • Оператор надзирава товаренето на палети. Ударен е от вилков повдигач 

поради лоша видимост на  водача. 

 • Оператор използва палет, поставен на повдигнатите  вилици на вилков 

повдигач, за да работи на височина. Пада и си чупи крака. 

 • Водач работи с бутилки в палет, който е все още върху вилиците на 

вилковия повдигач. Водачът премества вилковия повдигач, което води до 

падане на бутилките, които удрят крака на водача. 

 • Поради невнимание на водача, вилковия повдигач излиза извън 

платформата. 

                                       

                

 

         Изводи:      
1. Анализирани са изискванията  за безопасни условия при експлоатация, 

поддържане и ремонт на електрокари и мотокари. 

2. Формулирани са общите изисквания към работодател, оператори на 

кари и към кара. Детайлизирани са изискванията към работните 

обстоятелства: гаражи, ремонтни помещения и изпитвателни 

лаборатории.При специфичните изисквания при експлоатация на 

електрокари и мотокари са представени изискванията към кара,водача 

на кара при извършване на товаро-разтоварни работи,изискванията  

при извършване на превоз на товари и грижите към кара при 

завършване работата с него. 

3. Определени са специфичните изисквания при поддържане и ремонт на 

електрокари и мотокари , като е акцентирано на положението на кара 

при ремонт, обезопасяване при технологичните операции, условията за 

зареждане с гориво и масла, ползвани в газовите уредби на кара. 

4. Анализирани са неизправностите и отстраняването им при работа с 

карите. Неизправностите са типизирани по място: в ходовата част, 

предния мост , ресорите, шасито, задния мост, в уредбата за 

управление, спирачната уредба, командната уредба, хидравличната и 

повдигателната уредба, в електрическата инсталация. Във връзка с 

обслужването и поддържането и свързаните с тях технически прегледи 

са определени необходимите дейности за техническите прегледи: 

ежесменни, ежеседмични, месечни и годишни. 

5. Във връзка с техническото обслужване и ремонта на електрокарите и 

мотокарите,вниманието е насочено към установяване на техническото 

им състояние чрез провеждане на наблюдения и диагностични методи. 

За обезпечаване на система за обслужване и ремонт са обхванати 

дейностите по техническото обслужване в различните му 

разновидности.  

6. Типизирани са случаите на злополуки. Представени са показателни 

примери за злополуки с фатални последствия, като вниманието е 
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насочено към инцидентите при работа с вилкови повдигачи. 

Типизирани са случаите на злополуки, причинени от неизпълнени 

изисквания от гледна точка на : подготовка преди започване на работа, 

изпълнение на изискванията на пътя, изисквания от страна на 

оператора при работа с кара. Направени са конкретни препоръки при 

манипулиране с рисковите вилкови повдигачи. 

 

 

 

 

ГЛАВА ПЕТА 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕ  ПОДДРЪЖКАТА И РЕМОНТА НА 

ЕЛЕКТРО И МОТОКАРИТЕ В ИНДУСТРИАЛНАТА ЗОНА НА ГРАД 

ЧЕРКЕЗКЬОЙ- Р. ТУРЦИЯ 

 

5.1. Обща информация за Черкезкьой.  

Административна единица – Община ;    Област – Текирдаг, [51]. 

Разстояние до близки големи градове : до Истанбул - около 110км; до Бургас 

- около 200 км;  до Текирдаг - 56 км.  Население:133 226 души (2015 год.) 

   
Географска характеристика :  

41° 17' 06'' - северна ширина             28° 00' 01'' - източна дължина 

Надморска височина : 160 m             Площ : 326 km2 

 

5.2. Обща постановка на проведеното изследване чрез анкетиране. 

Резултати. 

       Анкетирането е направено за поддръжката и ремонта на електро и  

мотокарите в  в периода   2010-2015 г.  

 

5.2б Резултати от анкетирането по изложение на материала от гл.2  

Поддръжка на съоръженията.  Oсновни дейностите по поддръжката (към 

т.2.1.1)  
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      За поддръжка на карите се използват:1.проверка; 2.изпитване; 

3.измерване; 4.подмяна на части; 5.настройка ; 6.откриване на повреди ; 

7.сервизно обслужване. 

 

Посочените [%]са за комбинация от дейности за поддръжка, при 

неизпълнение  на които са получени злополуки, аварии,повишен риск от тях 

и намалена безoпасност.  

дейност 1 2 3 4 5 6 7 [%] 

 

комбинация 

от 

дейности 

˅      ˅ 6,2 

˅    ˅ ˅  25,8 

˅  ˅   ˅  16,6 

˅  ˅  ˅   20,2 

˅ ˅  ˅  ˅  15,1 

˅ ˅ ˅ ˅ ˅   16,1 

          
Насоките за подобрение  поддържането на съоръженията са:1.Използване 

на  усъвършенствани машини; 2.Автономна поддръжка; 3.Програмирана 

поддръжка; 4.Обучение;  5.Пуск;  6.Поддръжка на качеството;  7.Тотална 

поддръжка на производството;  8.Безопасност и околна среда.  
       Посочените [%] са за дейности, които от своя страна комбинират 

дейностите за подобряване  поддържането на съоръженията, при 

неизпълнението  на които са получени злополуки, аварии, повишен риск от 

тях и намалена безопасност в условията на нормални действия с кара. 

  

дейности 1 2 3 4 5 

 

 

 

комбиниране 

на 

дейности 

1 ˅     

2    ˅ ˅ 

3   ˅  ˅ 

4 ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ 

5   ˅ ˅ ˅ 

6  ˅ ˅ ˅ ˅ 

7    ˅ ˅ 

8 ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ 

[ %] 7,8 12,2 19,3 26,7 34 

 
  Ремонт на съоръженията. Дейности, свързани с ремонта (към т. 2.2.1.).            
      Посочените [%] са за дейности, които от своя страна комбинират 

ремонтите, при неизпълнението  на които са станали злополуки, аварии, 

повишен риск от тях и намалена безопасност в условията на нормални 

действия с кара.  
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5.2в Резултати от анкетиране по изложение на материала от гл.3. 

Експлоатация на електрокарите (към т. 3.8.3.). 
       Посочените [%] са за действия при приемане, разработка и експлоатация 

на електрокара, от непълното провеждане на които са получени злополуки, 

аварии, повишен риск от тях и намалена безопасност в условията на 

нормални действия с кара. 

    

 

5.2г.  Резултати от анкетиране по изложение на материала от гл.4  

       Система за обслужване и ремонт на кари (към т. 4.2.1.)    

       Посочените [%] са за видовете техническо обслужване, в резултат на 

неизпълнени или частично изпълнени техни изисквания, при които са 

станали злополуки, аварии, повишен риск от тях и намалена безопасност в 

условията на нормални действия с кара.   

    

№         Видове техническо обслужване [%] 

 1 Е ж е д н е в н о  о б с л у ж в а н е  (ЕО) 31,5 

 2 П ъ р в о техническо  обслужване (Т 0-1). 27,5 

 3 В т о р о  т е х н и ч е с к о  о б с л у ж в а н е  (ТО-2).  16,8 

 4 Г о д и ш н о  т е х н и ч е с к о  о б с л у ж в а  н е  (ГО).  24,2 

          

Ремонти: текущи и основни. 

       Посочените [%] са за 50,75 и 100%  обхванат ремонт, в резултат на 

неизпълнението на който са получени злополуки, аварии, повишен риск от 

тях и намалена безопасност в условията на нормални действия с кара.  

 

 

случаи дейности 1 2 3 4 5 

 

комбиниране 

на 

ремонти 

1.Основни  ˅  ˅ ˅ 

2.Средни   ˅   

3.Текущи ˅  ˅  ˅ 

4.Аварийни   ˅ ˅  

5.Задължителни ˅ ˅  ˅ ˅ 

[ %] 28,5 26,3 15,2 18,8 11,2 

№ Действия при приемане, разработка и експлоатация на 

електрокара. 
[%] 

1. Приемане на електрокара 15,2 

2. Разработка на електрокара 48,4 

3. Техническа експлоатация. 36,4 
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Видове ремонт и обхват, върху който той се разпростира   

   
 

Технически прегледи за установяване техническото състояние на карите 

при експлоатация (към т. 4.2.3б.). 

       Посочените [%] са за неизпълнени изисквания на отделните прегледи и  

извършвани дейности, в резултат на които са получени злополуки, аварии, 

повишен риск от тях и намалена безопасност в условията на нормални 

действия с кара.  
 

№ Видове прегледи и извършвани дейности [%] 
1. 

 

Ежесменни прегледи 31,8 

Технически преглед № 1 28,2 

2. Технически преглед № 2. 18,3 

3. Технически преглед № 3. 21,7 

 

 

Неизправности при работа с електрокари и тяхното отстраняване (към 

т.4.2.4.). 

      Посочените [%]са за неизправности в отделните части на карите, в 

резултат на които са получени злополуки, аварии, повишен риск от тях и 

намалена безопасност в условията на нормални действия с кара.   

 

 

 

 

№ Видове неизправности в карите  [%] 

 1 Неизправности в ходовата част.   4,9 

 2 Неизправности в предния мост.  14,2 

 3 Неизправности в ресорите   6,1 

 

 

 1 

 

 

Т е к у щ  р е м о н т  
Характеризира се с частичен демонтаж на кара.    

Oбхванат      

ремонта 
 [%] 

до 50% 37.8 
до75% 19,3 
до 100%  7,9 

 

 2 

О с н о в е н  р е м о н т   
Ремонтират се всички агрегати и възли и се постигат първоначалните 

хлабини, с което се осигурява нормална експлоатация. Според характера на 

експлоатацията основният ремонт на електрокарите се извършва след 5500—

6000 h работа. 

Oбхванат   

ремонта 
[%] 

до 50% 22,7 

до 75% 10,2 
до 100%   2,1 
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 4 Неизправности по шасито и буксирното устройство.    2,8 

 5 Неизправности в задния мост. 10,1 

 6 Неизправности в уредба управление  6,9 

 7 Неизправности в спирачната уредба 22,2 

 8 Командна уредба.          10,1 

 9 Неизправности в хидравличната и повдигателната уредба  8,7 

10 Неизправности в електрическата уредба 14,1 

 

 

 

Изисквания при поддържане и ремонт на електрокари /мотокари (към 

т.4.2.5).  

       Изискване към сервизните и ремонтните работилници нa карите. 

     Посочените [%] са за неизпълнени  изисквания към сервизните и 

ремонтните работилници  на карите, в резултат на които са станали 

злополуки, аварии, повишен риск от тях и намалена безопасност в условията 

на нормални действия.  

 
 

 

Изводи:  

1.Анализирани са тематичните основи за изграждане на методика за 

анкетиране с цел оценяване поддръжката и ремонта на електро и  мотокари. 

Методичните основи обхващат условията, при които се получават  трудови 

злополуки, аварии и повишен риск от тях, намалена безопасност в условията 

на нормални действия на кара.  

 2. Представени са резултати от анкетно изследване за ремонта и обслужването 

на електро и мотокарите, прилагани в индустриалната зона на гр. Черкезкьой - 

Р. Турция  за осигуряване безопасни условия на труд.  

3. Резултатите от изследването позволяват усилията целево и ефективно да се 

насочат към създаване и усъвършенстване на организацията за постигане на 

безопасни условия на труд.  

 

 

№ Изискване към сервизните и ремонтните работилници нa     

карите. 

[%] 

1 Изискване към положението на кара при ремонт       9,6 

2 Обезопасяване при технологични операции за ремонт 36,4 

3 Изисквания при зареждане с гориво и масла     16,2 

4 Изискване на газовата уредба при поддържане и ремонт на кари 13,7 

5 Изисквания към ремонта на електрокарите 24,1 
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Приноси с научен, научно-приложен и приложен характер 

Приноси с научно-приложен характер: 

1. Формулирана е основната постановка  за  анализ на статистическата система 

на трудовите злополуки, охарактеризирана е  нейната същност, въз основа на 

което  се идентифицират причините и обстоятелствата за трудовите злополуки, 

определени са техните  фактори, с оглед създаване политика за превенция.   

2. Анализирана е общата методология на статистическата система ”Трудови 

злополуки”, изградена въз основа на цели, принципи и източници на 

информация, като е обърнато внимание на обхвата и критериите за участие на 

случаите на приета трудова злополука. Представена е логиката на системата, на 

единиците и факторите в нея, на показателите, характеризиращи трудовите 

злополуки. Ръководни насоки за класифициране на трудовите злополуки,са 

вида на увреждане, факторите, причините и обстоятелствата, вида на работата, 

начин на увреждане и характеристика на „материалния фактор“.    

3.Анализирани са дейностите за поддържане на съоръжението, чрез които то 

работи безопасно. В тези условия са обобщени основните правила за 

безопасно работно място, минимални разходи и ефективност на 

оборудването, видове ремонти и загубите в тях, факторите , осигуряващи 

подобрена ремонтопригодност и надеждност. Представени са възможните  

въздействия от авариите. 

4. Анализирани са тематичните основи за изграждане на методика за 

анкетиране с цел оценяване поддръжката и ремонта на електро и  

мотокарите. Представени са резултати от анкетно изследване за ремонта и 

обслужването на електро/ мотокари.  
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Приноси с приложен характер: 

1. Представени са и са анализирани организационни мероприятия, създаващи 

предпоставки за безопасни условия на труд. Вниманието е насочено към 

задължения на работодателя за организиране на обучение и инструктажи по 

безопасност при формулирани основни цели, обхвати  на обучение и работни 

проблеми.  

2. За ограничаване на опасните инциденти в условията на експлоатация,  

поддържане и ремонт , са анализирани основните възли  в агрегатите и 

уредбите  на характерни типове електро и мотокари. За тях са представени 

технически и експлоатационни характеристики  при осигурена безопасност. 

3. Типизирани са характерни опасности и източници на рискове във връзка с 

безопасните условия на труд при използване на подвижна техника и 

съоръжения. Дефинирани са инциденти при механични опасности, от 

електрически ток, термични опасности  и д.р. Анализирани са безопасните 

условия при експлоатация, поддържане и ремонт. Представени са 

изискванията към кара, водача на кара при товаро- разтоварните работи и 

превоза на товари. 

4. Анализирани са неизправностите и отстраняването им при работа с карите, 

както и дейности за техническите прегледи. Във връзка с обслужването и 

ремонта, вниманието е насочено към установяване на техническото им 

състояние.  


