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I. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД.
1. Въведение.
Галваничната обработка представлява важна част от производство на
машиностроителни и електротехнически компоненти за различни области на
материалното производство. Анализът на условията за работа в този сектор показва
повишена опасност от въздействието на различни опасни фактори, обусловени от
характера на производствената дейност. Осигуряването на безопасни условия при
извършване на технологичните операции, гарантира запазване на работоспособността
на работещите и в голяма степен ще допринесе до намаляване на трудовите злополуки .
Проведеното проучване в този сектор на производството показа, че съвременното
състояние галваничното производство в Р.Турция по отношение на осигуряване на
безопасни условия на труд не е на необходимото ниво и изостава от съвременните
постижения в тази област. Очевидно е също, че липсват систематични усилия за
решение на проблемите в осигуряването на безопасност на труда в галваничното
производство, отчитайки спецификата на този вид дейност.
2. Актуалност и значимост на темата на изследването.
Актуалността на дисертационния труд се обуславя от необходимостта от
повишаване на безопасността на труд в сектор галванизация чрез анализиране на
състоянието на производствената дейност с цел ограничаване на трудовите злополуки и
професионалните заболявания на работещите.
3. Обект и предмет на изследването
Обект на изследването са 8(осем) фирми, позиционирани в района на
гр.Истанбул, Р.Турция, осъществяващи производствена дейност, при която са налице
цехове или производствени участъци за галванизация на детайли.
Предмет на изследване са условията на труд и безопасността на работната среда
за работещите в цехове или производствени участъци за галванизация на детайли в
изследваните фирми.
4. Изследователски проблем.
Наличие на несъответствие между действителното и необходимото състояние на
безопасността в галваничното производство на обектите на изследване и ограничена
възможност за обобщаване на резултатите за всички подобни случаи.
5. Теза на автора.
Да се изгради стратегия, чрез норми и основни правила, за създаване на
безопасни условия на труд и превенция на трудовите злополуки в сектор галванизация.
6. Цел и задачи на дисертационния труд
Целта на дисертационни труд е: чрез анализ на производствените,
технологичните и икономическите показатели на поддържането и ремонта на
съоръженията (вани за галванични покрития, вентилационни системи и химически
камини) и чрез изследване изпълнението на законовите изисквания за осъществяване на
този вид дейност, да се създадат безопасни условия на труд и превенция на трудовите
злополуки.
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За постигане на целта е необходимо да се решат следните задачи:
6.1. Анализиране статистическата система на трудовите злополуки, въз основа на
което да се идентифицират причините и обстоятелствата на трудовите злополуки и се
определи къде и как настъпват, с оглед създаване политика за превенция.
6.2. Разкриване функционалните възможности при различните форми на
поддържане на съоръженията за галванизация, изискванията и взаимната връзка между
тях за постигане максимално безопасни условия на труд.
6.3. Въз основа на анализ на нормативните документи и експлоатацията на
технологичните съоръжения формулиране на типичните общи и специфични
изисквания за безопасност при работа в процеса на галваничното производство.
7. Методология на изследването
Като се имат предвид специфичните характеристики на обекта и предмета на
изследване, са използвани разнообразни подходи за изпълнение на поставените задачи
в дисертационния труд, като метода на тестовото и анкетно проучване, метода на
сравнението, метода на взаимосвързаното изучаване на отделните елементи в процеса
на работа и метода на експертната оценка. Резултатите са обработени с помоща на
софтуерния пакет SSPS 17.0 и са представени на Excell и Word от програмния пакет на
Microsoft Office.
8. Ограничения на проблемния обхват на изследването.
В обема на изследването са обхванати 8(осем) фирми, позиционирани в района на
гр.Истанбул, Р.Турция, като участниците са общо 96 непосредствено работещи на
различни позиции в сектор галванизиране. Ръководителите и собствениците на тези
фирми, както и представители на контролните органи, не са обект на изследването.

II. ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД.
Дисертационният труд се състои от увод, четири основни глави, заключение и
литература. Разработен е в общ обем от 143 стр., с включени 18 фигури и 23 таблици.
Използвани са 79 литературни източника на информация(48 на английски език, 13 на
турски език и 18 източника от интернет).

III.

КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД

1. Глава първа. ВЪВЕДЕНИЕ
За работещите в сферата на материалното производство безопасните условия на
труд придобиват все по-голямо значение поради прякото влияние върху
икономическите резултати от производствената дейност. Проблемите на „безопасните
условия на труд“ са особено важни за сектора на галваничното производство поради
опасността от професионални заболявания които трайно, а в някои случаи и
окончателно, изваждат работника от производствения процес. Създаването и
поддържането на „безопасни условия на труд“ от своя страна спомагат за качеството и
ефективността на производствения процес и осигуряват несравнимо по комфортни
условия за дейността на производствения персонал.
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В дисертацията през призмата на „културата на безопасност“ са разгледани
„безопасните условия на труд“ в производството на галванизирани детайли, в сектора
на галваничното производство на Република Турция. Изследвани и анализирани са
методите и средствата за предпазване на работещите от трудови злополуки и
професионални заболявания, изведени са рисковите фактори за възникване на трудови
инциденти.
На базата на събраните и анализирани статистически данни е установено, че
съвременното състояние на такъв важен сектор като галваничното производство в
страната, по отношение на безопасността на труда, не е на необходимото ниво и
изостава от световните тенденции в тази област.
2. Глава втора. АНАЛИЗ НА ПРИЧИНИТЕ ЗА ТРУДОВИТЕ ЗЛОПОЛУКИ В
ГАЛВАНИЧНОТО ПРОИЗВОДСТВО.
Във втора глава се извършва комплексен анализ на причините за трудови
злополуки през призмата на характерните за галваничното производство технологични
процеси.
2.1. Галванизиращи системи.
Галваничното производство е процес на нанасяне на метален слой по
повърхността на детайлите в среда на воден електролит с подходящ химически
състав(Фиг. 2.1.). След подходяща предварителна обработка на повърхността на
детайлите, на галванизация могат да се подлагат и неметални материали, например т.н.
метализация на пластмасови детайли. Галванизирането включва обработката на
изделие, което е изработено от електропроводим метал чрез отлагането на тънък слой
от друг метал, с помощта на електрически ток. Технологията за галванизация позволява

Захранване

e-

Cu2+

e-

Cu2+

Анод

Катод

Bakır

Malzeme

Фиг. 2.1.
Схема на вана за галванични покрития на метални детайли
да се отлагат функционални покрития, чиято дебелина е само няколко микрона и така
ценните материали да се използват по целесъобразен и ефикасен начин.
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Процесът на галванизация протича в поле на електрически ток и при подходяща
температура. В зависимост от състава на водния електролит около електролитните вани
се създава атмосфера на киселинни или алкални изпарения, които се отвеждат извън
работния участък от специално проектирана за целта принудителна смукателна
вентилационна система. Тези изпарения са основната причина за трудови злополуки от
химически отравяния и професионални заболявания. В редица случаи причина за
трудови злополуки могат да бъдат и съоръженията за електрозахранване и
вентилационните съоръжения, без които галваничното производство на съвременния
етап е невъзможно(Фиг. 2.2.).
Някои процедури, свързани с производствения процес, като например
обезмасляване на галванизираната повърхнина, са с повишена пожарна опасност, което
от своя страна също води до трудови злополуки.
2.2. Действия върху повърхностите на металите.
Технологията за осъществяване на галваничното производство задължително е
свързано със следните процедури(фиг. 2.3.):
A - Предварителна обработка( почистване ) – целта е да се отстранят всички
нежелани включвания и повърхностни дефекти(основно ръжди и оксиди).
Предварителната обработка може да бъде извършвана ръчно, механизирано и най-често
химически в специални вани.
B - Галванизация – основния технологичен процес за покриване на повърхността
на детайла с метал. В зависимост от технологичната процедура детайлите могат да се
подлагат на няколкократна галванична обработка с цел постигане на по-качествено и
по-дълготрайно метално покритие.
C - Измиване – необходима процедура за отстраняване на остатъците от водния

Фиг. 2.2.
Цех за галванично производство
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Фиг. 2.3.
Примерна схема на галванично производство.

електролит след изваждане от галваничните вани. Осъществява се чрез
деминерализирана(дестилирана) вода или чрез органични водоотблъскващи вещества
(например обезмаслен бензин).
D - Изсушаване - необходима процедура за отстраняване на водата по
повърхността на детайлите след измиване и подготовка за следващи процедури от
цялостния производствен процес.
E - Почистване в баня – на такава процедура се подлагат детайлите, които трябва
да имат добър търговски вид, например гладка и блестяща повърхност.
2.3. Технологични операции при галваничното производство и свързаните с тях
причини за трудови злополуки.
В таблица 2.1. са дадени най-често използваните технологични операции и
свързаните с тях причини за трудови злополуки.
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Таблица 2.1.
Технологични операции при галванично Опасности
от
трудови
злополуки и
производство
професионални заболявания
Електролитно полиране
Опасност за трудови злополуки от изгаряния и
раздразнения,
образувани
от
алкални
изпарения (сода каустик) и корозионни
химически вещества.
Електропокритие
При работа с хром и никел работещите са
изложени на риска от ракови заболявания.
Опасност от трудови злополуки при
използването на леснозапалими химически
вещества и прахове, които са свързани с
технологичния процес и водят до поражения
от изгаряния и експлозия.
Емайлиране и ецване
Опасности за трудови злополуки, причинени
от: конвейери и шлифовъчни машини ; риск от
изгаряния,
причинени
от
високата
температура на течността и праховете, които
могат
да
причиняват
белодробни
заболявания.
Ерозия с киселина
Опасности от трудови злополуки, причинени
от: изгаряния с киселина, риск от
леснозапалими
химични
вещества,
използвани
при
висока
технологична
температура.
Риск
от
прилагане
на
флуороводородна киселина.
Галванизация
Опастности от трудови злополуки, причинени
от изгаряния
с пари на електролитния
разтвор. Опасности от трудови злополуки,
причинени от високата температура на
електролитните разтвори и леснозапалимите
разтворители на нефтопродукти.
Топлинна обработка на електролитите
Опастности от трудови злополуки, причинени
от: отравяния с цианид и въглероден оксид,
изгаряния от леснозапалими химически
вещества.
Фосфатиране
Опастности от трудови злополуки, причинени
от изгаряния на леснозапалими химически
вещества.
Грундиране
Опастности от трудови злополуки, причинени
от изгаряния с използваните токсични и
запалими разтворители и канцерогенни
хромни съединения.

2.4. Трудови злополуки и професионални заболявания в сектор "Галванизиране".
Най-често трудовите злополуки и свързаните с тях професионални заболявания се
причиняват от следните химически вещества, използвани в галваничното производство:
А) Арсен и неговите съединения – арсенът и съединенията му се числят към 1-ва
група канцерогенни вещества за хората по класификацията на Международната
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агенция за изследване на рака (IARC). Най-често се наблюдава рак на белите дробове и
на кожата.
При трудова злополука с арсен и негови съединения могат да се получат две
форми на професионални заболявания – остро или хронично отравяне. В първият
случай едновременно се засягат множество нерви, в резултат на това се развива
неспособност за извършване на волеви движения, а при втория се появяват кожни
изменения и нарушени функции на някои жлези водещи до невъзможност за
пълноценна трудова дейност.
Б) Кадмий и неговите съединения – съединенията на кадмия(кадмиеви оксиди,
кадмиев двухлорид) са едни от най-опасните канцерогенни материали за работещите в
галваничното производство. Попадат в организма под формата на прах или изпарения.
Металният кадмий е слабо токсичен, но продължителното му приемане също води до
професионални заболявания.
При трудови злополуки с кадмий се наблюдават нарушения на дихателната
дейност, сърдечни смущения и нарушена дейност на много важни жлези за
функционирането на организма.
В) Хром и неговите съединения – хромът и неговите съединения са доказани
канцерогенни вещества за рак на белите дробове и носната кухина. Те могат да се
проявят и след прекратяване на трудовата дейност.
При трудова злополука с хром и неговите съединения се наблюдава изменения в
кръвоснабдяването и поражения по кожата.
Г) Олово и неговите съединения – оловото и неговите съединения причиняват
отравяне известно като сатурнизъм. Независимо от забраните на „Международната
организация на труда“ работещите в галваничната индустрия са изложени на системно
въздействие поради ползването на различни бои и абразиви съдържащи оловни
съединения. Попадат в организма под формата на прах или изпарения.
При трудова злополука с олово и негови съединения се наблюдават поражения на
централната нервна система(треперене на крайниците, повишена възбудимост), на
бъбреците, сърдечно-съдовата система и репродуктивните способности.
Д) Никел и неговите съединения – никелът и неговите съединения са най-често
използвания тежък метал в галваничната индустрия, поради предимствата му за
получаване на покрития с добър търговски вид. Попадат в организма под формата на
прах или изпарения. Натрупват се в организма предимно в бъбреците, далака и черния
дроб.
При трудова злополука с никел и неговите съединения се наблюдават смущения в
горните дихателни пътища, а при продължително въздействие – кожни екземи и рак на
белия дроб.
Е) Въглероден оксид( СО ) – в галваничната индустрия се отделя в процеса на
изсушаване на детайлите след промиване и при нагряване на някои галванични
разтвори.
При трудова злополука с въглероден оксид се наблюдава отпадналост на
работещите и дихателни проблеми, а при силно въздействие може да се стигне до
колапс и загуба на съзнание.
2.5. Пожарна безопасност в галваничното производство.
Използваните технологични процедури в галваничното производство са свързани
с използването на химически продукти с висока пожарна и взривна опасност, като
например различни разтворители и разредители. Изпаренията и разливанията на тези
материали създават непосредствена пожарна опасност в почти всички зони на
производство на галванизиране на детайли. Наличието на ефективна противопожарна
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вентилация и спазването на противопожарните норми са задължителни за всички
галванични производства.
По време на обучение на работещите в галванични производства е необходимо да
се обърне особено внимание на неподходящите пожарогасителни среди и специалните
опасности, възникващи от химикалите в случай на пожар. Възможно е да бъдат
предоставени и допълнителни инструкции за обезвреждане на остатъците. Това ще
спомогне да се сведат до минимум последиците и да се избегнат опасни реакции при
борба с пожари, включващи химикали.
2.6. Изисквания за квалификацията на работещите в галваничните
производства.
В зависимост от вида и качеството на галваничното покритие, от вида и състава
на електролитния разтвор, от вида и технологичното обзавеждане на електролитните
вани и не на последно място от електрозахранването на процеса се определя нивото на
квалификация на работния персонал в галваничното производство. Разнообразните
процедури и технологии в галваничното производство поставят високи изисквания към
квалификацията на
работния персонал. Необходими са познания по обща и
неорганична химия, електротехника, топлотехника, вентилационна техника, екология и
др.п. Това налага работещите в галваничното производството да преминават през
специализирано обучение( начално и периодично ) и да са запознати с необходимата
информация за предотвратяване на трудовите злополуки и свързаните с тях
професионални заболявания, в съответствие с член 31 от Регламент 1907/2006 на ЕС за
Безопасни Условия на Труд(БУТ). Тази информация(актуализирана, за да отчете
променящите се обстоятелства) може да варира от устно съобщение до индивидуална
инструкция и обучение, придружени от писмена информация, в зависимост от
естеството и степента на риска, разкрит от оценката за безопасност на производството в
съответствие с Директивата за емисиите от промишлеността(ДЕП) на ЕС.
2.7. Изводи от втора глава.
В резултат от проведения във втора глава анализ са направени следните изводи:
1. Извършен е комплексен анализ на причините за трудови злополуки през призмата на характерните за галваничното производство технологични процеси. Изяснени
са основните причинители на трудовите злополуки и професионални заболявания в
галваничното производство.
2. В настоящия момент са налице редица проблеми при осигуряването на
безопасни условия на труд в галваничното производство на Република Турция. Това
състояние не съответства на съвременните тенденции на развитие на безопасността на
производството.
3. Необходимо е работещите в галваничното производство на Република Турция
да притежават необходимата информация и да преминават обучение по безопасност на
производството.

3. Глава трета. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕТО
3.1.
Средства и методи.
3.1.1. Средства.
Изследването е проведено в 8(осем) фирми, позиционирани в района на
гр.Истанбул, Република Турция, осъществяващи производствена дейност, при която са
налице цехове или производствени участъци за галванизация на детайли(Таблица 3.1.).
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В проучването са участвали 96(деветдесет и шест) активно работещи в посочените
фирми за галванично производство. Изследвано е прилагането на основните правила на
безопасност и информираността на работещите за проблемите при осигуряването на
безопасни условия на труд в галваничното производство. Не са обект на изследването
ръководители и собственици на тези фирми, както и представители на органите,
осъществяващи контрол на дейността.
Оценяването на прилагането на основните правила на безопасност и
информираността на работещите за проблемите при осигуряването на безопасни
условия на труд в галваничното производство е извършвано чрез точкова система по
схемата: да – 3 точки; отчасти – 2 точки; не – 1 точка. Нивото на прилагането на
основните правила на безопасност и информираност на работещите за проблемите при
осигуряването на безопасни условия на труд в галваничното производство е
определено, както е показано в таблица 3.1., при използване на диапазона на оценките,
показани в таблица 3.2.
Таблица 3.1. Изследвани фирми използващи галванично производство.
Фирма Годин Технологи Баланс
Брой на Регистраци Оценките от
а на я
($/за
персона онен
контролни
създа
година ) ла
статус
форми
ване
/Нивото
на
предпазните
мерки
ИЛКЕМ КД
1997
РЪЧНА
220.000
22
ИМА
82
(İLKEM KD)
Средно ниво
АДЖАР
1999
РЪЧНА
360.000
32
ИМА
73
ГИФТ
Средно ниво
(ACAR GİFT)
ФУРКАН
1984 НАПЪЛНО
710.000
37
ИМА
98
ГАЛВАНО
АВТОМАТ
Средно ниво
(FURKAN
ИЧНА+
GALVANO)
ОТЧАСТИ
РЪЧНА
КАЯЛАР
1986 НАПЪЛНО 560.000
36
ИМА
97
КРОМ
АВТОМАТ
Средно ниво
(KAYALAR
ИЧНА+
CHROMIUM
ОТЧАСТИ
)
РЪЧНА
КЛМ
1982 НАПЪЛНО 1.150.00
57
ИМА
147
ГАЛВОАВТОМАТ 0
Високо ниво
КАПЛАМА
ИЧНА+
(KLM
ОТЧАСТИ
GALVOРЪЧНА
COVERING)
ААА
1992 НАПЪЛНО
34
ИМА
74
АВТОМАТ 460.000
Средно ниво
ИЧНА+
ОТЧАСТИ
РЪЧНА
11

ДРМ
ГАЛВО
(DRM
GALVO)

1991

МАС КИМ
МЕТАЛ
(MAS KİM
METAL)

1989

НАПЪЛНО
АВТОМАТ
ИЧНА+
ОТЧАСТИ
РЪЧНА
НАПЪЛНО
АВТОМАТ
ИЧНА

650.000

41

ИМА

92
Средно ниво

480.000

40

ИМА

85
Средно ниво

Таблица 3.2. Оценка на нивото на прилагането на основните правила на безопасност
и информираността на работещите за проблемите при осигуряването на безопасни
условия на труд в галваничното производство.
Оценка
Точки
Високо ниво
133 - 198
Средно ниво
67 - 132
Ниско ниво
66

3.1.2.
Методи.
За целите на това проучване бяха подготвени анкетни формуляри за проучване на
условията и получаване на данни за безопасност на 8(осем) фирми, работещи в сектора
на поцинковане. В процесът на подготовка на въпросниците, бяха положени грижи да
се гарантира, че въпросите са правилно формулирани, подходящи и разбираеми, с
помощта на подобни по-стари материали и формуляри, направени в други технически
области( Карасар 1991 г., Шенджан 1993 г. ). На базата на тези проучвания е прието, че
при подобен подход се гарантира 95% адекватност на резултатите и 5% грешка, което
се оценява като са напълно допустимо.
Анкетните формуляри са със сериен номер, с който се записват в компютърна
среда и се обработват статистически с помощта на софтуерен пакет SSPS15.0 за
Windous, а за обработка на документи – пакета на Microsoft Office – Excell и Word.
Работни хипотези за предотвратяване на трудовите злополуки и професионални
заболявания:
1. Хипотеза за влияние на мерките за защита и превенция, предприети при
изграждането на фирмата за предотвратяване на трудовите злополуки и професионални
заболявания.
2. Хипотеза за влияние на фирмената политика за предотвратяване на трудовите
злополуки и професионални заболявания.
3. Хипотеза за влияние на информираността на работещите върху факторите за
предотвратяване на трудовите злополуки и професионални заболявания.
4. Хипотеза за влияние на актуализация на информацията за предотвратяване на
трудовите злополуки и професионални заболявания.
5. Хипотеза за влияние на образователното равнище за предотвратяване на
трудовите злополуки и професионалните заболявания.
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3.1.3. Статистически данни за участниците в изследването.
Статистическите данни за участниците в изследването са показани в Таблица
3.3. и графично изобразени на фигури от 3.1. до 3.4.
Таблица 3.3. Статистически данни за учасниците в изследването.
Брой

Дял (%)

18-25

12

12,5

26-35

42

54,2

36-45

24

25,0

45-и повече

8

8,3

12

12,5

42

54,2

20

20,8

12

12,5

работник

84

87,5

инженер

12

12,5

Практически

1-5 години

44

45,8

опит

6-10 години

48

50,0

11-15 години

4

4,2

64

66,7

1500-2000

20

20,8

2000-2500

4

4,2

2500-3000

8

8,3

Възраст

Образовате-

Начално

лен статус

образование
Средно
образование
Висше
образование
Квалификационен курс

Длъжност

Месечен

1000-1500

доход ($)
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Фиг. 3.1.Дялово участие по възраст в

галваничното производство

Фиг. 3.3.Образователен статус

Фиг. 3.2.Практически опит на работещите
в галваничното производство

Фиг. 3.4.Доход(месечен) на работещите
в галваничното производство

3.2. Резултати от изследване на условията на труд в галваничното производство.
Изследването на условията на труд в галваничното производство е извършено в
следните направления: превенция на мерките за защита; работа с химически вещества;
електрозахранване на технологичното оборудване; работа на вентилационните системи;
състояние на пожарната и аварийна безопасност; колективни и индивидуални средства
за защита; информираност на работещите за потенциалните опасности.
3.2.1. Резултати от изследване на превенцията за предотвратяване на трудовите
злополуки и професионалните заболявания.
Резултатите от контролните проверки за предотвратяване на трудовите злополуки и
професионалните заболявания на разглежданите фирми са показани в таблица 3.4.

Таблица 3.4.
Проверки на работните места
№
1 Извършени ли са проверки за трудова безопастност и

Да
1

Отчасти
1

Не
6

сигурност?
Извършват ли се проверки за пожарна безопасност ?
Извършват ли се проверки на машинното оборудване
на работното място ?

1
2

2
1

5
5

2
3

14

4
5

Правят ли се измервания за състоянието на
микроклимата в работното помещение ?
Правят ли се периодични проверки на галваничното
оборудване ?
Средна стойност за показателя[ % ]

1

0

7

1

0

7

24%

16%

60%

3.2.2. Резултати от
изследване на работата с химически вещества за
предотвратяване на трудовите злополуки и професионалните заболявания.
Резултатите от изследване на работата с химически вещества за предотвратяване на
трудовите злополуки и професионалните заболявания са показани в таблица 3.5.
Таблица 3.5.
№
Работа с химически вещества
1
Подготвени ли са MDMS форми за химическите
вещества ?
2
Персонала информиран ли е за MDMS формите ?
3
Персонала осъзнава ли опастността от
цианид ?
4
Използват ли се подходящите маски и взима ли се
под внимание вдишването на прах и пара ?
5
Взимат ли се мерки за предотратяване контакта на
кожата с цианид в течна фаза ?
6
Спазват ли се графиците за експозиция на
химикали?
7
След инцидент, провеждат ли се необходимите
обучения като мярка за предпазване от
инциденти ?
8
Провежда ли се обучение за предпазни мерки при
първа помощ ?
9
Провеждат ли са обучения за съхранение и
използване на опасни химикали ?
Средна стойност за показателя[ % ]
* MSDS или информационен лист за безопасност.

Да
2

Отчасти
0

Не
6

0
0

0
2

8
6

0

2

6

0

2

6

0

0

8

0

2

6

2

1

5

0

1

7

5%

12%

83%

3.2.3. Резултати от
изследване работата на електрозахранването в
галваничното производство.
Резултатите от изследване работата на електрозахранването в галваничното
производство са показани в таблица 3.6.
Таблица 3.6.
№ Мерки за безопасност на електро-захранването
1 Заключват ли са електрическите табла ?
2 Електрическите
инсталации
имат
ли
взривозащитени качества ?

Да
5
0

Отчасти
0
0

Не
3
8

15

3
4
5
6

7
8

Закачени ли са информационните знаци за
електрически инсталации?
Има ли доклад за заземяване, издаден от
сертифицирана еллаборатория ?
Има ли изградено електрическо заземяване ?
Има ли доклад за инсталационното захранване,
направен в последната една година от
сертифицирана еллаборатория ?
Безопасни ли са електро контактите и кабелите ?
Панелите имат ли релета за улавяне на изтичане
на електричество ?
Средна стойност за показателя[ % ]

0

3

5

0

3

5

0
0

5
3

3
5

0
0

3
0

5
8

8%

27%

65%

3.2.4. Резултати от изследване на работата на вентилационната система.
Резултатите от изследване на работата на вентилационната система са показани в
таблица 3.7.
Таблица 3.7.
№ Работа на вентилационната система
1 Извършват ли се периодични проверки на
вентилационната система ?
2 Отстраняват ли се замръсителите във въздуха на
работното място ?
3
4
5
6

7

8
9
10
11
12

Има ли изпарения на токсични вещества във
високи дози ?
Отстраняват ли се прах или метални изпарения
при високи концентрации на газ и изпарения ?
Осигурява ли вентилационната система чист
въздух в достатъчно количество ?
Оказва ли влияние нередовното информиране
за наличие на газ и разпространение
на
изпаренията ?
Изградени ли са подходящите канали за
транспортиране на парите от химическите
вещества вътре в системата ?
Открива ли се и отстранява ли се източника на
замърсяване на вентилационната система?
Прави ли се редовно почистване и техническо
обслужване на вентилационното оборудване ?
Осигурява ли са необходимата въздушна
циркулация на работните места ?
Предотратяват ли се замърсяванията причинени
от въздушния поток в обстановката ?
Ниско ли е нивото на шума от вентилационната
система ?

Да
1

Отчасти
1

Не
6

0

4

4

1

6

1

2

1

5

1

1

6

0

3

5

2

3

3

2

3

3

1

7

0

1

7

0

0

1

7

1

1

6

16

13
14

15

Изхвърля ли се пречистения въздух при спазване
на екологичните изисквания ?
Разработени
ли
са
инструкции
за
предотвратяването на експлозии и пожар, които
могат
да
възникват
при
работа
на
вентилационната система ?

2

1

5

0

0

8

Има ли предупредителна система, за евентуално
възникналите
аварийни
ситуации
във
вентилационната система?
Средна стойност за показателя[ % ]

1

0

7

12,5%

32,5%

55%

3.2.5. Резултати от изследване на пожарната безопасност.
Резултатите от
изследване на пожарната безопасност в галваничното
производство са показани в таблица 3.8.
Таблица 3.8.
№ Изследване на пожарната безопасност в
галваничното производство.
1
Има ли достатъчен брой пожарогасители в
работното помещение ?
2
Има ли специално обучен персонал между
работещите за борба с възникнали
пожари ?
3
Имат
ли
работещите
необходимото
обучение за борба с пожарите ?
4
Поставени ли са табели, които показват
телефонните номера на пожарната
и
гражданска защита ?
5
Има ли организационен план за борба с
пожари ( подръжка , проверка и др. мерки
за противопожарното оборудване )?
6
Има ли системи за пожарно известяване,
димни датчици, стационарни системи за
пожарно гасене ?
7
Имало ли е в работното помещение
ситуация на пожар и гасене на пожар?
8
Лицензирано
ли
е
галваничното
производство за пожарна безопасност от
областните противопожарни служби ?
Средна стойност за показателя[ % ]

Да

Отчасти

Не

1

2

5

1

5

2

0

0

8

2

0

6

0

2

6

3

3

2

1

0

7

0

0

8

12,5%

19%

68,5%
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3.2.6. Резултати от изследване на аварийната безопасност.
Резултатите от изследване на аварийната безопасност са показани в таблица 3.9.
Таблица 3.9.
№ Аварийна безопасност
1 Има ли аварийни изходи ?
2 Има ли достатъчно направляващи
знаци ?
3 Има ли поставени инструкции за аварийни
ситуации ?
4 Определени ли са събирателните пунктове ?
5 Подготвени ли са планове за аварийна
евакуация ?
6 Направени ли са аварийни тренировки ?
Средна стойност за показателя[ % ]

Да
3
0

Отчасти
0
3

Не
5
5

1

0

7

2
0

0
5

6
3

1
15%

0
17%

7
68%

3.2.7. Резултати от
изследване на професионалните заболявания в
галваничното производство.
Резултатите от изследването на професионалните заболявания в галваничното
производство са показани в таблица 3.10.
Таблица 3.10.
№ Изследването на професионалните заболявания
Да
1 Има ли персонал който да не е преживял, заболяване 0
на дихателната система ?
2 Използват ли се лични предпазни средства, за да се 0
преотвратят дихателните заболявания,?
3 Предприети ли са необходимите мерки срещу 0
канцерогенните рискове (цинк, хром, никел, берилий,
цианид...др.) ?
4 Предприети ли са необходимите мерки срещу кожни 0
и очни заболявания ?
5 Предприемат ли се необходимите мерки за 0
предотвратяването
на
мускулно-скелетни
заболявания ?
6 Предприемат ли се необходимите мерки за 0
предотратяването на слуховите заболявания ?
7 Предприемат ли се необходимите мерки за 0
предотвратяване уврежданията в обонятелната
функция ?
Средна стойност за показателя[ % ]
0%

Отчасти
0

Не
8

2

6

4

4

2

6

0

8

2

6

2

6

21%

79%
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3.2.8. Резултати от изследване на мерките за предотвратяване на трудови
злополуки в галваничното производство.
Резултатите от изследване на мерките за предотвратяване на трудови злополуки в
галваничното производство са показани в таблица 3.11.
Таблица 3.11.
№ Мерки за предотвратяване на трудови злополуки
1
Имат ли професионално образование и опит
служителите ?
2
Преминали ли са необходимото обучение
служителите , за да работят с химически вещества ?
3
Забранени ли са пушенето , храненето и дъвченето
на дъвки в работните помещения ?
4
Вземат ли се мерки във връзка с капките, които се
пръскат от галванизационните вани ?
5
Използва ли се персонална защитна екипировка,
която да осигури пълна защита по време на работа
в галваничните цехове?
6
Използват ли почистващи вещества, предпазни
мехлеми
и
почистващи
кожата
кремове
служителите преди започването на работата ?
7
Покриват ли се порязванията и нараняванията по
кожата за предотвратяване контакта с лесно
запалими вещества, преди започването на работа ?
8
Прави ли са под наблюдението на отговорното
лице процесът за почистването на вътрешните
части на ваните, и взимат ли се предпазни мерки
преди започване на работа?
Средна стойност за показателя[ % ]

Да
2

Отчасти
4

Не
2

1

1

6

0

1

7

2

3

3

0

6

2

0

0

8

0

6

2

0

2

6

8%

36%

56%

3.2.9. Резултати от изследване на информираността на работещите в
галваничното производство за предотвратяване на трудовите злополуки и
професионалните заболявания.
Резултатите от изследване на информираността на работещите в галваничното
производство за предотвратяване на трудовите злополуки и професионалните
заболявания са показани в таблица 3.12.
Таблица 3.12.
№
Информираността на работещите за
предотвратяване на трудовите злополуки и
професионалните заболявания.
1
Осъзнавате ли опастностите, които могат да
влият на здравето ви на работното ви място ?
2
Осъзнавате ли опасностите, които могат да
влият на сигурността ви на работното ви място ?

Да

Отчасти

Не

0

8

88

84

12

0

19

3

4

5

6
7
8
9
10
11
12

13
14

15
16

17

Знаете ли достатъчно за потенциалните
опасности на машините и съоръженията които
използвате ?
Знаете ли безопасните условия при употреба на
машините и съоръженията, които използвате на
работното място?
Преминахте ли обучение за безопасно
използване на машините и съоръженията, които
използвате ?
Мислете ли че сигурността на личните
предпазни средства е достатъчна ?
Твърдите ли, че използвате личните предпазни
средства по своя воля ?
Подходяща ли е за вашата дейност служебната
ви лична предпазна екипировка?
Мислите ли, че вентилационната система е
подходяща и достатъчна ?
Знаете ли за трудовите злополуки в сектора ?
Знаете ли за трудовите заболявания в сектора ?
Познавате ли и знаете ли достатъчно за
химическите вещества, които използвате и
опастностите им ?
Знаете ли условията за безопасно използване на
химическите вещества, с които работите ?
Преминахте ли обучение за запознаване с
химическите вещества и условията за
безопасното им използване ?
Знаете ли условията за съхранение на
химическите вещества ?
Мислите ли, че химическите вещества, които
използвате, ще ви причинят дихателни
болести ?
Мислете ли, че химическите вещества, които
използвате, ще ви причинят кожни болести ?
Средна стойност за показателя[ % ]

92

4

0

12

0

84

80

12

4

72

16

8

16

12

68

20

16

60

32

52

12

32
40
12

56
20
72

8
36
12

12

72

12

8

0

88

16

68

12

84

0

12

88

8

0

43%

26%

31%

3.2.10. Изводи от глава трета.
В резултат на проведеното изследване могат да се направят следните изводи:
1. Определено е реалното състояние на факторите влияещи върху трудовите
злополуки и професионални заболявания в галваничното производство в проучените
8(осем) фирми на територията на град Истанбул, Република Турция.
2. Определено е реалното състояние на фирмената политика по отношение на
професионалните заболявания в галваничното производство.
3. Определено е нивото на информираност на работещите в галваничното
производство за потенциалните опасности за трудови злополуки и професионални
заболявания.
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4. Глава четвърта. АНАЛИЗ НА ПОЛУЧЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИ.
Проведените проучвания, подробно изложени в глава трета от дисертацията
показаха, че е налице повишена опасност от трудови злополуки и професионални
заболявания в галваничното производство. Така например, във всичките 8(осем)
проучени фирми(100%) са установени професионални заболявания на дихателните
пътища, като при това само в 2(две) от фирмите(25%), са предприети частични
предпазни мерки. Установено е също така, че само в 4(четири) от фирмите(50%), са
взети частични предпазни мерки за предпазване от професионални канцерогенни
ракови заболявания( цинк, хром, никел, цианид и др.). Установено е, че само в 2(две) от
проучените фирми(25%) са взети необходимите предпазни мерки за избягване на
професионални кожни и очни заболявания и заболявания на слуховия апарат. По
отношение на мускулно скелетните заболявания е установено, че всичките 8(осем)
фирми(100%) не са предприели никакви предпазни мерки. Тези факти налагат
подробен анализ на причините за възникване на трудовите злополуки и професионални
заболявания и мерките за тяхната превенция.
4.1. Анализ на резултатите по първа хипотеза(За влияние на мерките за защита и
превенция, предприети при изграждането на фирмата за предотвратяване на трудовите
злополуки и професионални заболявания).
Фирмите, извършващи галванично производство, съгласно Директивата за
емисиите от промишлеността(ДЕП) на ЕС, е необходимо да предприемат предпазните
мероприятия за предотвратяване на трудовите злополуки и професионални заболявания
в два случая:
а) Започване на нова дейност, обект на ДЕП(с цел получаване на разрешително за
дейността);
б) Съществена промяна в съществуващата дейност, обект на ДЕП (актуализация
на разрешителното за извършване на дейността).
И в двата случая е необходимо да се изпълнят редица технически изисквания,
характеризиращи производството, включително и такива за превенция на трудовите
злополуки и професионални заболявания. Основната информация в този случай се
отнася до инсталацията като цяло и дейностите, които ще се извършват при
галваничното производство.
Фирмите, които се проверяват 8(осем) на брой, позиционирани на територията на
град Истанбул, Таблица 3.1.) са създадени в периода 1986 – 1999 г. По всяка вероятност
към датата на получаване на разрешително за дейността си, те са отговаряли на
изискванията на законодателството на Република Турция за извършване на галванично
производство. В момента тези изисквания са завишени и в голяма степен трябва да се
доближават до изискванията на европейското законодателство. Анализът на дейността
по хипотезата за влияние на мерките за защита и превенция, предприети при
изграждането на фирмата за предотвратяване на трудовите злополуки и професионални
заболявания, е извършен в 4(четири) направления:
4.1.1. Организация на дейността по защита и превенция за предотвратяване на
трудовите злополуки и професионални заболявания.
Анализът на резултатите за превантивната дейност за предотвратяване на
трудовите злополуки и професионални заболявания показват, че само в 1(една) от
фирмите(12,5%), имащи лиценз за извършване на галванично производство, са
извършвани периодични проверки за трудовата безопасност и сигурност(Таблица 3.4.).
В 1(една) от фирмите(12,5%) е извършвана частична проверка на технологичното
оборудване, а в 2(две) са извършвани частични проверки на пожарната
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безопасност(25%). Тези резултати се оценяват като недостатъчни и дейността по
защита и превенция не допринася за предотвратяване на трудовите злополуки и
професионални заболявания в галванично производство.
4.1.2. Експлоатация и ремонт на електрозахранването.
Директивата за емисиите от промишлеността(ДЕП) на ЕС изисква при
извършване на галванично производство използваната или генерираната от
инсталацията енергия да бъде под непрекъснат контрол. По този начин при
експлоатацията и ремонта на производственото електрозахранване се осъществява
превантивната дейност за предотвратяване на трудовите злополуки и професионални
заболявания. По изисквания на ДЕП веднъж на всяко тримесечие производството се
спира
за
еднодневна
профилактика.
Съоръженията,
които
използват
електрозахранване(електролитни вани, помпени системи за вода и химикали,
вентилационни системи, електрическа система с общо предназначение, съоръжения за
пречистване на отпадни води и замърсен въздух и др.) се изпразват, почистват,
проверяват и при необходимост се ремонтират.
Независимо от факта, че в проверяваните фирми електроенергията, необходима за
различните дейности, се доставя от общинското електрозахранване и няма свързани с
това емисии във въздуха, анализът на експлоатацията и ремонтната дейност на
електрозахранването показаха редица пропуски(Таблица 3.6). В нито една от
изследваните 8(осем) фирми електрическите инсталации не са проверявани от
лицензирана лаборатория, нямат изградена заземяваща инсталация, електрическите
кабели и контакти не отговарят на изискванията, не се използват взриво
защитени(exproof) прибори и двигатели, няма или са недостатъчни необходимите дейности по експлоатация и ремонт на електрозахранването и не допринасят за
предотвратяване на трудовите злополуки и професионални заболявания в галваничното
производство.
4.1.3. Експлоатация и ремонт на вентилационната система.
Вентилационната система в галваничното производство изпълнява две задачи:
опазване на околната среда чрез улавяне на замърсяванията във въздуха и предпазване
на работещите от трудови злополуки и професионални заболявания чрез създаване на
подходящи климатични условия в работното помещение. В съответствие с Директивата
за емисиите от промишлеността(ДЕП) на ЕС се изисква веднъж на 3(три) месеца
вентилационните системи(нагнетателни и смукателни) да се изпразват, почистват,
проверяват и при необходимост да се ремонтират.
Анализът на резултатите от извършените проверки показват, че тази дейност не се
дооценява като причина за трудовите злополуки и професионални заболявания. От
извършеното проучване се установи, че само в 1(една) от фирмите(12,5%) е извършена
профилактична проверка и то преди 3(три) години( Таблица 3.7.). С този факт следва да
се обяснят високите стойности на замърсяванията на въздуха(позиции 2, 3, 4, 5, 11 и 12
от Таблица 3.7.). Като недостатъчни от гледна точка на трудовите злополуки и
професионални заболявания следва да се оценят дейностите по почистването и ремонта
на вентилационните системи(позиции 8, 9 и 13 от Таблица 3.7.). Само в една от
фирмите има изградена предупредителна система за евентуално възникналите аварийни
ситуации във вентилационната система. Тези резултати за експлоатацията и ремонта на
вентилационната система не допринасят за предотвратяване на трудовите злополуки и
професионални заболявания в галваничното производство.
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4.1.4. Противопожарна и аварийна дейност за предотвратяване на трудовите
злополуки и професионални заболявания.
Противопожарната и аварийната дейност в галваничното производство има
косвено отношение към предотвратяване на трудовите злополуки и професионални
заболявания. Независимо от факта, че европейското законодателство не дава
задължителни разпоредби към извършващите галванично производство, всички
производители се подчиняват на местните законодателни разпоредби. Добрата
организация на противопожарната и аварийна дейност има значение при вече
възникнали ситуации и допринася за запазване на живота и здравето на работещите в
галванично производство.
Анализът на противопожарната и аварийна дейност в проверяваните предприятия,
извършващи галванично производство(Таблица 3.8. и Таблица 3.9.) показва, че тази
дейност също се подценява като фактор за предотвратяване на трудовите злополуки и
професионални заболявания, независимо от факта, че всичките 8(осем) проучвани
фирми(100%) са имали ситуация на възникване на пожар .
От извършеното проучване се установи, че в нито една от фирмите няма
съставени противопожарни и аварийни планове за участъците на галванично
производство, не са проведени обучения на работещите за действия при пожар и авария
и само в 1(една) от фирмите(12,5%) е проведена тренировка за действия при аварийна
ситуация. От проучването се установи, че нито 1(една) от фирмите(100%) нямат лиценз
от общинската противопожарна служба. Тези резултати се оценяват като недостатъчни
и не допринасят за предотвратяване на трудовите злополуки и професионални
заболявания в галванично производство при възникване на пожар или производствена
авария.
4.2. Анализ на резултатите по втора хипотеза(За фирмената политика за
предотвратяване на трудовите злополуки и професионални заболявания).
Фирмената политика за предотвратяване на трудовите злополуки и
професионални заболявания следва да се оценява на базата на изискванията на
Регламент (ЕО) № 1907/2006 г. на Европейския парламент и на Съвета на Европа
относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали,
известен като регламент REACH. Съгласно този регламент работодателят има
задължение да определи и оцени рисковете за работниците, създавани от опасни
химични агенти. Тази оценка на риска и прилагане на превантивни мерки са в основата
на фирмената политика за предотвратяване на трудовите злополуки и професионални
заболявания. Тези мерки трябва да се извършат преди започване на всякакви нови
дейности и трябва да бъдат осъвременявани. Критериите за преразглеждане на
оценката на риска включват резултати от мониторинга(здравен или технически),
предизвикващи загриженост или изискващи значителни промени в условията на работа.
Значителните промени в условията на работа се оценяват при съблюдаване
изискванията на Директива 98/24/ЕО (Директивата за химичните агенти, ДХА) на
Съвета на Европа от 7 април 1998 година за опазване на здравето и безопасността на
работниците от рискове, свързани с химични агенти на работното място и Директива
2004/37/ЕО (Директивата за канцерогените и мутагените, ДКМ) от 29 април 2004
година относно защитата на работниците от рискове, свързани с експозицията на
канцерогени или мутагени по време на работа, водещи до класифициране на
веществото като канцероген или мутаген.
Посочените по-горе директиви задължават работодателят да определи дали на
работното място съществуват опасни химични агенти. Ако това е така, той е длъжен да
оцени всеки риск за безопасността и здравето на работниците от галваничното
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производство, който произтича от съществуването на тези химични агенти, като взема
предвид следното:
• техните опасни свойства;
• информацията за безопасност и здраве, която се предоставя от доставчика
(например съответния информационен лист за безопасност в съответствие с Регламента
REACH);
• степента, вида и продължителността на експозицията на химичния агент;
• условията на работата, включващи такива агенти, включително тяхното
количество;
• граничните стойности на професионална експозиция или биологичните
гранични стойности, установени на територията на конкретната държава;
• ефектът от превантивните мерки, които са взети или следва да бъдат взети;
• заключенията( ако има такива), които следва да се направят от вече извършено
наблюдение на здравето.
Анализът на резултатите от работата с химичните материали(Таблица 3.5.)
показват, че изследваните фирми нямат разработена фирмена политика за
предотвратяване на трудовите злополуки и професионални заболявания. От
разглежданите 8(осем) фирми в 2(две, 25%) имат разработени MDMS форми съгласно
директива REACH, но в нито 1(една, 0%) работещите не са запознати с тях и не ползват
информацията за опасностите от химичните агенти, с които работят. Също така в нито
1(една, 0%) от фирмите не се спазват графиците за експозиция на химикалите, с които
се работи. Получените резултати показват, че съществува значителен риск за вредно
въздействие върху безопасността и здравето на работещите в галваничното
производство и не допринасят за предотвратяване на трудовите злополуки и
професионалните заболявания.
4.3. Анализ на резултатите по трета хипотеза(За влияние на информираността
на работещите за факторите за предотвратяване на трудовите злополуки и
професионални заболявания) и анализ на резултатите по четвърта хипотеза(За
актуализация на информацията за предотвратяване на трудовите злополуки и
професионални заболявания).
В хода на проведеното проучване се установи, че началната и актуализираната
информация на работещите за факторите за предотвратяване на трудовите злополуки и
професионални заболявания в голяма степен са свързани и трудно може да се отчете
влиянието поотделно. Ето защо резултатите по трета и четвърта хипотеза са
анализирани съвместно.
Директивата относно емисиите от промишлеността(ДЕП) на ЕС няма специфични
изисквания към фирмите за обучение на техните работници, но всички документи за
най-добри налични техники по „Повърхностна обработка на метали и пластмаси“
считат обучението, информираността и компетентността на персонала като елементи от
най-добрата налична техника от гледна точка на опазване на околната среда,
допринасящо за екологичната работа на инсталациите. Като част от общите задължения
за предотвратяване на трудовите злополуки и професионални заболявания на
работниците във всеки аспект, свързан с работата на инсталациите за галванизиране,
работодателят има задължението да предостави адекватно обучение за безопасност и
опазване на здравето на работниците, най-вече под формата на информация и
инструкции.
Анализът на резултатите по отношение на информираността на работещите за
факторите за предотвратяване на трудовите злополуки и професионалните заболявания
показват разнопосочни резултати от общата политика за безопасност и опазването на
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здравето на работниците. Така например от анкетираните(96 броя работещи в
галваничното производство) 84(87,5%) посочват, че химическите вещества, които
използват, ще им причинят дихателни болести и 88(92%) посочват, че химическите
вещества, които използват, ще им причинят кожни болести, но не знаят за условията за
безопасно използване на химическите вещества, които използват ( 75% - отчасти и
12,5% - не), а 80 не знаят условията за съхранение на химическите вещества (71% –
отчасти, 12,5% – не), като 88(92%)посочват, че не са преминали обучение за
запознаване с химическите вещества и условията за безопасното им използване.
Едновременно с това 84(87,5%) посочват, че знаят за опасностите, които могат да
влияят на сигурността на работното им място и 92(96%) посочват, че знаят достатъчно
за потенциалните опасности на машините и съоръженията, които използват. Тази
особеност следва да се обясни с факта, че работещите са преминали само обучение за
безопасно използване на машините и съоръженията, които използват(83% - да, 12,% отчасти), но не са преминали обучение и нямат достатъчна информация за
използването и съхранението на химичните материали.
На базата на тези резултати следва да се оцени, че информираността на
работещите и актуализацията на тази информация за предотвратяване на трудовите
злополуки и професионални заболявания не е на необходимото ниво. Това от своя
страна води до повишен риск от трудови злополуки и професионални заболявания.
4.4. Анализ на резултатите по пета хипотеза (За влияние на образователното
равнище за предотвратяване на трудовите злополуки и професионалните заболявания).
Проведеното изследване показва, че работещия персонал в галваничното
производство е със сравнително ниско образователно равнище – само 20,8% от
анкетираните са с висше образование, като работещите на инженерни длъжности са
само 12,5% от общия брой на изпълнителския персонал. Като неблагоприятен се
оценява делът на работещите с начално образование – 12,5% и на преминалите само
квалификационен курс – едва 12,5%(Фиг. 3.2.). Ако се проведе детайлно изследване на
образователното равнище за всяка от проучваните фирми се установява още понеблагоприятна ситуация, а именно - само в 2(две) от фирмите(25% от разглежданите)
има назначен квалифициран персонал(който е професионално обучен и с опит). В
останалите 6(шест) фирми(75%) нито един от работещите на изпълнителско ниво в
галваничното производство няма необходимата квалификация и обучение за работа с
химически вещества. Тези резултати не допринасят за предотвратяване на трудовите
злополуки и професионалните заболявания в галваничното производство.
4.5. Изводи от Глава четвърта.
Въз основа на резултатите от анализа в четвърта глава на дисертационния труд, са
направени следните изводи:
1. Пренебрегването на мерките за защита и превенция при изграждане на
фирмите, както и липсата на адекватна фирмена политика за предотвратяване на
трудовите злополуки и професионални заболявания са фактори с определящо значение
за високото ниво на трудовите злополуки и професионалните заболявания в
галваничното производство.
2. Ниското ниво на информираност на работещите в галваничното производство и
пренебрегването на актуализацията на тази информация са определящи фактори за
високото ниво на трудовите злополуки и професионалните заболявания.
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3. Образователното равнище като елемент от общото ниво на информираност има
решаващо значение за предотвратяване на трудовите злополуки и професионалните
заболявания в галваничното производство.

5. Глава пета. МОДЕЛ НА ОЦЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ГАЛВАНИЧНОТО
ПРОИЗВОДСТВО ЗА ЗАЩИТА ОТ ТРУДОВИ ЗЛОПОЛУКИ И
ПРОФЕСИОНАЛНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ.
Изведените, систематизирани и анализирани в Глава Четвърта от дисертацията
фактори, причиняващи трудовите злополуки и професионални заболявания в
галваничното производство в Република Турция, дават възможност да се изгради модел
за оценка управлението на галваничното производство. Този модел трябва да отчита
минималните изисквания за защита на работниците от рискове за тяхната безопасност и
здраве, в съответствие с Директивата за емисиите от промишлеността(ДЕП) на ЕС,
които произтичат или могат да произтичат от въздействието на химични агенти,
присъстващи на работното място, или като резултат от работната им дейност,
включваща химични агенти.
Този модел трябва да съдържа следните елементи:
1. Определяне кои опасни химични агенти присъстват на работното място в
галваничното производство;
2. Оценка на риска от всички опасни химични агенти, поотделно и в комбинации
помежду им, които присъстват на работното място и могат да причинят трудови
злополуки и професионални заболявания.
3. Прилагане на всички общи принципи и добри практики за предотвратяване на
рискове свързани с използването на опасни химични агенти, в съответствие с
йерархията на управление на галваничното производство;
4. Прилагане на специфични мерки за защита и превенция, ако извършената
оценка показва, че съществува риск за безопасността и здравето на работниците от
галваничното производство;
5. Заместване с безопасни или по-малко опасни химични агенти, когато това е
възможно, независимо от тяхната финансова стойност;
6. Прилагане на технологични процеси, инженерингови мерки и оборудване,
които свеждат до минимум или недопускат
изпускането на опасни химични
агенти(например прилагане на затворени процеси);
7. Изискване от доставчика на материали и информационни листове за
безопасност, в съответствие с регламентите на ЕС, за да се улесни оценката на
рисковете от опасни химични агенти на работното място в галваничното производство;
8. Разработване и прилагане на колективни мерки за защита от трудови злополуки
в източника на риск;
9. Задължително използване на индивидуални мерки за защита (като лични
предпазни средства, медикаменти и др.) за защита от трудови злополуки;
10. Разработване на ефективни процедури за действия при злополуки, инциденти
и аварийни ситуации в галваничното производство, причиняващи трудови злополуки и
професионални заболявания на работещите;
11. Предоставяне и актуализиране на информация за безопасността(MSDS
информационен лист за безопасност) и провеждане на начално и периодично обучение
на работниците в галваничното производство;
12. Перманентно наблюдение на здравето на работниците, ако оценката показва,
че съществува риск за тяхното здраве и провеждане на оздравителни процедури.
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Този модел следва да се прилага във всички фирми в които има участъци или
цехове за галванично производство, независимо от това дали галванизирания детайл е
краен продукт или е елемент от цялостното производство. Процедурите по прилагане
на модела трябва да бъдат съгласувани със законодателството на Република Турция,
както и с разпоредбите на местната общинска власт на град Истанбул.
6. Глава шеста. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
Проведеното изследване доказва наличието на несъответствие между
действителното и необходимото състояние на безопасността в галваничното
производство в обектите на изследване. В хода на изследването бяха определени
основните фактори, които оказват влияние върху трудовите злополуки и
професионални заболявания на работещите в сектор „Галванизация“. Установено е, че
се пренебрегват мерките за защита и превенция, както и липсва адекватна фирмена
политика за предотвратяване на трудовите злополуки и професионални заболявания.
Ниското ниво на информираност на работещите в галваничното производство,
пренебрегването на актуализацията на тази информацията за опасностите от химичните
материали, които се използват, и недостатъчното образователно равнище, са
определящи фактори за високото ниво на трудовите злополуки и професионалните
заболявания.
За първи път е изяснено влиянието на технологичното и техническото
оборудване(електрозахранване,
вентилационни системи, пожарна и аварийна
безопасност) върху трудовите злополуки и професионалните заболявания.
Доказано е твърдението, че колективните и личните предпазни средства имат
важно значение за поддържане на безопасни условия на труд и превенция на трудовите
злополуки в сектор галванизация, но не могат да компенсират липсата на системни и
конкретни знания за опасностите в галваничното производство.
Всичко, изложено по-горе, доказва правилността на тезата на автора, а именно –
„да се изгради стратегия, чрез норми и основни правила, за създаване на безопасни
условия на труд и превенция на трудовите злополуки в сектор галванизация“. В
рамките на разработената дисертация чрез създадения „Модел на оценка и управление
на галваничното производство за защита от трудови злополуки и професионални
заболявания“, изложен в глава пета, е получено решение на проблема с научна
полезност и практическа приложимост. На тази база могат да бъдат създадени
конкретни информационни материали, служебни инструкции за работа и дори
законодателни предложения за норми и правила, целящи осигуряване на безопасни
условия на труд и превенция на трудовите злополуки в сектор „Галванизация“,
отговарящи на изискванията на нормативните документи на ЕС.

7. ПРИНОСИ В ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД.
Приноси с научно-приложен характер:
1. Чрез теоретично-приложен подход е създаден „модел на оценка и управление
на галваничното производство за защита от трудови злополуки и професионални
заболявания“ в този сектор на Република Турция.
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2. Чрез систематични проучвания на опасните условия на труд са изведени
факторите, които оказват съществено влияние на трудовите злополуки в галваничното
производство.
3. За първи път е изяснено влиянието на технологичното и техническото
оборудване(електрозахранване,
вентилационни системи, пожарна и аварийна
безопасност) върху трудовите злополуки и професионалните заболявания в
галваничното производство.

Приноси с приложен и потвърдителен характер:
1. На базата на собствено емпирично изследване е потвърдено значението на
канцерогенните химически материали които оказват влияние на трудовите злополуки и
професионални заболявания в галваничното производство.
2. Потвърдено е значението на информираността на работещите в галваничното
производство и нивото на тяхната образованост за предотвратяване на трудовите
злополуки и професионалните заболявания.
3. На базата на резултатите от проучването са изведени препоръки към фирмите
за галванично производство за повишаване културата за безопасни условия на труд.

IV. АПРОБАЦИЯ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД.
Дисертационният труд е апробиран в основните си части на:
 VII Международна научна конференция “Архитектура, строителство –
съвременност”,28–30 Май 2015г., Варна, България.
 IX Международна научна конференция „Проектиране и строителство на сгради
и съоръжения – DCB-2016”, 15÷17 септември 2016 г., Варна, България.
V. ПУБЛИКАЦИИ ПО ДИСЕРТАЦИЯТА.
1. Nural A., Kirov A., O. Ozyaral, SAFETY TECHNIQUES IN SECTOR
GALVANIZATION,
VII
INTERNATIONAL
SCIENTIFIC
CONFERENCE
“ARCHITECTURE, CIVIL ENGINEERING – MODERNITY”, 28 – 30 May 2015, Varna,
Bulgaria.
2. Nural A., GALVANIZATION SECTOR ROLE IN THE PROPER USE OF
PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT of the REDUCE ACCIDENTS AT WORK AND
OCCUPATIONAL DISEASES, IX Международна научна конференция „Проектиране и
строителство на сгради и съоръжения – DCB-2016”, 15÷17 септември 2016 г., Варна,
България.
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