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Дисертационният труд е обсъден и насочен за защита от катедра
„Строителство на сгради и съоръжения“ при Варненски свободен университет
„Черноризец Храбър“ на заседание на катедрен съвет, проведено на…….. 2016г.

Защитата на дисертационният труд пред Научно жури ще се състои на …..
от ……часа, в зала ………… на ВСУ „Черноризец Храбър“
на заседание на Научно жури.
Материалите по защитата се намират в канцеларията на катедра „Строителство на
сгради и съоръжения“ , стая А226 и са на разположение на интересуващите се.

Автор: Синан Сойтюрк
Заглавие: Мерки за безопасни условия на труд при работа и поддръжка в
трансформаторни подстанции

I.

ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИЯТА
1.1. АКТУАЛНОСТ
2

Производството, преносът и разпределението на ел.енергия в РТурция от 70те год. на миналия век са в обща структура на Национална електрическа компания
(„НЕК“). През 1994 год. в нея се създават държавно регулирани компании:
„Компания за производство на ел. енергия,Турция“АД , „Компания за пренос на
ел. енергия, Турция“АД и „Компания за разпределение на ел. енергия,Турция“АД,
[34].
За периода 2003 - 2011 г.в системата на електроенергетиката [34], са станали
2 пъти повече злополуки, спрямо останалите общо за страната, като:
* през 2003-2013 год. при производство на ел. енергия са станали 998 злополуки,
72,64% от които са с тежки последици и случаи, завършващи със смърт;
* за периода 2003-2013 год. в пренос на ел. енергия са станали 240 трудови
злополуки, от които с тежки последици и завършващи със смърт са 52,92 %;
* за периода 2003-2010 год.при разпределение на ел.енергията са станали 1438
злополуки, 32,1% от които са завършили с тежки последствия и смърт .
Посочените данни са обезпокоителни и изискват своевременно анализиране
поддръжката и ремонта на използваните ел. съоръжения, установяване
несъответствията между реалните дейности и нормативните изисквания и
прилагане на
мерки за безопасни условия на труд при работа
в
трансформаторните подстанции. На тези проблеми е посветен дисертационният
труд, което обуславя и неговата актуалност за Република Турция.
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2. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА ДИСЕРТАЦИОННАТА РАБОТА

Цел: СЪЗДАВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД ЗА
ОГРАНИЧАВАНЕ И ЛИКВИДИРАНЕ НА ЗЛОПОЛУКИТЕ ПРИ РАБОТА И
ПОДДРЪЖКА В ТРАНСФОРМАТОРНИТЕ ПОДСТАНЦИИ.
За постигане на целта са формулирани за решение следните задачи:
1. Определяне видовете злополуки в структурите на ел.енергийния сектор и
анализ на последствията от тях.
2.Анализ на съответствието на функционалните характеристиките на
съоръженията в трансформаторните подстанции с изискванията за безопасни
условия на труд.

3. Анализиране:
- експлоатацията, обслужването, контрола и диагностиката на съоръженията в
трансформаторните подстанции за осигуряване безопасни условия на труд;
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- поддържане и ремонт на съоръженията в трансформаторните подстанции за
постигане безопасни условия на труд.
4.Анализ на характеристиките и факторите при идентифициране на трудовите
злополуки в трансформаторните подстанции, определяне къде и как настъпват
те, с оглед създаване политика на превенция.
5.Представяне в съществуващата статистическа система на трудовите злополуки
хармонизирани класификации за характеристиките на трудовите злополуки в
трансформаторните подстанции, предложение на модел при регистрирането и
анализирането им, за да се намалят до минимум трудовите злополуки и
професионалните заболявания.
6.Представяне пораженията от електрически ток, преминал през тялото на човек
и прилагане на мерки за отстраняването им. Определяне обхвата на изискванията
за безопасност на работа в електрическите уредби (ЕУ) и по електрическите
мрежи на трансформаторните подстанции. Анализ на организационните мерки,
провеждани от длъжностните лица при експлоатация за осигуряване безопасност
на работа; анализ на техническите мерки за осигуряване на безопасност при
работа в трансформаторни подстанции.
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3. НАУЧНА ЗНАЧИМОСТ И НОВОСТ

Приноси на разработения дисертационен труд:
1. Анализирани са техническата експлоатация, контрола и диагностиката на
параметрите и величините, обслужването и поддръжката на съоръженията в
трансформаторните подстанции, ролята на тяхната изолация, изпълнението на
които осигуряват безопасни условия на труд.
2. Представени са характерни дейности при обслужване и ремонт в
трансформаторните подстанции и са посочени различните причини за
злополуките и характеризиращите ги показатели: място на злополуката, вид
работа, специфична физическа дейност, отклонение, начин на увреждане и
материален фактор. Представена е методология за адаптиране на трудовите
злополуки в трансформаторните подстанции към съществуващата статистическа
система на трудовите злополуки.

3. Анализирано е осигуряването на безопасни условия на труд при основни
дейности в трансформаторните подстанции:
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-подготовка на работното място и допускане до работа; -контрол по време на
работа; -завършване на работа в трансформаторната подстанция; - пробно
включване на електрическата уредба и електропроводната линия.
4. Потвърдени са научно- приложните факти за безопасни условия на труд в
трансформаторните подстанции с провеждането на: * организационните мерки за
работата на длъжностни лица "Издаващ наряд", "Отговорен ръководител",
"Изпълнител на работата", "Допускащ до работа", "Обезопасяващ работното
място", "Наблюдаващ" за осигуряване безопасността на работа; * техническите
мерки за осигуряване при изключване на напрежението; поставяне на знаци,
табели, ограждения; проверка отсъствие на напрежение; поставяне и сваляне на
преносими заземители; лични предпазни средства и средства за колективна
защита.
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4. ПРАКТИЧЕСКА ПОЛЕЗНОСТ И ПРИЛОЖИМОСТ

В практическо отношение изводите и получените резултати са полезни за
осигуряване мерки за безопасни условия на труд при работа и поддръжка в
трансформаторните подстанции.
За злополуките при обслужване и ремонт в трансформаторните подстанции са
определени
различията и характеризиращите ги показатели: място на
злополуката, вид работа, специфична физическа дейност,отклонение, начин на
увреждане и материален фактор. Чрез тях трудовите злополуки в
трансформаторните
подстанции са адаптирани към съществуващата
статистическа система на трудовите злополуки.
При прилагане на организационните мерки за безопасност в трансформаторни
подстанции, строго определени са изискванията във форма на:
* работа с наряд, закриване на наряд, пробно включване на електрическа уредба
и електропроводна линия, разрешение за включване след окончателно
завършване на работа и закриване на наряд;
* работа с нареждане.
С практическа насоченост са мерките за осигуряване безопасността при:
• Работа в електрически уредби и по ел.мрежи с напрежение над 1000 V;
• Въздушни електропроводни линии с напрежение над 1000 V;
• Въздушни кабелни линии и въздушни линии с изолирани проводници за
напрежение над 1000 V: - Работа по отделните линии ; - Работа no отклонения от
магистралните линии;-Заземяване на линиите с преносими заземители; -Кабелни
линии за напрежение над 1000 V: изкопни и монтажни работи; - изпитване на
кабелни линии;
5

• Разпределителни уредби с напрежение над 1000 V.

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
Stefan Terziev, Oguz Ozyaral, Sinan Soyturk „ANALYSIS OF WORK ACCIDENTS WHICH
HAPPENED IN ELECTRIC GENERATION AND TRANSMISSION PLANTS IN TURKEY
BETWEEN THE YEARS 2003-2013“, p.537 - 549.

2. IХ International Scientific Conference “Civil Engineering Design and Construction”,
Varna Free University “Chernorizets Hrabar”, Varna, 15-17 September 2016, Soyturk
S., Iplikci S., Turan A., Terziev St., Kichekova M. „ELECTRİCİTY-INDUCED FIRES AND
MEASURES TO BE TAKEN“

I.7. СТУКТУРА И ОБЕМ НА ДИСЕРТАЦИЯТА
Дисертационният труд съдържа 129 страници и се състои от увод, 5 глави, 56
фигури ,16 таблици, общи констатации и изводи, списък на публикациите по
дисертационния труд, списък на литературните източници, включващ 167 заглавия,
от които 119 на турски език , 30 на чуждестранни автори и http:// 18 бр.

II.СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИЯТА
УВОД
6

Безопасните условия на труд са едно от основните човешки права.
Предприемането на действия в областта на безопасността създава възможности за
повишаване на ефективността на извършваната дейност
Работата и поддръжката в трансформаторните подстанции е високорискова и
изисква подходяща квалификация и отговорност при прилагане на
организационните и техническите мерки за постигане на необходимата
безопасност. Последната
се определя приоритетно от технологията
на
производство на ел. енергия, от стабилността и („ smart-умните“) качествата на
съоръженията в преносната и разпределителна системи.
Мерките за безопасни условия на труд са не само мерки за безопасност на
отделния човек, на екипа около него, но и мерки за безопасност на околната среда
и на климата.
При разработване на дисертацията е изследвано осигуряването на безопасни
условия на труд при дейностите обхващащи:
*Техническа експлоатация пo обслужване и ремонт:
- В техническото обслужване се включва комплекс от мерки за предпазване на
ел.съоръженията от аварии и за поддържане нормалния им режим на работа. - С
ремонта на съоръженията се възстановяват първоначалните характеристики.
* Контрол и диагностика в трансформаторна подстанция,чрез който се постига:
• контрол и диагностика на най-важните съоръжения в ел.централа;
• изпитания на оборудването в разпределителните уредби;
• контрол и откриване на повреди във въздушни и кабелни линии.
* Изпитания на съоръженията в трансформаторната подстанция, чрез които се
осигуряват безопасни условия на работата им.
При констатиране на трудови злополуки е необходимо идентифициране на
причините и обстоятелствата, за да се определят къде и как настъпват, с оглед
създаване политика на превенция.

ГЛАВА ПЪРВА
СЪСТОЯНИЕ НА ТРУДОВИТЕ ЗЛОПОЛУКИ В СИСТЕМАТА НА
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКАТА
7

Представените в раздел I.1 брой злополуки в ел.енергийния сектор очертават
тревожното състояние на безопасността при работа и поддържане на съоръженията
в трансформаторните подстанции. Това определя задължения и отговорности не
само на пряко ангажираните в производството, преноса и разпределението на
ел.енергията, но и на ръководството на компанията, на длъжностните лица по
безопасността и на държавните органи.
1.1 Обхват на безопасните условия на труд.
1.1.1 Безопасни условия на труд (БУТ). Общи положения.
Целта на БУТ е [28,30,32]:
• предотвратяване на опасностите от трудови злополуки и професионални
заболявания и на факторите,застрашаващи човешкото право на живот;
• отстраняване или намаляване до минимум на вредните елементи.
1.1.4. Трудова злополука и професионално заболяване
Трудова злополука: травматични увреждания, довели до временна
неработоспособност, инвалидност или смърт на служителя, станали по време или по
повод на извършваната от него работа[20].
Професионална болест:заболяване,настъпило изключително или предимно под
действието на вреден производствен фактор на работната среда или на трудовия
процес върху организма[21].
1.1.5. Оборудване за осигуряване трудовата безопасност при електропреносните
и електроразпределителните работи в системата на електропроизводството
[23,24,34]: това е оборудването за колективна и индивидуална защита.
1.1.6 Работа и поддръжка на електросъоръженията в трансформаторните
подстанции. Изисква: много голяма съсредоточеност; всички работи да се следят
стриктно; екипировката да е изрядна и да се носи; всички извършени дейности да се
записват и да се съхраняват и др. Преди да се започне работа при наличие на високо
напрежение (ВН) трябва всички линии да са заземени. Работите трябва да се
извършват от обучени и квалифицирани работници, които използват подходящото
оборудване и екипировка, съгл. [23].
1.2.Дейности за осигуряване на БУТ при работа и поддръжка на
трансформаторни подстанции.
Те обхващат:
►Eлектрически съоръжения в трансформаторни станции- разпределително
устройство НН; - трансформатор; - разпределително устройство ВН.
►Техническа експлоатация пo техническо обслужване (ТО) и ремонт:
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ТО включва комплекс от мерки за предпазване на ел.съоръжения от аварии и за
поддържане нормалния им режим на работа.Извършва се: - планов оглед;
-почистване и притягане на контактните съединения; - измерване на тока и
напрежението на шините; на изолационното съпротивление на РУ и
съпротивлението на заземление; -почистване изолацията; -доливане масло в
трансформатора.
Ремонтът на съоръженията възстановява първоначалните експлоатационни
характеристики. Той обхваща:
1.Планово-периодичен ремонт;
2.Принудителен ремонт:- пред авариен; - след авариен;- след прегледен ремонт.
► Контрол и диагностика в трансформаторна подстанция. Реализира се:
• контрол и диагностика на най-важните силови съоръжения в станцията;
• изпитания на оборудването в разпределителните уредби.
• контрол и откриване на повреди във въздушни и кабелни линии.
Те осигуряват безопасните условия на работата им. Главно значение за това има
електрическата изолация на електрическите съоръжения. Тя трябва да изключи
възможността за допир на човека до части под напрежение и да осигури нормална
работа на електрическите съоръжения.
1.3.Трудови злополуки. Методология за изграждане на статистическа система
на трудовите злополуки.
Необходимо е не само констатиране и регистриране на трудовите злополуки, но и
идентифициране на техните причини и обстоятелства, за да се определят къде и как
настъпват те, с оглед създаване политика на превенция.
Констатираните трудовите злополуки се регистрират в съответствие със
Статистическата система „Трудови злополуки”. Тя се прилага за:
- статистическо изучаване и отчитане на случилите се трудови злополуки и тяхното
развитие във времето;
- предоставяне на статистическа информация в страната и на международни
институции за извършване на сравнения и анализи на трудовия травматизъм;
Факторите, причините и обстоятелствата на злополуките обхващат:
- характеристики и фактори, идентифициращи дейността на работодателя;
- вид на увреждането, време на злополуката, последица от злополуката;
- класификации на причините и обстоятелствата на трудовите злополуки,които биха
помогнали да се установят по-безопасни условия на труд.
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1.4 Анализ на обхвата дейности, относими към отделните части на
Статистическата система „Трудови злополуки”.
1.4.3. Статистическа система „Трудови злополуки”- логика на системата и
фактори.
Правилното класифициране на злополуките изисква събирането и
класифицирането на четири вида основна информация: ►за осигурителя, условията
на труд и пострадалия; ►информация за трудовата злополука; ►информация за вида
и тежестта на уврежданията и последиците от тях; ►информация за приетите мерки.
1.4.4. Принципи, източници на информация и цели
• Персонален подход на събиране и натрупване на информация, като единица
на наблюдението е всяка трудова злополука за всяко пострадало лице.
• Изучаване на всеки случай на трудова злополука с оглед на развитието й.
• Съвместимост и непротиворечивост на данните, променливите и класификациите
на трудовите злополуки с тези на професионалните болести.
• Конфиденциалност на индивидуалните данни.
1.4.7. Основни констатации.
Със среден годишен брой от 73 937 трудови злополуки и 1152 смъртни случая
трудовите злополуки остават основен проблем за Р.Турция. Страната е с една от най
-ниските ефективности от гледна точка на безопасността на работното място
сравнено с целия Европейски съюз. Броят на трудовите злополуки и броят на
трайната неработоспособност, както и броя на смъртните случаи, показват че
енергийният сектор е един от секторите, където злополуките са често срещани.
Трудовите злополуки могат да се намалят с отделяне на внимание към проблема
и вземане на превантивни мерки. За намаляване на тези злополуки трябва
работодателите, служителите и съответните държавни органи да спазват всички
правила и норми. Служителите трябва да се отнасят с изключително внимание към
опасността от трудови злополуки и да изпълняват задълженията и отговорностите
си. Държавните органи трябва да работят за развитие на безопасността на работното
място и разширяване на културата за безопасност.
1.5. Развитие на мерките за безопасни условия на труд при работа и
поддръжка в трансформаторните подстанции в системата на ел.енергетиката.
Безопасността на трансформаторните подстанции се определя приоритетно от:
- технологията на производство на ел. енергия, осигуряваща устойчивост, сигурни
доставки и достъпни цени на първичните източници на енергия;
- стабилността
и „smart“ качествата на съоръженията в преносната и
разпределителната системи.
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1.5.1. Европейска политика за систематата на елекроенергетиката.
Тя се определя от общите интереси в системата на елекроенергетиката, които
както в исторически план, така и в перспектива, в тази стратегическа област винаги
са приоритет.
Една от характеристиките на Европа е нейната енергийна зависимост от
външни доставчици. Европейският съюз, втората икономика в света, използва 1/5 от
произвежданата в световен мащаб енергия, но разполага с малко резерви.
1.5.2. Безопасност, свързана с климата
Мерките за БУТ при работа и поддръжка в трансформаторните подстанции в
систематата на ел. енергетиката са не само мерки за безопасност на отделния човек,
на екипа около него, но са и мерки за безопасност на околната среда и климата.
1.5.3.Европейска стратегия за енергията. Възможно е да се използва по-малко
енергия и същевременно да се запази качеството на живот и комфорт.
Пестене на енергия. Необходими са по-добро потребление и по-висока
ефективност, като ползата от тях би била намаляване на емисиите на CO2 и
зависимостта от внос на енергия. Енергийната ефективност е сред основните цели
на Европейския съюз за 2020 г.
1.5.4. Безопасността: залог за гражданите
Европейската енергийна политика гарантира на гражданите, че производството,
пренасянето и разпределението на енергията са безопасни. Държавите-членки са
наясно с необходимостта да се координират и да се хармонизират нормите за
безопасност на европейско равнище за критични енергийни съоръжения.
Съюзът одобри стратегически план за технологии с ниски нива на въглеродни
емисии- ВЕИ, горивните клетки и използването на водород.

Изводи:
1. Анализирано е състоянието на трудовите злополуки в системата на
електроенергетиката: обхвата на безопасните условия на труд,
2.
Вниманието е насочено към оборудването с електросъоръжения при
производство, пренос и разпределение на електроенергия, от функционирането на
които при нормални условия и при отклонения от тях, чрез изпълнението на
защитни мерки, се осигурява безопасност при работа.
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3.В общ аспект е разгледана работата и поддръжката на електрическите
съоръжения в трансформаторните подстанции и необходимата екипировка за
безопасните условия на труд при работа в тях.
4. Представени са дейностите за осигуряване безопасни условия на труд при
работа и поддръжка на трансформаторни подстанции, обхващащи: -техническата
експлоатация пo обслужване и ремонт. -контрола и диагностиката в
трансформаторната
подстанция;
-изпитанията
на
съоръженията
в
трансформаторната подстанция.
5. В общ план е представена методология за изграждане на статистическа система
на трудовите злополуки с обхват на дейности, относими към отделните й части и
описание на факторите в системата на трудовите злополуки.
6. Представени са в развитие мерките за безопасни условия на труд при работа и
поддръжка в трансформаторните подстанции в системата на ел.енергетиката,
основание за което са Европейската политика за системата на елекроенергетиката,
стратегията за развитие и безопасност, свързана с климата.
Обобщение:
Представеното в гл.1 и направените в тази връзка изводи показват:
1. Съществуващите анализи не са многообхватни и не разкриват в дълбочина
възможностите на БУТ при работа и поддръжка в трансформаторните подстанции.
2. Отсъства анализ на техническата експлоатация, контрола и диагностиката,
обслужването и поддръжката, изпълнението на които осигуряват БУТ.
3. Не е разкрита ролята на ел. изолация на съоръженията за осигуряване безопасни
условия на труд при работа и поддръжка на трансформаторните подстанции.
4. Отсъства анализ на характерни дейности при обслужване и ремонт в
трансформаторни подстанции, отнасящ се до факторите на злополуките: място на
злополуката, вид работа, специфична физическа дейност,отклонение, начин на
увреждане и материален фактор.
5. Не са анализирани организационните и технически мерки за осигуряване на БУТ
при основни дейности в трансформаторни подстанции: - подготовка на работно
място и допускане до работа;-контрол по време на работа; -завършване на работа в
трансформаторната подстанция; - пробно включване на ЕУ и ел.проводна линия.

ГЛАВА ВТОРА
ТРУДОВИ ЗЛОПОЛУКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ОБЩО В
Р.ТУРЦИЯ И В КОМПАНИИТЕ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНИЯ СЕКТОР
В настоящата глава се решават следните задачи:
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1. Определяне видовете злополуки в структурите на ел.енергийния сектор.
2. Анализ на резултатите на злополуките от отделните случаи в сектора и
сравнението им с общите за РТурция.
2.1. Трудови злополуки и професионални заболявания в „Компания за
електропроизводство,Турция“АД.

фиг.2.1
фиг.2.2
Трудовите злополуките в ел.енергийния сектор през 2011г и 2009г са
сравнително малки спрямо общите за Турция, докато случилите се през 2007 и
2010г са по- големи-фиг.2.1.
2.2. Видове трудови злополуки и професионални заболявания в компаниите на
ел.енергийния сектор.

Фиг.2.3.
Фиг.2.4.
Фиг.2.3. показва, че 72,64% от всички злополуки на фирмата са с тежки
последици и случаи на смърт, докато тези злополуки при фиг.2.4 са 52,92 %.
Фиг.2.5. показва, че 32,1% от всички трудовите злополуки са завършили с тежки
последствия и смъртни случаи, а 63,6% - с леки наранявания.
.
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Фиг.2.5
Фиг.2.6
На фиг.2.6 са представени диаграми,сравняващи отделните трудови злополуки,
получени в различните компании от структурата на ел.енергетиката.
2.2.2. Сравнение на трудовите злополуки в компаниите и в страната като цяло

Фиг.2.7а

фиг.2.7б

Фиг.2.7в

Фиг.2.7г

Фиг.2.7б показва,че трудовите злополуки в компанията за пренос на ел. енергия
са доста под средните стойности на трудовите злополуки в страната.
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Фиг.2.8а

фиг.2.8б

Фиг.2.8в
Фиг.2.9
Относно трудовите злополуки,завършили със смъртни случаи, най-проблемното
предприятие е компанията за разпределение на ел.енергията-фиг.2.9.През 2003 год.
смъртните случаи, породени от трудови злополуки са 8,25 пъти повече от смъртните
случаи при трудовите злополуки в страната като цяло за съответната година; през
2007 год. смъртните случаи са 7,23 пъти повече;през 2009 год. - 5,63 пъти повече.
2.2.3. Профил на работниците по възраст, трудов стаж и време, в което са
получили злополуки.
На фиг.2.10 е представено разпределението на пострадалите при работни инциденти при различни възрастови групи в „EUAS”- Компания за производство на
ел. енергия,Турция АД и „TEIAS”-Компания за пренос на ел. енергия, Турция АД.
В групата от 41 години и по- нагоре пострадалите в „EUAS” са 49%, а в
„TEIAS”- са 54 % . В двата случая високият % се дължи на разсейването и
забавените рефлекси при работа при по- възрастните.
На фиг.2.11 е дадено разпределение на пострадалите при работни инциденти,
отчитащо трудовия стаж. Работниците , имащи стаж 10-15 години, обикновено са
от възрастовата група от 30 до 40 год. , които имат значителен опит, вниманието и
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фиг.2.10
фиг.2.11
рефлексите не са забавени-това е оптималният профил за работника. От друга
страна , по- възрастните работници-със стаж >15год- са в рискова група , защото
поради големия им опит грешките не се толерират. По-младите също са в рискова
група, защото независимо че тяхното внимание и рефлекси са на по -добро, те са
без толкова опит в това, че ел. ток не е „видим и физичен феномен“.
На фиг. 2.12. е посочено разпределението на пострадалите при работни
инциденти , отнесени към месеци, за периода 2003 до 2013 година. Наблюдава се,
че през месеците януари ,февруари,май и юни инцидентите са малко повече ,
отколкото през другите месеци.

Изводи:
1.Установени са случаите на злополуки в периода 2003-2011 г. и техните разновидности. Сравнени са резултатите за отделните компании в електро енергийния
сектор спрямо общите за страната.
2.Установено е, че Компанията за разпределение на ел. енергия- Турция“АД като структура е с най-голям брой злополуки. В нея трябва да се приложат и контролират ефикасни мерки за безопасни условия на труд при работа и поддръжка в
трансформаторните подстанции.
3.Aнализиран е профилът на пострадалите при злополука при отчитане на
възраст, трудов стаж, време на работа през годината и седмицата.
16

ГЛАВА ТРЕТА
БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД ПРИ РАБОТА И ПОДДРЪЖКА НА
ТРАНСФОРМАТОРНИ ПОДСТАНЦИИ
В тази глава се решават задачи свързани с безопасните условия на труд,
обхващащи:
- анализ на съответствието на функционалните характеристиките на съоръженията в
трансформаторните подстанции с изискванията за безопасни условия на труд;
- експлотация, обслужване, контрол и диагностика на съоръженията в
трансформаторните подстанции за осигуряване безопасни условия на труд;
- поддържане и ремонт на съоръженията в трансформаторните подстанции за
постигане безопасни условия на труд.
3.1.Електрически подстанции. Общи положения.
3.1.1. Ел. подстанция, определение: ел.комплекс, предназначен за приемане,
преобразуване и разпределение на ел. енергия.
Видове: * според изпълнявани функции: разпределителни и трансформаторни;
* според начина на захранване: системни и районни подстанции;
* в зависимост на отдалечеността на потребителя от източника на
захранване и в зависимост от количеството консумирана мощност;
*начини на присъединяване на трансформаторна подстанция.
3.1.2. Иновативни технологии на трансформаторните подстанции
- SCADA система:осигурява бърза,точна и приоритетна информация;
- технология на комплексно разпределително устройство(КРУ),в което е
разположено цялото оборудване в херметичен метален корпус,запълнен с ел. газ;
- технология за гасене на дъга във вакуум;
- интелигентни трансформаторни подстанции:постоянно наблюдение на
състоянието на мрежата при различни компоненти:
• работа на захранващите линии,
• индикаторите за късо съединение;
• защитни системи на трансформаторите,
• индикация на позицията прекъсвачи,
• контрол на товара.
- трансформаторни подстанции на ВЕИ.
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3.2. Структура на трансформаторната подстанция
Наличие на основни и допълнителни елементи:
- Основни елементи: силов трансформатор, ел. въводи, кабелни и въздушни
ел.проводи,комутационни апарати за ниско и високо напрежение, шинни системи,
система за захранване на собствените нужди, системи за защита и контрол,
автоматика и система за заземяване, мълниезащита, прибори за отчитане на
ел.енергията и система за компенсиране на реактивната мощност.
- Допълнителни елементи: осветление, вентилация, климатизация и
противопожарни системи.
3.2.1 Електрически уредби - определение, класификация.
Определение: компактна технологична единица, на която всички части в зададено
пространство са свързани пo определен начин и имат определени функции . Тя е със
структура, показана на фиг.3.1.

фиг.3.1. Структура на електрическа уредба
Разпределителните уредби в електрическите подстанции. Могат да бъдат:
- Открити разпределителни уредби (ОРУ)
- Закрити разпределителни уредби (ЗРУ)
3.2.2. Eлектрически съоръжения в трансформаторна подстанция. Те са:
- Разпределително устройство ниско напрежение (РУНН).
- Трансформатор.
- Разпределително устройство високо напрежение (РУВН).
Типове прекъсвачи, използвани в трансформаторните станции.
- Въздушни пркъсвачи. - Елегазови прекъсвачи. - Вакуумни прекъсвачи.
- Маслени прекъсвачи.
3.3 Експлоатация на трансформаторна подстанция
3.3.1. Техническа експлоатация. Общи положения.
Техническата експлоатаци е съвкупност от дейности пo обслужване и ремонт фиг.3.2.

фиг.3.2. Техническа експлоатация на електрическа уредба
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ТО обхваща:1.Обходи: ежедневни,ежеседмични,периодични;2.Манипулации;
3.Периодичен контрол и измервания; 4.Профилактични изпитвания и прегледи с
изключване на напрежението.
Ремонт.Той бива: 1.Планово периодичен ремонт; 2.Принудителен ремонт:
* Пред авариен; * След авариен. 3. След прегледен ремонт.
Експлоатация на кабелни електропроводи. Тя също отговаря на фиг.3.2
1. Техническо обслужване:
2. Ремонти:
1) Обходи;
1) Планови ремонти;
2) Измервания: -Периодични
2) Непланови ремонти: - Предаварийни
-Непериодични
- Следаварийни
Дефекти, които водят до извън планов ремонт са:
♦
Дефект 1 група - незабавно отстраняване:
* Замърсени кабелни глави; * Снети оловни обвивки; * Спукани муфи;
♦
Дефект 2 група - отстраняване в срок до 1 месец:
* Откъснати заземления; * Овъглена изолация.
♦ Дефект 3 група - искат допълнително изясняване на причините.
♦ Дефект 4 група - нуждаят се от продължителен оглед.
Правила за техническа експлоатация на подстанциите
Всички ел. оборудвания трябва да съответстват на условията на работа в
нормален режим и в извънредни ситуации: къси съединения, пренапрежения и
претоварвания. Изолацията на ел. съоръжения трябва да е в съответствие с
номиналното напрежение на мрежата, а системата на защита от пренапрежение да
съответства на класа на изолация на електрообурудванито.
3.3.2. Обслужване на трансформаторните подстанции
Техническото обслужване на подстанциите включва комплекс от мерки,
предназначени да предпазват ел.съоръженията от аварии и да поддържат нормалния
им режим на работа. При обслужването се извършват следните работи:
- планов оглед; - почистване и притягане на контактните съединения;
- измерване на тока и напрежението на шините; - измерване на изолационното
съпротивлението на РУ; - почистване изолацията; - измерване на съпротивлението
на заземление; - доливане масло в трансформатора.
3.3.3 Контрол и диагностика в трансформаторна подстанция
Контролът и диагностиката имат за цел:
* контрол и диагностика на най-важните силови съоръжения в ел. централата;
* изпитания на оборудването в разпределителните уредби;
* контрол и откриване на повреди във въздушни и кабелни линии.
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1. Предназначение на контрола и диагностиката
1.1. Начини за контрол на състоянието на съоръженията: наблюдение на текущите
параметри на работещото оборудване и електрически изпитания по време на
плановите ремонти.
1.2. Техническа диагностика и определяне на надеждността въз основа на
резултатите от изпитанията на съоръженията.
2. Контрол и диагностика на силовите трансформатори
2.1. Изисквания към изпитванията при изключен трансформатор:
- основен ремонт: измерване на тока и загубите на празен ход при понижено
напрежение, изолационно съпротивление на намотките, ъгъла на диелектрични
загуби и капацитета на намотките, съпротивления на намотките; изпитване на
трансформаторното масло, въводи 110  400 kV, вградените токови
трансформатори; проверка на системите за охлаждане, защита и сигнализация;
- текущ ремонт: измерване на изолационното съпротивление на намотките,
изпитване на трансформаторното масло, проверка на системата за охлаждане,
защити и сигнализация;
3. Контрол и диагностика на разпределителните уредби
3.1. Изпитания на прекъсвачи - измерване на:
- изолационното съпротивление на изолаторите и вторичните вериги;
преходното съпротивление на контактите; документиране включването на фазите и
проверка на оперативните блокировки.
3.2. Изпитания на комплектни разпределителни уредби (КРУ):- шини;- вериги за
вторична комутация; - прекъсвачи; - релейни отсеци ;- разединители.
3.3. Изпитания на разединители, късосъединители и отделители.
3.4. Изпитания на заземителните уредби.
3.5. Изпитания на шини: изпитание с високо напрежение ; проверка на контактните
съединения и проверка загряването им при работа.
3.6. Изпитания на измерителни трансформатори.
4. Контрол и диагностика на въздушни и кабелни електропроводи
4.1. Изпитания на въздушните мрежи (откриване на дефекти в изолаторите).
4.2. Изпитания на силови кабелни линии. Определяне местата на повредите .
3.3.4. Поддръжка на оборудването в трансформаторна подстанция
Поддръжка: комплекснa техническа поддръжка на съоръженията, съобразена с
Наредба за техническа експлоатация на електроснабдяването. Тя обхваща:
комплексна поддръжка на трафопостове и уредбите за тях, цялостно техническо
обслужване, периодична поддръжка, измерване и профилактика .
ЕволюЦиЯ в управлението на поддръжката . Представена е на фиг. 3.3.
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Фиг.3.3. Еволюция в управлението на поддръжката
Икономически аспекти на поддръжката . Представени са на фиг.3.4 при
различни началните разходи и при отчитане: 1- разходите за експлоатация;
2-разходите за ремонт и поддръжка; 3-разходите за аварии и сумарните разходи.

фиг.3.4. Икономически аспекти на поддръжката
Представена е общата ефективност на оборудването- фиг.3.5

Фиг.3.5. Обща ефективност на оборудването
3.4. Изпитания на съоръженията в трансформаторна подстанция
3.4.1.Ел. изолация на съоръженията в трансформаторните подстанции
Ел.изолация на съоръженията в трансформаторните подстанции осигурява
безопасни условия при работата и поддръжката им.
Изолацията на тоководещите част има две предназначения:
– да се изключи възможността за допир на човека до части под напрежение;
– да се осигури нормална работа на електросъоръжението.
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Тя трябва да издържа на всички въздействия, на които може да бъде подложена в
процеса на експлоатация.
Видове ел. изолация. Представена е на фиг.3.6

Фиг.3.6. Видове ел. изолация
Контрол на ел. изолацията – тъй като в процеса на експлоатация изолацията старее
е необходим периодичен контрол на всички ЕУ:
– периодичен преглед на ЕУ; – постоянен/периодичен контрол на изолацията ;
– профилактични изпитания;– профилактични ремонти.
3.4.2. Основни сведения за изпитание на комутационните ел. апарати
1.1 Общи изисквания към ел. апарати
*ел. изолация трябва да е съобразена с възможни пренапрежения при
експлоатацията и с влошаване на качествата й от климатичните условия;
*апаратите, в номинален режим, са длъжни да осигуряват надеждна работа без
повишаване температурата на частите им над допустимите стойности.
1.2 Условия на експлоатация
Апаратите с общо промишлено изпълнение са длъжни да работят в температурен
интервал на околната среда от +5°С до +40 °С. Апаратите за КРУ се намират в
условия на влошено топлоотдаване и допълнително загряване.
Стандартите определят стойността на влажността на околната среда. Други
въздействия: корозия, механични въздействия и ударни сътресения при работа.
3.4.3. Видове изпитания на комутационните апарати
Под изпитване се разбира експериментално определяне на количествените и
качествени характеристики на съоръжението. Видове изпитания:
Фиг. 3.7.

Фиг. 3.8.
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Фиг.3.9

Фиг.3.10
Обем и условия за провеждане на изпитанията.Провеждат се в обем, обезпечаващ
пълна и обективна информация за характеристиките.
Програма за контролни и типови изпитания на ел. апарати
*Технически оглед (габаритни, монтажни и присъединителни размери;
изисквания за безопасност, условия за опериране, параметри на контактната
система);
* Проверка на съпротивлението и електрическата якост на изолацията;
* Проверка работата на задвижването, контактите на спомагателните вериги;
* Проверка пада на напрежение на изводите на апаратите;
* Определяне на електрическите загуби и мощността на потребление;
* Изпитване работата на елементите за защита,
* Изпитване на загряване;
* Климатични изпитания(топло-,студо-и влагоустойчивост; налягане; прах);
* Изпитване на резонансни честоти, виброякост и устойчивост, якост на удар;
* Изпитване на въздействие на акустичен шум;
* Изпитване на термична и електродинамична устойчивост;
*Изпитване на комутационна способност;
* Изпитване на надеждност.
Съответствието на резултатите от контролните и типовите изпитания с
нормативните изисквания определя и гарантира безопасните условия на труд при
работа и поддръжка на съоръженията в трансформаторните станции.
3.5. Ремонт на съоръженията в трансформаторни подстанции
Ремонт на съоръженията .Ефективността на всяко оборудване се влияе от
провеждането на ремонти, свързани с поддържането на неговата работоспособност.

фиг.3.11. Видове ремонти
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фиг.3.12. Средно време за ремонт
Подобрена ремонтопригодност. Необходимо е да се осигурят факторите:

фиг.3.13. Фактори за подобрена ремонтопригодност

фиг.3,14. Ремонти по поддържане на електросъоръженията
3.6 Ремонт на трансформаторна подстанция
3.6.1. Планов »капитален» ремонт на трансформаторна подстанция
Цел: провеждане на мероприятия за възстановяване първоначалните
експлоатационни характеристики. Извършват се дейностите:
- замяна на кабелни муфи;
- демонтаж и следваща замяна на излезлите от строя трансформатори;
- ремонт на крайни изключватели;
- демонтаж и замяна на излезлите от експлоатция предпазители, автоматични
прекъсвачи, измерителни трансформатори, разрядници;
- ремонт на заземителни устройства;
- демонтаж и следваща замяна на токоносещи проводници;
- демонтаж, ремонт и монтаж на разпределителни защитни кутии.
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3.6.2.Ремонт на трансформатори
Извършват се ремонтни дейности на магнитопроводи и на намотки. Ремонтът
може да бъде частичен (подмяна на секции, подложки, лайсни или отделни малки
участъци от намотката), или цялостен.
3.6.3. Контролни изпитания на трансформатор след ремонт
1. Цел на изпитанията. Да се провери отсъствието на дефекти и съответствието на
характеристиките на трансформатора с изискванията на стандартите.
2. Видове изпитания: * изолационно съпротивление на намотката;
* ел. якост на изолацията, на главната и на надлъжната изолация на намотките
* оценка състоянието на изолацията след изпитанието.
3.7 Възможни аварии в трансформаторна подстанция

фиг.3.17. Възможни ефекти от аварията

фиг.3.18. Възможни критични ефекти от аварията
Основни превантивни мерки: -редовна профилактика и проверка на
съоръженията; -инсталиране на системи за дистанционно следене на параметрите.

Изводи:
1.Анализирана е структурата на трансформаторните подстанции и иновативните им
технологии, представени са и са охарактеризирани различните видове.
2.Анализирани са техническата експлоатация, контрола и диагностиката на
параметрите и величините, обслужването и поддръжката на съоръженията в
трансформаторните подстанции, чиито изпълнения осигуряват безопасни условия на
труд.
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3.Представена е ролята на ел.изолацията на съоръженията за осигуряване безопасни
условия на труд при работа и поддръжка на трансформаторните подстанции.За
гарантиране параметрите на изолацията са посочени видовете изпитания.
4. Потвърдена е ролята на ремонта на съоръженията на трансформаторните
подстанции, чрез която се възстановява работоспособността и безопасната им
работа. Обърнато е внимание на контролните изпитания след ремонт .
ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
АНАЛИЗ НА ТРУДОВИТЕ ЗЛОПОЛУКИ В ТРАНСФОРМАТОРНИТЕ
ПОДСТАНЦИИ
В настоящата глава се решават следните задачи:
- Анализ на характеристиките и факторите при идентифициране на трудовите
злополуки в трансформаторните подстанции, определяне къде и как настъпват те, с
оглед създаване политика на превенция.
- Представяне в съществуващата статистическа система на трудовите злополуки
хармонизирани класификации за характеристиките на трудовите злополуки в
трансформаторните подстанции, предложение на модел при регистрирането и
анализирането им, за да се намалят до минимум трудовите злополуки и
професионалните заболявания.
4.1. Методология за адаптиране на трудовите злополуки в трансформаторните
подстанции към статистическата система на трудовите злополуки.
Основна постановка
Съществуващата Статистическа система на трудовите злополуки (ССТЗ)
дефинира същността и принципите на изучаване на трудовите злополуки,
източниците на информация, специфичните особености на единиците на
наблюдение и правилата за класифициране на факторите. Към нея е необходимо да
се адаптират трудовите злополуки в трансформаторните подстанции.
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4.1.1. Факторите, причините и обстоятелствата на злополуките
Те са обхванати в етапите, представени на фиг.4.1:

Фиг.4.1 Етапи на характеристики, признаци и фактори при идентифициране на
злополуките.
Етап III въвежда 3 нива за хармонизиране на факторите, които могат да
установят по-безопасни условия на труд. Освен това, статистическата система
присъединява към всяко от трите нива материален фактор, свързан със съответното
действие: „Специфично физическо действие“; „Отклонение“; „Начин на
увреждане“. В някои от случаите на злополуки материалният фактор е един и същ
за всяко от трите нива, но за други - е различен.
Възможен избор на фактори и класификации за тяхното описание. Той е:
►Основен избор на фактори. Трябва да се изберат най-малко 4 приоритетни
фактора :
1. „Работна среда“, или „Работен процес“, или „Специфично физическо действие“
(1 фактор от 3 възможни);
2. „Отклонение“;
3. „Контакт при злополуката“: „Начин на увреждане“;
4. „Материален фактор на „Отклонението“ или „Материален фактор на КонтактаНачина на увреждане“ (1 променлива от 2 възможни).
► Междинен избор на фактори. Той съдържа:
- Задължителните 4 фактора, в съответствие с минималния избор от четири
приоритетни фактора, описани по-горе;
- Допълнително, от 1 до 3 фактора, между които като приоритетен (пети
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фактор) се избира или втори „Материален фактор на Отклонението“ или
„Контакта-Начина на увреждане“, а като следващ фактор измежду„Работна среда“,
„Работен процес“ и „Специфично физическо действие“.
►Пълен избор фактори. Използването на набора от всички 9 фактора ( 4 от
основния избор и 5 от междинния избор) е най-подходящият начин за предоставяне
на максималната информация.
ССТЗ - логика на системата, единици и фактори
Класифицирането на злополуките изисква информация за:

4.1.3. Описание на факторите в системата на трудовите злополуки.
За правилното описание на злополуката е необходима следната основна
информация за трудова злополука:

Данните за злополуката са:
- Времето на злополуката, определено спрямо работното време.
- Адресът на мястото на злополуката, на който е работил пострадалият по време
на злополуката.
- Факторите, причините и обстоятелствата на трудовите злополуки. Те
дават допълнителна информация, с която да се определи къде и по-специално как
настъпват злополуките – фиг.4.2
►

Фиг.4.2. Фактори, причини и обстоятелства на злополуките
Злополуките като събитие с различни етапи на развитие, се регистрират с
помощта на следните три двойки фактори-фиг.4.3. Тази система осигурява

Фиг.4.3. Етапи на злополуките
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Данните за увреждането при трудова злополука са:

►

4.1.4. Показатели, характеризиращи трудовите злополуки
Видовете показатели, характеризиращи трудовите злополуки, са:
*Коефициент на честота (Кч). *Индекс на честота (Ич).
*Коефициент на тежест (Кт).. *Индекс на тежест (Ит).
4.2. Ръководство за класифициране в статистическата система на трудови
злополуки. Анализ на факторите.
За да се представят трудовите злополуки в трансформаторните подстанции,
хармонизирано в класификациите на статистическата система на трудовите
злополуки, е необходимо освен анализираната обща методология в т.4.1, да се
разгледа изискваното за нея ръководство за класифициране.
4.2.1. Място на злополуката
Мястото на злополуката има за цел да посочи работното място,работния участък
или местоположението, където се е намирал или където е работил пострадалият
непосредствено преди злополуката.
Трансформаторната подстанция по своята производствена същност може да се
охарактеризира като промишлен обект за производство на електрическа енергия и
има вида, представен на фиг.4.4. с участие на представените съоръжения в гл.3.

Фиг.4.4. Трансформаторна подстанция, място на производството
Работните места в трансформаторната подстанция могат да бъдат определени като
места на производство - фиг.4.4. и като места за техническо обслужване, ремонтна
работилница - фиг.4.5. ( в случая за ремонт на трансформатори и апарати НН).
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Фиг.4.5.Трансформаторна подстанция, ремонтна работилница
До влизане в експлоатация на трансформаторната подстанция, както и след това,
на нейната територия се извършва строителна дейност с характерните особености :
- при изграждане на станцията-фиг.4.6. (извършване изкопи, тунели, канали ) ;
- при реконструиране-фиг.4.7.(разширяване работните места, направа на муфи ).

Фиг.4.6. Изграждане на трансформаторна подстанция

Фиг.4.7. Реконструиране на трансформаторна подстанция
Дейностите по съоръженията в трансформаторната подстанция се извършват по
техните корпуси, които поради специфичността са на височина във въздуха, която в
някои случаи е на постоянно ниво-фиг.4.8 (носещата рама на съоръженията, корпус
на трансформатор) или на специална височина - мачти, пилони, окачени платформи -
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фиг.4.9 и фиг.4.10 ( монтаж на изолатори, разрядници) или даже във въздуха платформа на борда на хеликоптер.

фиг.4.8. Монтаж на изолатори

фиг.4.9. Монтаж на разрядници

Фиг.4.10. Монтаж на разрядници
Изразено на представените фигури, (в съответствие със ССТЗ), за
трансформаторните подстанции, мястото на злополука може да се кодира както е
посочено в табл.4.1
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Табл.4.1. Кодиране на мястото на трудовата злополука
Код

Наименование

010
011
012
020
021
022
090
091
092

Промишлен обект
Място на производство, завод, работилница
Място за техническо обслужване, ремонтна работилница
Строителен обект
Строителен обект – в процес на изграждане
Строителен обект - реконструира, преустройва или възстановява

Във въздуха или на височина, с изключение на строителни обекти
На височина - на постоянно ниво (покрив, тераса и други)
На височина - мачта, пилон, окачена платформа

4.2.2. Вид работа
Видът на работа има за цел да посочи основната дейност или задача, която
пострадалият е изпълнявал по време на злополуката. За трансформаторна
подстанция е посочен възможният вид работа -табл.4.2.
Табл.4.2
Код
10
20
50

Наименование

Произвеждане, обработване, преработване, складиране - всички видове
Земни работи, строителни и монтажни работи, събаряне
Друга работа, свързана с видовете работи от групи 10, 20, 30 и 40

Фиг.4.11
Фиг.4.12
Видовете работи при ремонт и настройка на регулатор на трансформатор и
поддържане на изолатори, са представени на фиг.4.13. Наблюдение и контрол на
изолатори, трансформатори и защити са посочени на фиг.4.14.
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Фиг.4.13

Фиг.4.14.
4.2.3. Специфична физическа дейност
Специфичната физическа дейност има за цел да опише дейността на пострадалия
непосредствено преди злополуката. Тя се кодира в зависимост от работните
инструменти и предмети, свързани с работата - табл.4.3а

Табл.4.3а
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Необходимо е да се охарактеризира същността на „инструмента‘ и „машината“
при използването им.
Инструментът е оръдие на труда, използвано за обработване на материали и
извършване на дадена работа. Той може да бъде или да не бъде захранван с ел.
енергия. Може да се пренася от един човек на ръце или с тялото му, без да е
необходимо да се търкаля или тегли.
Машината е механизъм, предназначен да преобразува енергия, материали или
информация и да изпълнява дадена задача. Понятието „машина“ задължително се
свързва с ел. енергия, необходима за нейната работа. Машините могат да бъдат
неподвижни или подвижни. Подвижните машини от своя страна,могат да бъдат
несамоходни или самоходни. Несамоходните машини могат да бъдат премествани с
помощта на втори човек или с подемно устройство. Самоходни са тези машини,
които използват собствена енергия за придвижване (строителни машини).
Код на специфичната физическа дейност при трансформаторна станция Табл.4.3б
Код
00
10
20
40
50
60
70

Наименование
Няма информация
Работа с машина
Работа с ръчни инструменти
Боравене с предмети
Пренасяне на ръка
Движение
Присъствие

Фиг.4.15

Фиг.4.16
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Управлението на подемно-транспортни средства -код (32)- за позициониране на
платформи по височината на високоволтовите стълбове е посочено на фиг.4.17.

Фиг.4.17. Управлението на подемно-транспортни средства за позициониране на
платформи
4.2.4. Отклонение
Отклонението описва отклоненията от нормалните действия и необичайни
събития: загуба на контрол над машина или падане върху или от нещо.
Класификацията има структура, посочена в табл.4.4а
Табл.4.4а
Групи 10 - 30
Групи 40 - 50
Групи 60 - 70
Група 80

Отклонението се дължи главно на проблеми в оборудването
Пострадалият загубва, пълно или частично, контрол върху нещо
Движение на тялото
Пострадалият и друг човек са активни участници в злополуката

4.2.5. Начин на увреждане
Начинът на увреждане има за цел да опише как е увреден пострадалият и как е
влязъл в контакт с обекта, причинил увреждането.
Представените
видове работи в различни места на трансформаторната
подстанция-фиг.4.5-фиг4.17-показват различни възможни случаи за контакт на
пострадалия. Температурният режим на съоръженията в трансформаторната
подстанция, пълзящите разряди по изолаторите, разливи на трнсформаторно масло,
възникнали пожари -фиг.4.18- са предпоставка за различни видове увреждания.
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Различни видове увреждания със сериозни последствия настъпват при механично
въздействие от появили се аварии в съоръженията на трансформаторната
подстанция- фиг.4.19.

Фиг.4.19. Аварии в съоръженията на трансформаторната подстанция
Класификацията в по-общ вид има структура по табл.4.5а

Табл.4.5а.

Групи 10-20
Групи 30-60

Различни видове увреждания, при които няма механично въздействие
Различни видове увреждания, при които има механично въздействие

Група 70

Различни видове увреждания, причинени от физическо или психическо
натоварване
Различни видове увреждания, причинени от хора

Група 80

4.2.6. Материален фактор
Класификацията „Материален фактор“ е само една, независимо че е свързана с
три променливи: специфична физическа дейност,отклонение и начин на увреждане
–фиг.4.3. Възможно е един и същ материален фактор да бъде свързан с трите
фактора.

4.3. Примери за класифициране причините и обстоятелствата за трудова
злополука
Цел. За конкретни злополуки в трансформаторни подстанции, въз основа на
представеното в т.4.1 и т 4.2, се класифицират причините и обстоятелствата.
Пример 1. Електротехник, качен върху корпуса на трансформатор за да го
обслужва, развива с гаечен ключ гайка на фазов извод. Винтът се скъсва и от
внезапното извиване на ръката на електротехника, последният се удря в изолаторафиг.4.8.
Пример 2. Електротехник,с електрическа отверка завива контактен винт в
разпределително електрическо табло-фиг.4.15. Единият от свързващите проводници
се оказва под напрежение. Получава се к.с., появява се пламък и ръката на
електротехника обгаря.
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Изводи:
1. Представена е методология за изследване на трудовите злополуки в
трансформаторни подстанции с анализ на обхвата дейности, на факторите,
причините и обстоятелствата на злополуките и характеризиращите ги показатели.
2. Представени са характерни дейности при обслужване и ремонт в
трансформаторни подстанции. Анализирани са факторите на злополуките: място на
злополуката, вид работа, специфична физическа дейност, отклонение, начин на
увреждане и материален фактор.
3.Представена е методология за адаптиране на трудовите злополуки в
трансформаторните подстанции към съществуващата статистическа система на
трудовите злополуки.
4.Проведено е изследване на конкретни случаи на трудови злополуки.

ГЛАВА ПЕТА
БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ВЪЗДЕЙСТВИЕ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТОК
В настоящата глава се решават задачи, обхващащи:
- представяне пораженията от електрически ток, преминал през тялото на човек и
прилагане на мерки за отстраняване на възможното му преминаване;
- опредeляне обхвата на изискванията за безопасност на работа в ЕУ и по
електрическите мрежи на трансформаторните подстанции;
- анализ на организационните мерки, провеждани чрез работата на длъжностните
лица за експлоатацията и за осигуряване безопасността на работа; анализ на
техническите мерки за осигуряване на безопасност при работа в трансформаторните
подстанции.
5.1. Поражения от ел. ток, преминал през тялото на човек
а) Електрически удар. Той е болестно въздействие на електрическия ток при
преминаването му през тялото на човек, което нарушава функциите на жизнено
важните органи на дишането и на сърдечната дейност.
Общи поражения-ел.ток действа върху централната нервна система. Уврежданията
могат да се степенуват:
Първа степен - мускулни спазми без загуба на съзнание.
Втора степен - мускулни спазми със загуба на съзнание.
Трета степен - нарушение в двигателната и сърдечната дейност.
Четвърта степен - клинична смърт.
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Местни поражения - те се доближават до тези при изгаряне, но със следните
разлики:
1. Малки кожни промени, но големи вътрешни поражения на тъкани и органи;
2. Отоци по крайниците;
3.„Суха“ невроза
б) Електрически травми. Под въздействие на ел. ток (ел. дъга), при пряк и непряк
допир до тоководещи части, възникват:
● топлинно действие (различна степен на изгаряне на кожата и увреждане на очите –
електроофталмия);
● механично действие (разкъсване на тъканите, ел.белег), механични увреждания на
тялото (счупвания, рани) в резултат на падане на човека;
● електрохимично действие (изменения в кръвта и клетъчната течностметализация);
● биологично действие (поражение на нервните тъкани).
● избухване на взрив или пожар, имащи електрически произход, погрешна
манипулация, близост до високо напрежение.
Независимо от естеството на електрическата травма, последствията аналогично
на тези при ел. удар, също могат да доведат до: внезапна загуба на съзнанието;
спиране на дишането; рязко влошаване на сърдечната дейност.
в) Заболявания от въздействието на ел. и магнитни полета, създадени от
високи напрежения и честоти.
Фактори, определящи степента на поражение
*големината на протичащия през човека електрически ток;
*продължителността на действие на електрическия ток;
*електрическото съпротивление на човешкото тяло. То се колебае в широки
граници. За изчисление на безопасно „напрежение на допир”се приема 1кΩ.;
*честота на електрическия ток;
*пътят на електрическия ток през тялото;
*физиологичните и психични особености на човешкия организъм;
условията на околната среда и др.
Причини за електро-злополуките.
а) допир до тоководещи части;
б) допир до проводими нетоководещи части;
в) протичане на ел. ток в земята и създаване на опасни потенциални разлики
около мястото на протичане на тока;
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г) преминаване на по-високо напрежение в мрежи с по-ниско напрежение.
Особено опасна е работата в мрежи с понижено напрежение (12, 24, 36V), където
липсват всякакви предпазни мерки;
д) електрическа дъга и искра (могат да предизвикат взрив или пожар);
е) атмосферно електричество(пренапрежение)-преки попадения на мълнии или
вторичните им прояви;
ж) статично електричество.
5.2. Мерки за защита от действието на електрическия ток. Те са:
1.Използване на понижено напрежение за работа на ел.съоръженията.
2.Защита от докосване до тоководещи части.
3.Защитно заземяване.
4.Зануляване.
5.Защитно изолиране
6.Защитно изключване
7.Използване на лични и колективни предпазни средства
8. Използване на проводници, кабели и конектори, за които се проверява
техническото им състояние и изолация.
9. Използване на забранителни и предупредителни знаци, свързани с
електробезопасността.
Първа помощ на пострадал от електрически ток . Тя се състои в:
1. Освобождаването на пострадалия, по възможния най-бърз начин от
напрежението, под което е попаднал. При това:
а) да се вземат необходимите мерки срещу попадане под напрежение на лицето,
извършващо освобождаването на пострадалия. При напрежения до 1000 V, за целта
трябва да се използват сухи нетокопроводни предмети. При напрежения над 1000 V
трябва да се използват боти, ръкавици и щанги за съответното напрежение;
б) при положение, че пострадалият се намира на височина и при
освобождаването му от напрежение съществува възможност от падане и получаване
на допълнителни травми, трябва да се вземат мерки това да не се случи;
в) да се предвиди възможност за допълнителни светлинни източници в
случаите, когато изключването на напрежението може да доведе до спиране
на осветлението.
2. Ако пострадалият има собствено дишане и пулс, той се оставя да лежи с
разкопчани дрехи, осигурява му се достъп на чист въздух; към носа му
се поднася памук,напоен с амоняк, лицето му се напръсква със студена вода.
3. Ако пострадалият е в безсъзнание и дишането му е слабо и конвулсивно или няма
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дишане и пулс, той е изпаднал в състояние на клинична смърт, от която може да
бъде съживен. За целта се извършва следното:
а) освобождаване на тялото от стесняващи дрехи и разкопчаването им;
б) разтваряне на устата чрез изместване напред на долната челюст;
в) освобождаване устата на пострадалия от нечистотии;
г) осигуряване проходимост на горните дихателни пътища,като се изтегли и
задържи езика напред, а главата се наведе назад в максимално възможно положение;
д) пристъпване към изкуствено дишане, като най-ефикасните от
съществуващите методи за това са „уста в уста" и „уста в нос";
е) при липса на пулс на пострадалия, се пристъпва към индиректен масаж на
сърцето.
5.3.Обхват на изискванията за безопасност при работа в електрическите
уредби и по електрическите мрежи на трансформаторните подстанции.
Всяка работа в EУ и по ел.мрежи на трансформаторните подстанции е опасна,
нужни са знания и практически умения за прилагане на ясни и точни изисквания за
безопасност. Последните трябва да се възприемат като правила, изпълнението на
които обхващат посочените дейности на фиг.5.2.

Фиг.5.2. Обхват на изискванията за безопасност при работа в ЕУ и по ел мрежи
Първите позиции от дейностите на фиг.5.2 обхвaщат:
1.Квалификация на персонала за безопасност при работа:обучение и проверка на
знания, инструктажи по безопасни условия на труд .
2. Oрганизационни мерки за осигуряване на безопасност при работа
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При организиране безопасността при работа в трансформаторна подстанция
изискванията по време на работа се представят във форма на "Нареждане" и
"Наряд" , в които съществено е посочването на мерките за безопасност:
- "Нареждането" е устно възлагане на конкретна работа с уточняване на мястото и
условията за нейното извършване, с указание за безопасност.
- "Нарядът" е писмено нареждане за работа в ЕУ и мрежи, с което се възлага
извършване на конкретна работа по определен ред и правила, както и с определяне и
изпълнение на мерки за безопасност.
Специфичните организационни мерки при работа с наряди и нареждане в
ел.централи,подстанции и по ел. проводни линии са:
- Работа с наряд. Тя обхваща: определяне състава на бригадата; издаване на
разрешение за подготовка и започване на работа; подготовка на работното място и
допускане до работа; контрол по време на работа; прекъсване на работа; преместване
на друго работно място; завършване на работа.
- Закриване на наряд.
- Пробно включване на ЕУ и електропроводна линия. Разрешение за
включване след окончателно завършване на работа и закриване на наряд
- Работа с нареждане.
3. Технически мерки за осигуряване на безопасност при работа. Те обхващат:
изключване на напрежението, поставяне на знаци, табели, проверка за отсъствие на
напрежение, поставяне и сваляне на преносими заземители, работа без заземяване.
5.4.Работа в електрически уредби и по електрически мрежи
5.4а. Работа в електрически уредби и по ел. мрежи с напрежение до 1000 V
Дейностите се разпростират върху съоръженията, посочени на фиг.5.3.

Фиг.5.3. Работа в ЕУ и по ел. Мрежи с напрежение до 1000 V.
5.4б. Работа в електрически уредби и по ел.мрежи с напрежение над 1000 V.
Дейностите се разпростират върху съоръженията, посочени на фиг.5.4. Независимо
от съвпадението на някои от наименованията им с тези от фиг.5.3, работата им при
различни напрежения води до съществени различия

41

Фиг.5.4. Работа в електрически уредби и по ел.мрежи с напрежение над 1000 V.
Задълженията за осигуряване експлоатацията в трансформаторната подстанция се
изпълняват от длъжностните лица, посочени на фиг. 5.5. Оперативният (дежурен)
персонал извършва манипулации с органите за управление, осъществява оперативен
контрол и обслужване. Ремонтният персонал извършва технически огледи, ремонти,
настройки и изпитания.

Фиг.5.5.
Безопасността при работа в трансформаторна подстанция се изпълнява от
длъжностните лица, посочени на фиг. 5.6.

Фиг.5.6. Длъжностни лица за осигуряване безопасност на работа в трансформаторни
подстанции
5.5. Обучение и инструктажи по безопасни условия на труд (БУТ), пожарна и
аварийна безопасност .
За осигуряване безопасност в работата на трансформаторните подстанции
работодателят организира:
- обучение по БУТ съобразно спецификата на работното място и професията, която
изпълнява отделният работник.
- обучение и повишаване на квалификацията на персонала, които се
извършват съобразно общи изисквания.
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- инструктажи по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана на
работещите в ЕУ и мрежи, които се извършват съгласно общи изисквания.
5.6. Осигуряване безопасни условия на труд при основни дейности в
трансформаторните подстанции
Основните дейности, извършвани в трансформаторните подстанции, са посочени на
фиг.5.7. За тях е необходимо да се проведе анализ на изпълняваните действия , за да
бъдат осигурени безопасни условия на труд.

Фиг.5.7.Осигуряване на БУТ при основни дейности в трансформаторните подстанции
Подготовката на работното място и допускането до работа-фиг.5.7. - се
извършват по строго регламентирани изискания. Подготовката на работното място
се извършва от лице от оперативния персонал или от оперативно - ремонтния
персонал-фиг.5.5- като се забранява изменение на мерките за безопасност,
предвидени в наряда. Преди допускане на бригадата до работа трябва
допускащият-фиг.5.6.- да се убеди в изпълнението на техническите мерки по
подготовката на работното място.
5.7. Мeрки за осигуряване на безопасност при работа в трансформаторни
подстанции.
Те са представени на фиг.5.8.

Фиг.5.8. Мeрки за осигуряване на безопасност при работа в трансформаторни
подстанции
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Работите, извършвани в действащи EУ/мрежи по отношение на мерките за
безопасност чрез изключване на напрежението, се разделят на четири категории,
посочени на фиг.5.9.:

Фиг.5.9. Мерки за осигуряване на безопасност при работа
Техният анализ показва ,че те могат да се охарактеризират както следва:
1. С пълно изключване на напрежението: работите се извършват при снето
напрежение по всички тоководещи части, включително и на изводите при
заключени врати към съседни помещения на РУ под напрежение.
2. С частично изключване на напрежението: работите се извършват при снето
напрежение само на тези присъединения или участъци, по които се работи, или
напрежението е напълно снето, но има незаключени врати към съседни помещения
на РУ под напрежение.
3. В близост до тоководещи части под напрежение или непосредствено по
тоководещи части под напрежение: работите се извършват при изпълнение на
мерки за изключване на възможността за приближаване на опасно разстояние до тях
или се работи с изолиращи защитни средства и приспособления непосредствено
по тоководещите части.
4. Без изключване на напрежението: работите се извършват на безопасно
разстояние от тоководещи части под напрежение, при които е изключено случайно
приближаване на опасно разстояние до тях и не са необходими мерки срещу такова
приближаване (работи по корпуси на съоръжения, повърхности на кабелни обвивки,
извън постоянни и временни ограждения, а също така и на разстояния от неоградени
тоководещи части, по-големи от посочени изисквани разстояния.
5.7.1.Технически мерки за безопасност при работа
Проведен е анализ за прилагането им при изпълнение на различни дейности,
местоположение, вид на мярката и последователност на прилагането им.
Техническите мерки за безопасност при работа с пълно или частично
изключване на напрежението се изпълняват в следната последователност:
изключване на напрежението; поставяне на знаци,табели и ограждения на
работното място;проверка за отсъствие на напрежение; включване на стационарни
или присъединяване на преносими заземители.
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Броят на лицата и изискваните квалификационни групи за изпълнение на
техническите мерки за безопасност са посочени в табл.5.1.

Обезопасяването на електропроводната линия се извършва от оперативния
персонал в следната последователност:
1. Електропроводната линия се изключва от всички страни, от които може
да бъде подадено напрежение, с помощта на прекъсвачи и линейни разединители/
отделители;
2. Задвижванията на разединителите/отделителите в изключено положение
механически се блокират/заключват и на всички командни ключове и ръчки се
окачват табели "He включвай! Работят хора!", като броят на табелите е равен на
броя на работещите бригади;
3. Електропроводната линия се заземява и се поставят табели "Внимание!
Заземено!";
4. На електропроводната линия върху схемата при диспечера се поставят толкова
табели, колкото е броят на работещите бригади;
5. На мястото за работа оперативно-ремонтният персонал проверява за отсъствие
на напрежение и поставя преносими заземители върху проводниците на ел.
проводната линия под ръководството на отговорния ръководител/ изпълнителя на
работата.
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5.7.6. Лични предпазни средства и средства за колективна защита
Електрозащитните средства (личните предпазни средства и средствата
за колективна защита) предпазват персонала от поражение на електрически ток,
от въздействие на електрическа дъга и от продукти на нейното горене, както и от
въздействие на електромагнитно поле.
Електрозащитните средства се класифицират, както следва:
1.Основни,чиято ел. изолация издържа продължително работното напрежение на
ЕУ и при самостоятелно използване могат да осигурят необходимата защита при
допиране до части, намиращи се под напрежение;
2.Допълнителни, използвани в допълнение на основните защитни средства, както и
за защита от допирно и крачно напрежение,които самостоятелно не могат да
осигурят защита срещу поражения от ел. ток и задължително се използват
съвместно с основни електрозащитни средства.
5.8.Тeхнически мерки за безопасност при работа при оперативни
превключвания в разпределителни уредби
В съответствие с представените в т. 5.7. мeрки за осигуряване на безопасност при
работа в трансформаторни подстанции, за често случващите се оперативни
превключвания в разпределителните уредби ВН, се анализират конкретно
прилаганите технически мерки.
Те се отнасят до подготовка на работното място, за възстановяване на схемата
след завършване на ремонтни работи и за изменения на конфигурацията на схемата:
►Технически мерки за подготовка на работното място
1. Изключване на напрежението.
2. Окачване на табели и ограждане на работното място.
3. Проверка за отсъствие на напрежение.
4. Поставяне на преносими заземители.
►Технически мерки за възстановяване на схемата.
Основни правила за извършване на оперативни превключвания
При текущи оперативни превключвания по ел.схема се спазват изискванията за
безопасност при експлоатация на ЕУ за ВН и следните основни правила:
- когато превключванията не са свързани с обезопасяване на работно място
не се поставят табели на заземителите, а напрежението и токът се контролират
със стационарни прибори от таблата за управление;

46

- включването и изключването на комутационните апарати, които имат
дистанционно управление,се извършва от ключа за управление. Той се задържа
на съответната позиция от три до пет секунди, през което време сработват
електромагнитните задвижващи механизми;
- ръчното включване и изключване на разединителите с лостово задвижване се
извършва бързо и рязко.
Писмена документация при оперативно обсужване
Експлоатацията на ел. част се извършва при строга оперативна дисциплина,
регламентирана от действащите правилници.Спазването им гарантира
безопасността на персонала и изпълнението на основните функции на ЕУ. За да не се
допускат нарушения, които имат опасни последици и за контрол на оперативното
обслужване, всички основни дейности и организационните мерки за безопасна
работа се регистрират чрез писмено оформяне на първична документация.
Първичните документи в командните зали могат да се разделят на:
1. Първични документи, оформени от оперативния персонал при изпълнение на
задълженията му по време на работа:
* Дневници за:
•оперативна работа;
•откриване и закриване на наряди;
•завеждане на преносими заземители;
• регистриране на забелязани дефекти.
* Бланка за оперативни превключвания.
* Сведение за показания на контролно-измервателните прибори.
2. Първични документи, оформени от други длъжностни лица. Те са на
разположение на оперативния персонал и са дневници за:
•разпореждания; •релейни защити; •състояние на защитните средства.
5.9. Методични основи за анкетиране на работници в подстанции ВН
I. Цел на анкетата: да се оценят рисковите фактори за поддържане и управление на
безопасни условия на труд.
II. Обхват на анкетираните: работници във високоволтовите трансформаторни
станции при производство, пренос и разпределение на електрическа енергия.
III. Тематична ориентираност
Раздел I: Лични данни, индивидуални физически качества, образование
Раздел II: Въпроси свързани с работата на анкетирания
II.1 Вид и продължителност на трудовата дейност
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II.2 Работно място в подстанция: (поддръжка; експлоатация; изключване;
включване; ръководство),заемана длъжност: (инженер; техник; началник смяна;
работник ;спомагателен работник; работник поддръжка ; линеен работник),
удовлетвореност от извършваната работа
II.3 Провеждане инструктаж и обучение за квалификация и преквалификация
II.4 Здравословно състояние и получени травми (глава, очи ,лице , врат,рамене и
ръце, китки и длани, лакът, пръсти, глезени и стъпала, пръсти на краката, коляно ,
тяло гръб – гърди, гръбнак, вътрешен орган)
II.5 Прилагани лични ( защитна каска, защитни очила, защитни ръкавици, защитни
обувки, предпазен колан ) и общи предпазни средства( фазово напрежение, тестова
апаратура за напрежение, оборудване за заземяване на линия и шини)
II.6 Трудови злополуки-място (разпределителна линия за НН, електропровод,
трансформатор, сепаратор, прекъсвач, предпазител ВН, шкаф за измерване
прекъсвач, шкаф MV клетъчен, контролен ключ за сграда, открита РУ,
разпределителен център, модулна клетка, заземяващ кабел, система за осветление,
електронен панел, автоматични прекъсвачи предпазител / разединител, странична
разпределителна кутия, измервателни вериги , защитна верига.;начин на
получаване ( заболяване, падане , падане от предавателна кула ,падане с
предавателна кула ,падане от превозни средства с кош, падащи предмети
,притискане, смачкване, изкълчване, изгаряне от искра, токов удар, натравяне,
заболяване на очите, травма на главата, порязване, разместване от счупване,
разкъсване на орган, експлозия на материали ,пътен инцидент.
II.7 Риск и управление н риска – обучение и оценка на риска
IV. Oпределяне на въпроситe –представени са в Прил.1 към дисертацията. Te сa
общо 50 бр.и са обхванати в Раздел I и Раздел II.
V. Oценка тематичната ориентираност на въпросите.
Резултати от анкета с получилите трудови злополуки 998 души в Компания за
производство „EUAS” и 240 души в Компания за пренос „TEIAS”за периода 20032013 г показват:
*Място с получена трудова злополука-най-много злополуки:
„EUAS”: Трансформатор, Смяна НH предпазител и Предпазител за ВН: 8,5 %.
„TEIAS”: Електропровод 13,4 %,; Трансформатор 11,8%.
*Как се случва трудовата злополука-най-много злополуки:
„EUAS”:Заболяване 16,8 % ;Пътен инцидент 10,1% .
«TEIAS”: Заболяване 21,7%; Пътен инцидент 9,9% .
*Причини за трудовата злополука-най-много злополуки :
„EUAS”:Лични причини (умора, болест и др.) 17,6%; Не използване ЛПС 12,8%;
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«TEIAS”:Лични причини (умора,болест и др.) 16,5%; Не използване ЛПС 13,3%
Изводи:
1. Представени са пораженията от електрически ток и приемането на необходимите
мерки за защита от действието му.
2. Анализирано е осигуряването на безопасни условия на труд при основни
дейности в трансформаторните подстанции: -подготовка на работното място и
допускане до работа; -контрол по време на работа; -завършване на работа в
трансформаторна подстанция; - пробно включване на ЕУ и електропроводна линия.
3. За създаване безопасни условия на труд в трансформаторните подстанции са
анализирани провежданите организационните мерки : дейността на длъжностните
лица за осигуряване експлоатацията и безопасността на работа.
4. Анализирани са техническите мерки за осигуряване на безопасност при работа в
трансформаторни подстанции: -изключване на напрежение;
-поставяне на
знаци,табели и ограждения; -проверка за отсъствие на напрежение; -поставяне и
сваляне на преносими заземители; -лични предпазни средства и средства за
колективна защита. Представена е тяхната конкретност и последователност при
оперативни превключвания в разпределителните уредби.
5. Разработена е и е проведена анкета за случващите се злополуки във фирмите за
производство,пренос и разпределение на ел. енергия. Получени са резултати за злополуките в отделните фирми,профила на пострадалите,причините и обстоятелствата
на злополуките.
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Приноси с научен, научно-приложен и приложен характер
Приноси с научно-приложен характер:
1. Анализирани са характерните дейности при обслужване и ремонт в
трансформаторните подстанции и са изведени факторите и причините за злополуки
и характеризиращите ги показатели: място на злополуката, вид работа, специфична
физическа дейност, отклонение, начин на увреждане и материален фактор.
2. Анализирани са техническата експлоатация, контрола и диагностиката на
параметрите и величините, обслужването и поддръжката на съоръженията в
трансформаторните подстанции, изпълнението на които осигуряват безопасни
условия на труд.
3. Представена е методология за адаптиране на трудовите злополуки в
трансформаторните подстанции към съществуващата статистическа система на
трудовите злополуки в Република Турция.

Приноси с приложен характер:
1. Анализирано е осигуряването на безопасни условия на труд при основни
дейности в трансформаторните подстанции:-подготовка работното място и
допускане до работа; -контрол по време на работа; -завършване на работа в
трансформаторна подстанция; - пробно включване на електрическа уредба и
електропроводната линия.
2. Потвърдени са приложните фактори за безопасни условия на труд в
трансформаторните подстанции с провеждането на: * организационните мерки за
работата на длъжностните лица за осигуряване експлоатацията и безопасността на
работа; * техническите мерки за осигуряване при изключване на напрежението;
поставяне на знаци, табели, ограждения; проверка за отсъствие на напрежение;
поставяне и сваляне на преносими заземители; лични предпазни средства и средства
за колективна защита.
3. Определени са фирмите с най-голям и със сравнително по-малък брой злополуки.
Чрез анализ на резултатите от проведена анкета са установени в отделните фирми
профила на пострадалите , причините и обстоятелствата на злополуките.
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