
 

Билтен за безбедност во рудниците бр 138 

Предмет: Електричниот опсег на 

опасностите во рударството  

Дата: 07 Дeкември 2016 

Позадина 

Во текот на петте години од 2011 година до 2015 година, 13 работници од рудници 
во Западна Австралија  добиле повреди од експлозија, кои бараат медицинска 
помош и се поставени на ограничени обврски или изгубеното време. 

Во последните три години, ресурсите за безбедност имаат објавено седум 
извештаи за инциденти. Низ индустрија се чини дека постои недостаток на свест 
за опасностите од експлозија и потребата да се постави контрола. 

 

 

Резиме за опасноста 

Експлозијата е опасна состојба поврзана со неконтролираното испуштање на 
енергија предизвикана од електричен опсег. Температурата на опсегот може да 
биде  четири пати поголема од површината на сонцето. Како резултат на 
експлозијата може сериозно да им се наштети на луѓето и да се предизвика 
оштетување на опремата. 

Дополнителни фактори 

Повреди од експлозија обично се јавуваат кога работата се врши во близина на 
опрема, без ефективни контроли. На пример: 

 работниците не носат соодветна лична заштитна опрема   

 електричната опрема и каблите не се проверени за отпор на изолација  

 не се преземаат проценки за изолација  

 при промена во процесот на  изолација работата се врши небезбедно 

 одржувањето, поправка на програмата за тестирање и електричните цртежи 
не се ажурираат како резултат на промените при поставувањата на 
електричната заштитна инсталација и  не се пресметуваат и правилно 
поставуваат. 

   



Потребни активности 

Досега како логички изводливо, потенцијалот за експлозија треба да се 
минимизира со користење на: хиерархијата на контрола како водич (односно 
елиминирање, замена, изолација, инженеринг, администрација, т.е.). Следниве 
активности се препорачуваат за  да се намали потенцијалот за  инциденти со 
експлозија и ризикот за штета на работниците 

Дизајн и инсталација 

 Дизајн, инсталација, тестирање и одржување на електричните инсталации и 
опремата во согласност со релевантните стандарди. 

 Каде што е можно, да се разгледа инсталирање на нова или 
осовременување на опрема како што се далечинско вклучување или пак 
Системи за откривање на експлозија. 

 Да се обезбеди ажурирање на електричните цртежи кои правилно ќе ја 
одразуваат тековната инсталација 

Обезбедете студија за координација за заштита за да се обезбеди најдоброто 
можно време за отстранување на грешки со кои ќе се ограничи експлозијата која е 
резултат на грешка. 

Спроведување на проценка на сите прекинувачи и контрола на моторните центри 
и прикачување на етикети за експлозија така што работниците се свесни за 
опасностите и користат соодветна опрема и работни практики. 

Надзор и обука 

 Да се обезбедат доволно супервизори и  да се обезбеди ефективна 
контрола на работата. 

 Едуцирање на работници, супервизори и инженери за експлозиите. 

 Потврди за надлежноста на работниците пред да се преземат задачите. 

 Следење на ефикасноста и усогласеност со безбедни работни системи и 
опрема. 

Работни практики 

 Развој, спроведување и преглед на работните процедури за       
електричните задачи за одржување, особено ако задачите 
вклучуваат работа во близина на опрема со енергија.  

 Преземање проценка на ризик пред работата на задачи и секој пат 
кога ситуацијата или обемот на работа се променува. 

 Редовно да врши увид, тестирање и одржување на електричната 
табла, имајќи ги во предвид спецификациите на производителот на 
оригинална опрема. 

 Пријавете дефект или оштетување на електрична опрема на 
раководителот или претпоставениот. 

 Идентификувајте ги сите материјали поврзани со работната задача 

 Работа на електрична опрема како што е предвидено од страна на 
нејзиниот дизајн. 

 Разгледајте дополнителни мерки за контрола при работа во близина 
на опрема полна со енергија (инсталација на привремени барикади 
или штитови). 

 Носете соодветна опрема каде што има опасност за експлозија или 
ненамерен контакт со такви делови. 



 

Дополнителни информации 

Department of Mines and Petroleum, Mines safety alerts, 
www.dmp.wa.gov.au/Safety/Minessafety-alerts-13194.aspx 

 

 

Postal address: Mineral House, 100 Plain Street, East 
Perth WA 6004 

Telephone: (08) 9358 8002 Facsimile: (08) 9358 8000 
ResourcesSafety@dmp.wa.gov.au 
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