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Съкратени наименования, приети в „Правилника
за техническата безопасност при разработване на
рудни, нерудни и разсипни месторождения по подземен начин”
МТИ – Миннотехническа инспекция
РМТИ – Районна миннотехническа инспекция
МСК – Минноспасителна команда
БДС – Български държавен стандарт
ТУ – Технически условия
ВМ – Взривни материали
ВВ – Взривно вещество (взривни вещества)
СВ – Средства за взривяване
ДСИ – Държавна санитарна инспекция

„Правилникът за техническата безопасност при разработване на рудни,
нерудни и разсипни месторождения по подземен начин” е съставен за условия
на работа в негазови рудници, намиращи се в експлоатация, строителство и
реконструкция.
Ако в подземните изработки на даден рудник се отделя метан или
водород, такъв рудник задължително се привежда на газов режим в
съответствие с разпоредбите на „Правилника за техническата безопасност в
каменовъглените мини”.
Допълнителните изисквания за безопасна работа в калиеви и серни
рудници, опасни по газ и взривяващ се прах, са изложени в настоящия
правилник в отделен раздел.

ОБЩИ ПРАВИЛА
Чл. 1 Приемането за експлоатация на нови и реконструирани рудници и
хоризонти се извършва от комисия, назначена от Министерството на тежката
промишленост. В състава на комисията влиза и председател на Минно
техническата инспекция и ЦК на профсъюза на миньорите.
Забранява се да се пускат в експлоатация нови и реконструирани
рудници и хоризонти, които имат отклонения от проекта и от правилата за
безопасност.
Чл. 2 Всички работници и служещи, постъпващи на работа в мините,
подлежат на предварително медицинско освидетелствуване. В случай, че
здравословното състояние на постъпващия не отговаря на условията на
съответната работа, той не трябва да се приема на такава работа.
Медицинското освидетелствуване се извършва въз основа на
правилници, издавани от Министерството на народното здраве и социалните
грижи, съгласувани с ЦК на профсъюза на миньорите.
Чл. 3 Всички работници, постъпващи на подземна работа, са длъжни да
преминат предварително обучение по техническата безопасност и да положат
изпит пред комисията по програма, утвърдена от министерството. Изпитът се
провежда от специална комисия под председателството на главния инженер на
рудника или неговия помощник.
Продължителността на предварителното обучение трае: за работници,
неработили подземна работа – 5 дни; за работници, преминаващи от рудници,
където няма опасност от газ или взривяващ се прах, в рудници, където има
опасност от газ или взривяващ се прах – 3 дни.
След преминаване на предварителното обучение всеки новопостъпващ
работник трябва да се изпраща на подземна работа заедно с опитен работник в
продължение на 2 месеца. В този срок новоназначеният работник е длъжен да
изучи и да положи изпит по техминимума за своята специалност.
Забранено е да се назначават на самостоятелна работа работници, които
не са издържали изпита по техминимума за своята специалност в определения
срок.
Веднъж в тримесечие администрацията на предприятието трябва да
провежда повторен инструктаж на всички работници по безопасните методи на
работа (приложение 1).
Забележка. Преминаването на предварително обучение и полагането на
изпит по техниката на безопасността са задължителни и за онези работници,

които поради характера на своята работа влизат в подземните изработки на
мината.
Чл. 4 За технически ръководители в рудника се приемат лица със
завършено миннотехническа образование. Заварените ръководители без
завършено миннотехническо образование запазват правата си на
ръководители до деня на напускане на длъжността, на която са били при
влизането на настоящия правилник в сила.
Чл. 5 Рудниците, опасни по газ и взривяващ се прах или по
самозапалване на полезното изкопаемо, в периода по строителството и във
време на експлоатация трябва да се обслужват от МСК.
Останалите рудници се обслужват от МСК по списък, утвърден от
Министерството на тежката промишленост.
Чл. 6 В глухи забои и в забои, отдалечени от основните изработки и от
работните места, могат да се назначават само опитни работници, при това не
по – малко от двама едновременно.
На работа по презакрепване на шахти и закрепване на големи
пропадания трябва да се назначат само опитни работници. Тези работи трябва
да се извършват при непрекъснатото присъствие на лице от техническия
надзор.
Чл. 7 Идвайки на работното място, преди да е започнал работа,
работникът трябва да се увери в безопасното състояние на забоя, тавана и
стените на изработката, крепенето, предохранителните устройства и в
действието на вентилацията, както и да провери изправността на необходимите
за работата инструменти, механизми и приспособления. При констатиране на
недостатъци, които сам неможе да отстрани, работникът без да пристъпва към
работата е длъжен да съобщи за тях на лице от техническия надзор.
Забранява се на работниците без разрешение на администрацията да
извършват каквито и да са работи, невлизащи в кръга на техните постоянни
задължения, освен в случаите, когато това е свързано с неотложна
необходимост от действия за предотвратяване на авария или злополука.
Чл. 8 Всеки работещ в рудника и на повърхността, забелязал опасност,
застрашаваща хората, съоръженията или предприятието, е задължен наред с
вземането на мерки за нейното отстраняване, да съобщи веднага за това на
бригадира или на лице от техническия надзор.
При сменяне на самото работно място работниците от завършващата
смяна са задължени да предупредят работниците от приемащата смяна за
възможните опасности в работата.

Ако работната смяна завършва по – рано от следващата смяна, това
предупреждение трябва да направи минният майстор, началникът на участъка
или неговият помощник.
Чл. 9 Началникът на участъка или неговият заместник са длъжни да
посетят всяко работно място на участъка най – малко един път в денонощие, а
завеждащият смяната и минният майстор – най – малко два пъти в смяна.
Чл. 10 Работното място трябва:
а) да бъде в пълна безопасност за работа (да няма нависнали късове от
порода, крепенето да е изправно, да има ограждения на движещите се части на
механизмите и т. н.) и преди започване на работа да бъде огледано от
завеждащия смяната или по негово нареждане от минния майстор или
бригадира;
б) да бъде достатъчно осветено (да се осигури добра видимост на цялото
работно място);
в) да има състав на въздуха, отговарящ на санитарните норми.
Чл. 11 За всеки рудник трябва да се състави план за ликвидиране на
авариите съгласно „Инструкция за съставяне на планове за ликвидиране на
авариите” (приложение 2).
Този план трябва да се преразглежда и утвърждава всяко тримесечие
най- късно 15 дни преди настъпване на следващото тримесечие.
В случай на изменение на изработките или вентилацията на рудника
планът трябва своевременно съответно да ес преработи.
Изучаването на плана за ликвидиране на авариите от технически надзор
се провежда под ръководството на главния инженер на рудника или неговия
помощник.
Запознаването на работниците с правилата на личното им действие по
време на авария в съответствие с плана за ликвидиране на авариите се
извършва от началника на дадения участък. След запознаването им с тези
правила работниците се разписват в специална книга.
Забранява се да се допускат на работа лица, не запознати с плана за
ликвидиране на авариите в онази негова част, която се отнася за мястото на
тяхната работа.
Планът трябва да бъде утвърден от главния инженер на предприятието
(рудоуправлението) след предварително съгласуване с РМТИ.
Чл. 12 За всяка злополука, в резултат на която пострадалият напуска
работното място, техническият ръководител трябва да бъде веднага уведомен

от най – близкия свидетел на злополуката или от самия пострадал.
Пострадалият трябва да бъде отправен от техническия надзор на участъка
(рудника) в медпункта за незабавно оказване на първа медицинска помощ.
Чл. 13 Всички новопостъпили подземни работници трябва да бъдат
запознати с главните и вторите изходи на рудника, като минават по
изработките, водещи до работното място и от него до вторите изходи,
съпровождани от лица от техническия надзор на рудника.
Повторно запознаване на всички работници с вторите изходи трябва да
се извършва от лицата от техническия надзор всеки 3 месеца, а също при всяко
изменение на вторите изходи.
Всяко запознаване на новопостъпилите работници с главните и вторите
изходи на рудника, както и повторните запознавания на всички работници с
вторите изходи трябва да се записват в „Книга за регистриране на работниците,
запознати с главните и вторите изходи на рудника” (приложение 3).
На всички разклонения и в изработките на рудника трябва да бъдат
поставени табели с указатели за посоката към изходите на повърхността. При
наличност на осветителна мрежа тези табели трябва да бъдат осветени.
Чл. 14 Всички подземни работници и лица от техническия надзор в
рудници, където има опасност от газ, трябва да бъдат осигурени с проверени
самоспасители чрез индивидуално зачисляване или групово съхраняване на
работното място.
В негазовите рудници трябва да има самоспасители за групово
съхраняване в брой, осигуряващ най – големия сменен брой на работниците в
рудника.
Самоспасителите за групово съхраняване трябва да се намират на
работните участъци в специални сандъци, осигуряващи опазването на
самоспасителите.
Местата за пазене на самоспасителите трябва да бъдат означени и
осветени с условна светлина и да бъдат известни на всички подземни
работници.
Всички подземни работници и лица от техническия надзор трябва да
бъдат обучени да ползуват самоспасителите. Отговорността за обучаването на
работниците по правилата за ползуване на самоспасителите и за тяхното
опазване се възлага на началника на съответния участък или на неговия
заместник. Началникът и главния инженер на рудника са задължени да
проверяват знанията на работниците и на инженерно – техническия персонал
по правилата за ползуване на самоспасителите в рудника.

Чл. 15 Проверката на самоспасителите за херметичност и изправност
трябва да се извършва ежемесечно от началника на съответния участък. При
рудници, обслужени от МСК, тази проверка се извършва с участието на
председател на МСК.
Резултатите от проверките трябва да се оформят с акт.
Чл. 16 Всички подемни работници и лицата от техническия надзор трябва
да бъдат снабдени и са задължени да се ползуват от индивидуалните средства
за защита, като каски, предпазни пояси, непромокаемо специално облекло и
противопрашни маски – съобразно с професията и местоработата.
Забранява се да се допускат на работа лица без индивидуални средства
за защита или отклоняващи тяхното използуване.
Чл. 17 На всеки рудник трябва да се води точен отчет по смени на всички
лица, влезли в рудника и излезли от него. Отговорност за правилното
организиране на отчета носи лично началникът на рудника.
Когато след завършване на смяната остане макар и един човек в
рудника, водещият отчета е длъжен веднага да съобщи за това на
ръководството на рудника, което е длъжно незабавно да вземе мерки за
изясняване причините за неизлизането от рудника.
Чл. 18 Всички инструменти с остриета трябва да се пренасят чрез
обезопасяване на остриетата с предпазители или в защитени калъфи.
Чл. 19 Забранява се да се влиза или да се извършва работа в подземни
изработки, състоянието на които представлява опасност за работещите.
Всички подземни изработки, състоянието
опасност за работещите, трябва да се преградят.

на

които

представлява

Входовете на такива изработки, а така също и на временно спрените
изработки, трябва да се прековат мрежесто и да се поставят предупредителни
знаци.
Чл. 20 Всички неработещи гезенки, комини и рудоспуски трябва да бъдат
плътно закрити. Ако изработките се използуват за вентилиране, те трябва да
бъдат здраво оградени или пък закрити със здрава метална мрежа.
Чл. 21 Всички минни изработки, непредназначени за по нататъшно
използуване, или работата в които е завършена, трябва да бъдат ликвидирани
(запълнени с пуста порода, изкуствено обрушени) или закрити за достъп на
хора.
Пропаданията и зоните на възможното хлътване на повърхността от
влиянието на минните изработки трябва да бъдат оградени.

Чл. 22 През време на прекъсване на работата устията на шурфовете и
другите минни изработки на повърхността трябва да бъдат здраво закрити или
да се ограждат, за да се предпазят хората от падане в тях.
Чл. 23 При престой през време на работа е забранено да се стои
непосредствено в забоя, около работещи механизми и на други места,
застрашаващи с опасност.
Чл. 24 Забранено е внасянето и употребата на спиртни напитки в
рудниците. Отговорност за това носят лично нарушителите.
Назначаването на работа на подземни
употребяващи алкохол е абсолютно забранено.

и

надземни

работници,

Чл. 25 Забранява се да се работи с машини и механизми със свалени
ограждения и без предохранителни приспособления.
Чл. 26 Чистенето и смазването на механизмите трябва да се извършва
само от тези лица, на които е възложено това.
Чистенето и смазването на механизмите през време на движение се
разрешава само при условие, че има специални устройства, осигуряващи
безопасност при извършването на тези работи.
Чл. 27 Включването на предавателния ремък на
механизъм трябва да се извършва само с помощта
приспособление.

действуващия
на приводно

Чл. 28 При внезапно прекъсване на електрическия ток персоналът,
обслужващ механизмите е длъжен незабавно да изключи двигателите,
привеждащи в движение механизмите.
Чл. 29 При всяко пускане или спиране на механизмите задължително е
да се даде сигнал.
Табела с означение на сигналите трябва да се закачи на самия
механизъм или близо до него, а значението на сигналите трябва да бъде
известно на работещите с механизма.
При първия сигнал на спиране действуващият механизъм трябва да бъде
спрян незабавно.
Чл. 30 Забранява се да се оставя без контрол лампа за индивидуално
осветление или да се разнася открит огън в подземните изработки.
Чл. 31 Всяка трудова злополука, предизвикала загубване на
трудоспособност за срок най – малко един ден или смърт, подлежи на
регистрация и отчет съгласно с указанията в „Правилника за регистриране и
отчитане на трудовите злополуки”.

Глава II
МИННИ ИЗРАБОТКИ
1. РУДНИЧНИ ИЗХОДИ
Чл. 32 Всеки действуващ рудник трябва да има най – малко два отделни
изхода на повърхността, приспособени за движение на хора по тях. Всеки
хоризонт на рудника трябва да има също най – малко два отделни изхода до по
– горния хоризонт, пригодени за минаване на хора по тях.
Изходите на новостроящите се рудници трябва да се залагат на
разстояние най – малко 30м един от друг, а в случай на надшахтните здания и
кулите са построени от огнеустойчив материал – на разстояние, не по – малко
от 20м.
При проучване и разработване с шурфове подземните изработки могат
да нямат втори изход на повърхността, при условие че забоите на
прокарваните минни изработки са отдалечени от шурфа не повече от 50м и
броят на работниците, заети в подземната работа, е не повече от 5 човека в
смяна.
Чл. 33 След прокарването на нови шахти до проектния хоризонт или след
удълбочаването на действуващи шахти до нов хоризонт най – напред трябва
да се извършват работите по съединяването на двете шахти, за да се осигури
втори изход на повърхността или на по – горния действуващ хоризонт, а също и
вентилационните изработки.
Чл. 34 Ако от подземните минни изработки освен двата изхода на
повърхността има и други изходи (без постоянно обслужване), те трябва да
бъдат охранявани или да бъдат затворени така, че да се отварят, откъм
вътрешната страна без ключ.
Чл. 35 Ако за два изхода от подземните изработки служат вертикални
шахти, те трябва да бъдат съоръжени освен с механични подеми също и със
стълбищни отделения съгласно чл. 346 от този правилник.
Стълбищно отделение в една от шахтите може да няма, ако в тази шахта
има два отделни механични подема с клетки, захранвани с енергия независимо
един от друг.
Двете шахти трябва да бъдат така устроени, че всички работници от
всички хоризонти и участъци да могат да излизат на повърхността през всяка от
тях.
Забележка 1. Във вертикални шахти с дълбочина до 70 м при наличност
на стълбищни отделения в двете шахти в една от тях може да няма механичен
подем.

Забележка 2. Изискванията на настоящия член не се отнасят за периода
на строителството или реконструкцията на шахти до съоръжаването на
извозваната шахта с подемно устройство и стълбищно отделение или с две
подемни устройства в съответствие с проекта.
Чл. 36 Във вертикалните изработки стълбите трябва да бъдат поставени
с наклон, не по – голям от 80º. Стълбите във вертикалната изработка трябва да
излизат на 1 м над всяка площадка или на тази височина над отвора на всяка
площадка трябва да има здраво закрепени железни скоби. За да се осигури
свободно преминаване на спасителите от МСК с дихателни апарати на гърба,
устройството на стълбището трябва да бъде такова че:
а) светлите размери на отворите на площадките по дължината на
стълбата да бъдат най – малко 0,7 м, а по широчината – най – малко 0,6 м;
б) разстоянието между площадките да не бъде повече от 6 м;
в) стълбата трябва да бъде здраво и устойчиво закрепена и да не се
намира над отворите в площадките;
г) най – малкото разстояние от основата на стълбата до крепенето на
шахтата да бъде 0,6 м. Широчината на стълбата трябва да бъде не по – малка
от 0,4 м, а разстоянието между отделните стъпала – не повече от 0,3 м.
Чл. 37 Ако и двата изхода на рудника са наклонени галерии с дължина
над 100 м, в едната от галериите трябва да бъде устроен механичен подем на
хората.
За в случай на повреда на механичния подем трябва да се предвиди
изход за хората, поради което е необходимо в наклонената галерия да бъдат
направени:
а) ръкохватки заковани по диреците на рамките, при ъгъл на наклона на
галерията от 7 до 15º.
б) стъпала и ръкохватки при ъгъл на наклона на галерията от 15 до 30º;
в) стълби и ръкохватки при ъгъл на наклона на галерията от 30 до 45º.
В новостроящи се шахти при ъгъл на наклона повече от 45º освен
механичен подем за хората трябва да се построи и стълбищно отделение,
както във вертикалните шахти.
Изискванията на този член важат и за устройството на изходите между
отделните хоризонти. Сроковете за съоръжаването с механичен подем за
хората на наклонените галерии в действуващи рудници се установяват от
Министерството на тежката промишленост.
Изключения по този член се допускат само с разрешение на МТИ.

Чл. 38 При прокарване на хаспелни и бремсбертови галерии трябва да се
направят пътеходни отделения за преминаването на хора съгласно
изискванията на чл. 37.
Чл.39 Всеки работен блок (камера, фронт), в който се води очистено
изземане, трябва да има винаги най – малко два независими и с нищо
незадръстени изхода до повърхността или до работните хоризонти с
изключение на случаите, предвидени в проекта.
Чл. 40 В случай, че единият от началните два изхода на рудника до
повърхността стане непригоден за преминаване през него на хора, всички
експлоатационни работи в рудника трябва да бъдат преустановени незабавно
до възстановяването на този изход или прокарването на нов втори изход.
2. ПРОКАРВАНЕ И ЗАКРЕПВАНЕ НА ПОДЗЕМНИ ИЗРАБОТКИ.
А. Общи правила
Чл. 41 Материалите, които се употребяват за закрепване на подземните
изработки, трябва да отговарят на изискванията на БДС или на утвърдени от
ТУ.
Чл. 42 Закрепването на всички минни изработки, трябва да се извършва
своевременно и в съответствие с одобрение паспорт.
Паспортът се изработва от началника на участъка и главния инженер на
рудника съгласно инструкцията (приложение 4) и се утвърждава от главния
инженер на предприятието или рудоуправлението. При изменение на
минногеоложките и производствени условия паспортът трябва да се
преразгледа и преработи по установения ред.
Техническият надзор и работниците от участъка трябва да бъдат основно
запознати с паспортите за закрепване. Запознаването на бригадирите и
минните майстори с паспортите за закрепване се удостоверява с подписите им
върху оригиналите на паспортите. Те ползуват копия от паспортите.
Забранено е минните работи да се водят без утвърден паспорт за
закрепване или да не се спазват указанията, дадени в него.
Чл. 43 В здрави и устойчиви породи изработките може да се прокарват и
оставят без крепене. В такъв случай на тавана на изработката трябва да се
дава сводообразна форма, а размерите на сечението и трябва да
съответствуват на утвърдените паспорти.
Закрепването на порталите на всички изработки, прокарвани от
повърхността, е задължително.

Чл. 44 Прокарването и закрепването на шахти, щолни, околошахтови
дворове, камери и др. трябва да се извършва в съответствие с проекта.
Комини и рудоспуски се прокарват само след прокарването на сондаж по
оста на проектирания комин (рудоспуск); диаметърът на сондажа трябва да
бъде не по – малко от 150 мм; сондажът да се прокара, така че да се съедини
по – горния работен хоризонт (или повърхността) с хоризонта, от който ще се
прокара коминът (рудоспускът) – за осигуряване постоянна вентилация на
забоя на комина (рудоспуска) през цялото време на прокарването му.
Чл. 45 При неустойчиви и слаби породи с дървено или метално крепене
стените и таванът на изработките трябва да се обшиват с талпи или дъски.
Кръстовищата на хоризонтални изработки в неустойчиви и средно здрави
породи трябва да бъдат закрепени с подсилено крепене. Кръстовищата на
наклонените и вертикалните изработки трябва да бъдат закрепени независимо
от степента на здравината на породите.
Крепенето трябва да бъде здраво затегнато, а празнините между него и
стените на изработката трябва да бъдат запълнени с порода или парчета от
крепителен материал. При големи празнини над капите на рамките трябва да
бъдат поставени скари.
Чл. 46 В местата с геоложки нарушения трябва да се вземат
допълнителни
мерки за осигуряване на безопасна работа. Геоложките
нарушения, а също местата и датите на големи пропадания трябва да се
отбелязват върху маркшайдерските планове.
Чл. 47 Напречните сечения на хоризонталните и наклонените изработки
на новите и реконструирани рудници, а също и новопрокарваните изработки на
действуващите рудници трябва да отговарят на изискванията на установените
норми.
Минималните светли напречни сечения за съществуващите изработки на
действуващите рудници трябва да бъдат:
а) за извозните и главните вентилационни изработки най – малко 4 м² при дървено и метално крепене, и най – малко 3,5 м² - при каменно и бетонно
крепене, при светла височина на тези изработки не по – малко от 2 м от главите
на релсите;
б) за участъковите вентилационни и междинни галерии, участъковите
наклонени галерии – най – малко 3 м² при светла височина на тези изработки
не по – малко от 1,5 м;
в) за вентилационните комини, сбойки и други подобни – не по – малко от
1,5 м².

Чл. 48 Всички хоризонтални изработки, по които се извозват товари в
правите участъци, трябва да има разстояние от крепенето или от
съоръжението и тръбопровода, закрепени по съответната стена (крепене) на
изработката, до най – изпъкналата част от габарита на подвижния състав: от
едната страна на релсовия път не по – малко от 0,7 м (за свободно
преминаване на хората), а от другата – 0,25 м при дървено и метално крепене
и 0,2 м при каменно и бетонно крепене.
Широчината между извозните пътища (разстоянието между осите на два
успоредни прави пътища) трябва да бъде такава, че разстоянието между
разминаващите се електролокомотиви (вагонетки) в най – изпъкналите части от
габаритите на електролокомотивите (вагонетките) да бъде не по – малко от 0,2
м.
В завоите разстоянието от двете страни на релсовите пътища между
подвижните състави и крепенето или съоръженията и тръбопровода, закрепени
по съответната стена (крепене) на изработката, а също широчинта между
извозните пътища трябва да бъдат увеличени в зависимост от радиуса на
кривата и дължината и основата на подвижния състав така, че при всяко
положение на подвижния състав да бъдат спазени разстоянията, посочени в
настоящия член.
Забранява се устройството на проходи за хора между двата релсови
пътища и двупътни извозни изработки.
Подът на изработката откъм стената на свободния проход за хората
трябва да бъде заравнен или настлан. Намиращата се в изработката откъм
страната на прохода за хората водоотливна канавка трябва да бъде отгоре
здраво покрита, за да не пречи на минаването.
В действуващите минни изработки с недостатъчна широчина за прохода
за минаване на хора се допуска с разрешение на Миннотехническата инспекция
устрояването на ниши разполагани от едната страна на изработката на
разстояние не повече от 25 м една от друга. Нишите трябва да имат широчина,
не по – малка от 1,2 м, дълбочина, не по – малка от 0,7 м и височина, равна на
височината на изработката.
Чл. 49 В двупътните изработки в местата, където се закачват и откачват
вагонетките, разстоянието от крепенето до най – изпъкналата чат от габарита
на подвижния състав трябва да бъде не по – малко от 0,7 м и от двете страни
на изработката.
Във всички изработки в местата за качване и слизане на хората във и от
пасажерските влакчета по цялата дължина на композицията трябва да има
свободен проход с широчина най – малко 1 м между крепенето и най –
изпъкналите части от габарита на влаковата композиция.

Чл. 50 Над устията на шурфовете и недълбоките шахти, по които се
спускат и изкачват хора, трябва да бъдат направени дървени или покрити с
ламарина навеси и ограждения.
Чл. 51 Пътеходното отделение на шахтата или комина трябва да се
отдели от извозното или материалното отделение с преграда и да има
изправни площадки и стълби.
Чл. 52 Площадката и праговете при устията на шурфовете и недълбоките
шахти трябва систематично да се очистват от порода, сняг и лед.
Породата, рудата и материалите трябва да се складират от устието на
изработката на разстояние, изключващо възможността от тяхното падане в
изработката.
Чл. 53 Забранява се да се прокарват минни изработки в неустойчиви
породи, ако близо до забоя няма сменен запас от крепителни материали.
Б. Прокарване и закрепване на хоризонтални и наклонени
изработки
Чл. 54 Ако при прокарването на хоризонтални и наклонни изработки
оставеният незакрепен участък от изработката между забоя и постоянното
крепене застрашава заетите в забоя хора, задължително е да се постави
временно крепене.
Чл. 55 В твърде слаби и неустойчиви (сипещи се меки, плуващи) породи
изработките трябва да се прокарват с изпреварващо крепене.
Чл. 56 През време на изграждане на каменно и бетонното крепене
работещите трябва да се намират под защитата на временно препене.
Чл. 57 При удълбочаване и ремонт на наклонна минна изработка
работещите в забоя трябва да бъдат защитени със здраво заграждение срещу
възможно падане отгоре на вагонетки и други предмети.
При удълбочаване и ремонт на стръмно западащи изработки работещите
в забоя трябва да бъдат защитени посредством здрава площадка.
Чл. 58 При прокарване на хоризонтални изработки в разсипни
месторождения с устойчиво горнище породата може да се изземва с подкоп с
временно поддържане с не повече от три капи.
В. Прокарване и закрепване на вертикални изработки
Чл. 59 Удълбочаваната част на вертикалната шахта трябва да бъде
изолирана от работния хоризонт в съответствие с проекта посредством здрава
площадка или оставяне на целик под зумпфа на шахтата.

Чл. 60 При прокарване на шахтата намиращите се в забоя работници
трябва да бъдат защитени от падащи предмети посредством предохранителна
площадка, разположена близо до забоя.
Чл. 61 При едновременно вдлъбване на шахтата и поставяне на
постоянно крепене висящата площадка, от която се извършва закрепването,
трябва да бъде здрава, приспособена на палци за укрепването й в стените на
шахтата през време на работата, и с плътно оградени отвори за преминаване
на кофата. Междината между площадката и крепенето или кофража, смятана
до издадените ребра на кръжилата, нетрябва да надминава 50 мм и през време
на работата трябва плътно да се закрива. За да се предотврати падането на
скални късчета, инструменти и други предмети, под висящата подложка трябва
да се поставя предохранителна площадка, предпазваща хората, които се
намират в забоя на шахтата.
При преместване на площадката на нов ход крепене, намиращите се в
забоя работници трябва да бъдат изведени от него. Работите по преместването
на площадката или висящите механизми трябва да се извършват в
присъствието на лице от техническия надзор.
Конструкцията на висящата площадка трябва да има прикритие за
предпазване работещите на площадката от падане на предмети отгоре.
Чл. 62. Участъкът на вертикалната изработка от забоя до постоянното
крепене трябва да бъде закрепен с временно крепене в съответствие с проекта.
Допустимото изоставяне на временното или постоянното крепене от
забоя се установява от проекта (паспорта на закрепване) в зависимост от
устойчивостта на страничните скали и условията за безопасна работа.
Чл. 63 При прокарване на вертикални шахти в неустойчиви скали с
постоянно дървено крепене поставянето на вертикалните водачи (вандрути) и
постоянните разпорки (разстрели) трябва да се извършва веднага, след като се
постави новото звено от крепене с дължина, равна на дължината на
вертикалния водач (вандрут). Долните венци, незахванати от вертикалните
водачи, трябва да бъдат закрепени с временни разпорки (разстрели).
Чл. 64 При тюбингово, каменно, тухлено, бетонно и бетонитово крепене
всички празнини между страничните скали и крепенето трябва да бъдат
старателно запълнени с порода и залети с посен циментов разтвор. Забранява
се празнините да се запълват с дървен материал.
При прокарване на шахти по метода на замразяването, когато
тюбинговото крепене се изгражда наблизо до замразените породи, бетонът и
циментовите разтвори трябва да се употребяват с добавки (готварска сол,
калиев хлорид и др.), които спомагат да се повишава скоростта на
втвърдяването.

Чл. 65 Мястото на работата по изграждането на крепенето трябва да
бъде защитено от капеж посредством водоотводни устройства.
Чл. 66 При наличност на води зад крепенето е необходимо да се прави
дренаж, осигуряващ свободното оттичане на водите във водоуловителните
устройства на шахтата.
Чл. 67 При извозване на породата с кофи устието на шахтата трябва да
се открива само в мястото на преминаване на кофата. Капаците трябва да се
отварят само в момента на минаване на кофата; конструкцията на капаците
трябва да бъде такава, че при разтоварване на кофата да предпазва в шахтата
да не падат скални парчета или други предмети.
Чл. 68 До монтиране на проходческата кула устието на шахтата трябва
да бъде оградено с решетка, висока 2,5 м, с решетъчна врата.
Чл. 69 При спускане и изкачване на хората в шахтата с кофата качването
на хората в кофата и излизането от нея трябва да става само от долната
приемна площадка при устието на шахтата, и то само при затворени капаци и
при спряна кофа.
Извозът на хора с кофи при новостроящи се шахти се допуска само с
разрешение на МТИ.
Чл. 70 Кофата трябва да се напълва с материал до 10 см под горния й
ръб.
Чл. 71 Забранява се товаренето на материали във висяща на въжето
кофа при отворени капаци, както и закачването на дълги единични предмети
към въжето.
Чл. 72 След взривяването и проверяването на забоя, преди да започне
товаренето на отбития материал, шахтата трябва да бъде внимателно
огледана от лице от сменния технически надзор и по негово указание да се
приведе от бригадира или опитни работници в безопасно състояние, след което
лицето от сменния технически надзор разрешава спускането на работниците от
забоя.
Откритите при прегледа на шахтата повреди на временното крепене и на
стълбите трябва да бъдат отстранени, а отделените късове от порода –
изхвърлени при взривяването върху крепенето, по площадките или висящото
проходческо съоръжение трябва да бъдат отстранени. Особено грижливо
трябва да бъде прегледан и приведен в ред участъкът с временно крепене.
Чл. 73 Бетонирането на ствола на шахтата и монтирането на кулата или
монтирането на нейните съоръжения могат да се извършват едновременно по
даден проект, предвиждащ закриване отвора на шахтата.

Проектът трябва да бъде утвърден от главния инженер на предприятието
(рудоуправлението).
Чл. 74 Забранява се бетонирането на ствола на шахтата от висящата
площадка да се извършва без предпазителни пояси.
Чл. 75 Разглобяването на предпазителната площадка или изземването
на целика може да се извършва само след пълното завършване
удълбочаването на шахтата, разсичането на околошахтовия двор и
бетонирането на новопрокараната част от ствола на шахтата.
Разглобяването на предпазителната площадка или изземването на
целика трябва да се извършва само отгоре надолу със задължителна употреба
на временно крепене.
Породният целик, оставян като предпазителен, трябва да бъде закрепен
отдолу със сигурно крепене при плътно обшиване.
Чл. 76 При прокарване и удълбочаване ствола на шахтата трябва да има
висяща стълба с дължина, която в случай на повреда в подема да може да
побере всички работници от най- голямата по численост смяна.
Висящата стълба трябва да бъде закрепена за въжето на лебедката с
механическо задвижване или към въжето на ръчна 5-тонна лебедка, снабдена
със спирачки.
Чл. 77 Всяка прокарвана или удълбочавана шахта трябва да има не помалко от две независими едно от друго сигнални устройства.
При едновременно прокарване на шахтата и поставяне на постоянното
крепене сигнализацията от висящата площадка и от забоя на шахтата трябва
да бъде самостоятелна.
Всички работници, заети в прокарването и закрепването на шахтата,
трябва да знаят сигналите и да умеят да ги подават. Забранява да се подават
сигнали от забоя на удълбочаваната шахта непосредствено на машиниста на
подемната машина, не съобразявайки се със сигналиста на повърхността или
сигналиста на последния работен хоризонт.
На горната приемна площадка трябва да има устройство за подаване на
сигнала „стой” непосредствено на машиниста.
Чл. 78 През време на товарене на породата с пневматичен грайферен
товарач при прокарване на вертикални изработки се забранява:
а) да се освобождават с ръце парчетата от порода изпод челюстите на
грайфера;

б) да се стои наблизо до кофата в момента на разтоварване на
грайфера;
в) да се товари отбит материал в местата от забоя, където са останали
негръмнали бомби;
г) да се дърпат с грайфера заклинили се във взривените дупки бургии;
д) да се извършва преглед и да се прави ремонт на грайфера при
наличност на сгъстен въздух в пневматичната част на грайфера.
Чл. 79 Забранява се стоенето на хора в шахтата при товарене на порода
от повърхността с грайфера.
Чл. 80 Съобщението на дозаторната камера в околошахтовия двор
трябва да се прави със специално ходово отделение. Ходовото отделение
трябва да има стълби.
Г. Тюбингово закрепване на шахтите
Чл. 81 При монтаж на тюбингови пръстени в шахтата трябва да се спазва
следното:
а) закрепването на тюбинги – трябва да се извършва от висяща работна
площадка;
б) при поставянето на основни венци трябва да се съставя акт за
прегледа и сигурността на пикетажа;
в) спускането на тюбинговите сегменти да се извършва със скорост, не
по- малка от 1м/сек.;
г) при спускането на тюбинговите сегменти в шахтата да не се допуска
завъртането им около въжето; сегментите трябва да се плъзват със задната си
част по направляващи въжета;
д) закачващото устройство за спускане на сегментите в шахтата трябва
да се състои от четири вериги, от които две трябва да бъдат снабдени с
болтове, а две – с куки за подхващане на сегмента;
е) при слагане тюбинга на място освобождаването му от въжето се
разрешава само след като тюбингът е подхванат с най- малко три болта в
хоризонтален ред;
ж) работниците, заети със заливане на задтюбинговото пространство с
циментов разтвор под налягане, трябва да работят със защитни очила;
з) поставянето на сегментите под един подем трябва да се извършва с
помощта на спомагателни лебедки, монтирани на повърхността или на здрава

площадка, построена в частта от ствола на шахтата, закрепена с постоянно
крепене, или с помощта на полиспасти и скрипци, закрепени в ствола на
шахтата;
и) забранява се без разрешението на лице от техническия надзор да се
отварят циментационните пробки в тюбинговото крепене.
При запълване на задтюбинговото пространство с тампонажни
материали посредством нагнетяване допустимото налягане трябва да бъде
установено от главния инженер на рудника.
Чл. 82 При всеки каменосолен рудник с тюбингово крепена на ствола на
шахтата през всичкото време на неговата експлоатация е задължително да има
при шахтата циментационна помпа с всички необходими принадлежности и
запас от тампонажен материал.
Д. Подкарване на вертикални шахти при разкриване на
каменосолени месторождения
Чл. 83 Преди прокарването на шахтата в зоната на контакта на залежа
трябва да се направят предварителни проучвания чрез системни сондажи в
забоя на шахтата.
В ствола на шахтата трябва да има готови за спускане водоотливни
средства, съоръжения и материали за тампониране, а също да е организирано
денонощно дежурство на минноспасителната команда през цялото време на
проходническите работи.
Чл. 84 Преминаването през контактната зона може да се извърши само
когато с проучвателните сондажи не са открити в контакта разсоли. Във всички
случай на появяване от сондажите на разсол трябва да се прилага
тампониране под налягане.
Чл. 85 Забранява се прилагането на взривни работи при прокарване на
шахтата в зоната на контакта.
Чл. 86 Забранява се да се извършват взривни работи при прокарване на
шахтата в горната покривна сол в участъка на 3 м над и под мястото,
предназначено за поставяне на опорния венец.
Чл. 87 Да се предотврати постъпването на водата надолу при водоносни
хоризонти и покриваните породи под контакта им с каменната сол е
необходимо да се поставят не по- малко от два упорни венеца.
Чл. 88 Забранява се да се установяват упорните венци в каменната сол,
ако в нея има пукнатини или лесно разтворими соли (карналит, каинит,
силвинит и пр.)

3. ПОДДЪРЖАНЕ И РЕМОНТ НА ИЗРАБОТКИТЕ
Чл. 89 Всички действуващи изработки в продължение на целия период
на разработване на месторождението трябва да се поддържат в чисто и
изправно състояние, а сеченията (профилите) им да се поддържат съобразно
паспортите.
Забранява се даже временно да се задръстват пътеходните отделения в
изработките с каквито и да е било съоръжения и материали, за поместването
на които трябва а бъдат направени ниши.
Чл. 90 Всички действуващи изработки трябва да бъдат разпределени за
наблюдаване на тяхното крепене, уредби и съоръжения между лицата от
надзора съобразено с предназначението на изработките и задълженията на
лицата от надзора.
Лицата от надзора носят отговорност за подобаващото състояние,
отговарящо на изискванията за безопасност, на поверените им изработки и при
откриване на нарушения в крепенето, устройствата и съоръженията в
изработките са задължени да вземат незабавно мерки за тяхното отстраняване.
Състоянието на използваните пътища, качеството на ремонта и
настилката на новите пътища, вентилационните устройства на действуващите
изработки трябва да се преглеждат от сменните майстори по вентилацията и
минните майстори – ежесменно; от началниците на участъците, на
вътрешнорудничния транспорт и на вентилацията или от техните помощници –
ежедневно.
Състоянието на бетонното,каменното или тухленото крепене на
изработките трябва да се проверява от лицата от надзора, от началниците на
участъците или от техните помощници най- малко веднъж в месеца.
Забелязаните при тази проверка отслоили се късове трябва да се отстраняват.
При появата на пукнатини в свода или в стените на крепенето се
установява системно наблюдение за тях посредством репери. Състоянието на
дървеното крепене трябва да се проверява най- малко два пъти в месеца.
В изработките без крепене трябва да се извършва очукване и проверка
за устойчивостта на тавана и стените с оборване на надвисналите късове наймалко два пъти в месеца и ако е необходимо, трябва да се постави крепене.
Разпределението на действуващите минни изработки между лицата от
надзора и резултатите от проверките за състоянието на крепенето,
устройствата и съоръженията в минните изработки трябва да се записват в
«Книга за преглед на крепенето и състоянието на изработките» (приложение 5).

Чл. 91 Надзорът за състоянието на стволът на шахтите на
каменосолните рудници трябва да се извършва под ръководството на лица,
определени от главния инженер на рудника.
Задълженията на тези лица са следните:
а) да водят отчет за притоците от разсол на отделните места, като се
вземат проби и се предават за анализ най- малко веднъж в месеца;
б) да правят проверка на болтовите съединения на тюбинговите и
пакетажните шевове най- малко веднъж в тримесечие;
в) да проверяват състоянието на задтюбинговия бетон и да ликвидират
образувалите се зад тюбингите празнини най- малко веднъж в тримесечие;
Резултатите от прегледа трябва да се записват в «Книга за преглед на
крепенето и състоянието на изработките» (приложение 5).
Чл. 92 Крепенето и армировката на вертикалните и налконни шахти,
които служат за спускане и изкачване на хора, трябва да се преглежда
ежедневно от специално назначени лица, задължени да записват резултатите
от прегледа в «Книга за преглед на състоянието на крепенето и армировката на
шахтите, служещи за спускане и изкачване на хора» (приложение 6).
При нарушаване нормалната работа на подема (закачване на клетката
или на скипа в шахтата по водачите и др.) се извършва незабавно преглед на
крепенето и армировката на шахтата.
Чл. 93 Крепенето на армировката в шахтите, а също крепенето на
вертикалните наклонни и хоризонталните изработки трябва периодично, не помалко от веднъж в месеца, да се преглеждат внимателно от началника или
главния инженер на рудника. При откриването на опасни нарушения в
крепенето подемът по тези шахти и работата в изработките трябва незабавно
да се прекрати, а крепенето трябва да бъде приведено в безопасно състояние.
Резултатите от прегледа трябва да се записват в «Книга за преглед на
крепенето и състоянието на изработките» (приложение 5).
Чл. 94 Избитото и счупено крепене в минните изработки трябва да бъде
незабавно подменено.
При подмяна на рамки при голям натиск на окръжаващите породи между
сменяваните рамки трябва да бъдат поставени предварително една или две
междинни рамки.
Чл. 95 При презакрепване на изработката с цел да се увеличи нейното
напречно сечение или при подменяне на крепене, станало негодно, броят на
едновременно подменяните рамки трябва да бъде не повече от две. Рамките

намиращи се пред и зад подменяните, трябва да бъдат временно подсилени с
щемпели.
Чл. 96 В широки изработки, а също там, където се пресичат изработките,
преди започване на ремонтните работи трябва да се поставя временно
крепене.
Чл. 97 През плътни пропадания и при изработки с неустойчив и сипещ се
таван трябва да се преминава посредством забивно (клиново) крепене.
Чл. 98 Товаренето на материала от пропадането трябва да се извършва
от работници, намиращи се под сигурно закрепени места.
Чл. 99 Ремонтът на крепенето при наклонните извозни изработки трябва
да се извършва след изкарване на излишните вагонетки в извозните галерии;
вагонетките оставени за товарене на материала, трябва да се закрепват с
диреци и да не се освобождават от въжето.
Чл. 100 За крепителен ремонт на вертикални и наклонни шахти, а също
на сложни работи по ремонта и ликвидирането на последствията от пропадания
на изработки трябва да се съставят проекти.
Проектите се утвърждават от главния инженер на предприятието
(рудоуправлението) и се съгласуват с районната миннотехническа инспекция.
Съставянето на проекта трябва да се предшествува от акт за прегледа
на мястото.
Чл. 101 Ако е необходимо да се извърши ремонт на шахтата
едновременно в няколко участъка, над всяка площадка, от която се извършва
ремонтът, трябва да се направят предохранителни чадъри.
Чл. 102 Работите по презакрепване ствола на шахтата трябва да се
извършват от здраво закрепена неподвижна или висяща платформа, закрепена
на палци. От тази платформа до междинния хоризонт или до площадката на
пътеходното отделение трябва да има висяща стълба.
Чл. 103 При ремонт на шахти със стълбищни отделения най- напред се
ремонтира пътеходното отделение до мястото на ремонта.
Чл. 104 При възстановяване на стари шахти, шурфове и гезенки
спускането на хора се разрешава след проветряването на тези изработки и
проверката от техническия надзор за съответствието за състава на въздуха
съобразно с установените норми.
Чл. 105 При презакрепване на хоризонтални или наклонни изработки
приетата посока на работа трябва да се осигурява безопасното излизане на
хора от тях.

Чл.106 При презакрепване на шахти вертикалните водачи (вандрути)
може да се свалят само в пределите на едно звено, като се осигури
устойчивост на крепенето.
Чл. 107 След всякакъв вид ремонти и поправки на крепенето или
армировката стволът на подемната шахта трябва да бъде отново прегледан и
началникът на рудника (неговият помощник, механикът) трябва да проведе
пробно спускане и изкачване на подемния съд, като запише резултатите от
прегледа в «Книга за преглед на крепенето и състоянието на изработките»
(приложение 5 и 6).
Чл. 108 Вертикалността на стените на шахтите и водачите в шахтата се
проверяват веднъж в годината. Проверката се извършва от главния
маркшайдер на рудника чрез профилиране стените на шахтите и водачите
съгласно с указанията на техническата институция за маркшайдерските работи.
Резултатите от проверката се отбелязват на плановете с вертикалните разрези
и сечени по шахтата и се докладват на главния инженер на рудника.
Чл. 109 При ремонт на крепенето в извозни изработки, по които се
движат вагонетки или влакчета, задължително се поставят предупредителни
светлинни сигнали от двете страни на ремонтирания участък. Тролейният
проводник в участъка, който се ремонтира трябва да бъде изключен.
При ремонт на крепенето в наклонни изработки движението на вагонетки
по тях се забранява.
4. ЛИКВИДИРАНЕ НА ИЗРАБОТКИТЕ
Чл. 110 При ликвидирането на вертикални шахти и шурфове те трябва да
бъдат засипани или в изключителни случай да бъдат закрити с две
железобетонни площадки или с две площадки от метални греди или релси.
Едната от площадките трябва да се построи на нивото на разположението на
основните породи, но не по- малко от десет метра от повърхността, а другата на нивото на повърхността.
Около отвора на ликвидираната шахта трябва да бъде поставена здрава
ограда, с височина не по- малка от 2,50 м, и прокарана водоотливна канавка.
Отворите на ликвидираните наклонни и хоризонтални изработки трябва да
бъдат закрити с тухлени, каменни или бетонни прековки.
Ликвидирането на минните изработки трябва да бъде своевременно
отбелязано върху маркшайдерските планове на минните работи в съгласие с
действуващата техническа инструкция за извършване на маркшайдерските
работи и съответните условни означения.

Забележка. В условията на слаби и оводнени породи ликвидирането на
шахтите и шурфовете трябва да се извършва чрез засипването им с порода с
последващо заспиване след слягането.
Чл. 111 Забранява се изваждането на крепенето от шахти и други
вертикални изработки, а също от наклонни изработки с ъгъл на падане повече
от 30º, освен при особени случай, за които трябва да бъде съставен специален
проект, утвърден от главния инженер на предприятието (рудоуправлението) и
съгласуван с РМТИ.
Допуска се изваждането на крепенето от хоризонтални и наклонни
изработки с ъгъл на падане не повече от 30º да става в присъствието на лице
от техническия надзор, и то само посредством механизми, действуващи от
безопасно разстояние, и с ликвидиране на изработката в посока от дъното към
изхода.
5. ПРЕДОТВРАТЯВАНЕТО НА ПАДАНЕ НА ХОРА И ПРЕДМЕТИ В
ИЗРАБОТКИТЕ
Чл. 112 Отворите на вертикалните и наклонни шахти, а също и на
шурфовете трябва да бъдат постоянно оградени, откъм неработните им страни
със стени или с метална мрежа, висока не по- малко от 2,5 м, а от към
работните страни да има врати или автоматично действуващи решетки. Когато
работите са спрени, вратите или решетките трябва да бъдат затворени. В
рудничните дворове на всички хоризонти трябва да има решетки или врати.
Отворите на участъковите и другите малки шурфове трябва да се закрепват
гранцово, не по- малко от 0,5 м по- високо от повърхността, и да се затварят с
капаци или решетки.
Зумпфовете на шахтите трябва да имат приспособления (греди, юмруци)
за предотвратяване на случайното спускане в тях на клетката или кофата.
При пресичане на шахтата с хоризонтална изработка, за да преминават
хора от една страна на шахтата на другата, трябва да бъде прокарана обходна
изработка.
Разрешава се устрояването на проход под пътеходното отделение на
шахтата.
Чл. 113 При подем с кофи за опора на хората, работещи с кофата, пред
отворите на шахтите трябва да бъде направена здрава преграда.
Чл. 114 Шахтите, служещи за спускане и изкачване на хора и товари,
трябва да се поддържат чисти, а през зимата системно да се чистят от леда.
Пътеходното отделение в подемната шахта трябва да бъде устроено така, че
достъпът към него от шахтовият двор да не бъде затруднен. Пътеходното
отделение на шахтите и щурфовете трябва да бъде изолирано от другите

отделения с дъсчена или метална преграда по цялата дължина на изработката,
гранцово или на разстояние, но с пролуки, не по- големи от 10 см.
Чл. 115 Отворите на вентилационните шахти, намиращи се извън
надшахтните задания, трябва да бъдат оградени със здрава стена, висока наймалко 2,5 м. Достъпът към отворите на шахтите трябва да бъде само през
вратата, затваряна с ключ.
Ако вентилационните шахти служат за втори изход, решетъчните врати,
поставени при пресичането с хоризонтални изработки, не трябва да се
заключват с ключ, а вратите при отворите на шахтите трябва да се затварят
така, че да могат да се отварят отвътре без ключ.
Решетъчните врати след преминаване през тях трябва да се затварят.

Глава III
ПРОВЕТРЯВАНЕ НА ПОДЗЕМНИТЕ ИЗРАБОТКИ
1. РУДАЧЕН ВЪЗДУХ
Чл. 116 Рудниците за разработване на рудни и нерудни месторождения
се подразделят на: газови, в които се отделя метан, водород, сероводород;
негазови; опасни по експлозия на прах и по силикоза.
Отделни залежи (пластове) или техни участъци могат да бъдат опасни и
по изхвърляне на полезното изкопаемо и на газ, а също и склонни към
самозапалване.
Чл. 117 В минни изработки, където се намират или могат да се намират
хора, въздуха трябва да съдържа кислород, не по- малко от 20%
(съдържанието на въглероден двуокис в рудничният въздух трябва да бъде не
повече от 0,5%) и да има температура, не по- висока от 25ºС. Съдържанието на
въглеродния двуокис в общорудничната изходяща струя трябва да бъде не
повече от 1%.
Работата при температура повече от 25ºС се допуска като изключение с
разрешение на ръководството на МТИ, и то при условие, че се провеждат
мероприятия за снижаване на температурата.
Въздухът в действуващите подземни изработки не трябва да съдържа
вредни газове над пределно допустимите концентрации, показани в
следващата таблица:

Наименование на вредните
газове

Въглероден окис
Азотни окиси, преизчислени
на

Формула

Пределно допустима
концентрация на газа в
действуващите изработки на
рудника
По обем
мг/л

CO

0.00160

0.02

-

0.00010

0.005

0.00070

0.02

0.00066

0.01

Серен двуокис
Сероводород

S

Чл. 118 Количеството въздух, необходимо за проветряване на
подземните изработки, трябва да се изчислява по най- големия брой на хората,
заети едновременно в подземните работи, по въгледвуокиса, по отровните и
взривоопасните газове и прах, по газовете от взривните работи, а така също по
запрашеността на рудничната атмосфера, при което се взима най- голямото
количество въздух от получените количества от горепосочените фактори.
Количеството въздух, пресметнато по броя на хората, трябва да бъде не
по- малко от 6 м³/мин за всеки човек.
При извършване на взривни работи необходимото количество въздух
както за участъците, така и за целия рудник трябва да се определя по
количеството вредни продукти от взрива, образуващи се при едновременно
взривяване на най- голямото количество взривно вещество. Приема се, че при
взривяване на 1 кг взривно вещество се образуват 40 л условен въглероден
окис, т.е включително и азотните окиси.
При това е необходимо да се спазва следното:
а) количеството на чистия въздух, подавано във всеки забой, в който се
извършват взривни работи, трябва да бъде такова, че преди допускането на
работниците в този забой, образувалите се при взривяването отровни продукти
при взрива (въглероден окис, азотни окиси и пр.) да бъдат разредени наймалко до 0,008% по обем, преизчислени на условен въглероден окис; такова
разреждане трябва да се достигне в продължение на не повече от 30 мин. с
изключение случаите при масово взривяване;
б) количеството на въздуха от времето, необходимо за очистването на
забоя от продуктите от взрива (дим и отровни газове), определено по
посочените разчети, трябва да се проверява чрез анализ на въздуха;

в) в продължение на не по- малко от 2 часа след допускането на
работниците въздухът трябва да се подава в местата на взривяването в
същото количество, в каквото е постъпвал след взривяването до допускане на
работниците в забоя.
Забележка 1. При проверка за степента на разреждане на отровните
продукти от взрива 1 л азотен двуокис се приема се приема еквивалентен на
6,5 л въглероден окис, 1 л серен двуокис – 2,5 л въглероден окис; 1 л
сероводород – на 2,5 л въглероден окис.
2. При изчисляване необходимото количество въздух по запрашеност е
необходимо да се изхожда от изискването да се осигури санитарната норма за
запрашеност на рудничния въздух 2 мг/м³.
Чл. 119 Въздуха, подаван в рудника зимно време, трябва да бъде
затоплян с помощта на калориферни устройства до температура +2ºС.
Необходимостта от затопляне на въздуха се решава от проекта с вземане под
внимание местните климатични условия.
Чл. 120 Скоростта на движение на въздушната струя в очистените забои
при температура 20ºС трябва да бъде не по- малка от 0,25 м/сек, а в
подготвителните изработки, не по- малка от 0,15 м/сек.
Скоростта на движение на струята не трябва да превишава следните
норми:
а) в очистените и подготвителните изработки – 4 м/сек
б) в травербаните, в главните извозни и вентилационни галерии, в
главните бремсбергови и хаспелни галерии – 8 м/сек
в) в останалите изработки – 6 м/сек
г) във въздушните мостове (кросингите) – 10 м/ сек
д) в шахтите, по които се извършва спускане и изкачване на хора и
товари – 8 м/сек
е) в шахтите, служещи само за спускане и изкачване на товари – 12 м/сек
ж) във вентилационните шахти, несъоръжени с подеми, а също във
вентилационните канали – 15 м/сек
з) във вентилационните сонди скоростта на въздушната струя не се
ограничава.
Забележка. В шахтите, където скоростта на въздушната струя достига 15
м/сек , може да се направят пътеходни отделения. Те могат да се използуват

при ремонт на шахтата, като скоростта на въздуха се довежда до 8 м/сек, а
също и аварийни случай.
Минималната скорост на въздушната струя – 0,25 м/сек не се отнася за
очистени забои при разработване чрез камери.
2. ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕТРЯВАНЕ НА ПОДЗЕМНИТЕ
ИЗРАБОТКИ
Чл. 121 Всички рудници трябва да имат изкуствена вентилация.
Естественото проветряване се допуска в отделни случай след съгласуване с
МТИ, и то само за рудници, при които няма опасност от газ, силикоза,
самозапалване и експлозия на сулфиден прах, при условие че се осигурява
състав на рудничната атмосфера в съгласие с изискванията на чл. 117.
Чл. 122 Забранява се да се активизира естествената тяга на рудачния
въздух посредством пламъчни пещи и мангали.
Чл. 123 Във всеки действуващ рудник е необходимо да има принципна
схема за проветряване, определящи движението на въздуха по подземните
изработки, съответно вентилационно устройство, обезпрашаващо достатъчно
количество въздух за проветряване на работите. Принципната схема за
проветряването на рудника трябва да бъде съгласувана с РМТИ.
Чл. 124 Ако в изработките през време на работа се открият вредни
газове в количества, опасни за живота, или снижаване качеството на въздуха
под нормите, показани в чл. 117 от настоящия правилник, а също и при
нарушения в проветряването, хората, намиращи се в тези изработки, трябва да
бъдат изведени незабавно на чист въздух.
Временно спрените изработки трябва да се проветряват. Изработки,
които не се проветряват, трябва да бъдат затворени с решетъчни прековки.
Възобновяване на работата в такива изработки се допуска само след
довеждане състава на въздуха до установените санитарни норми.
Чл. 125 Забранява се като правило два съседни рудника с независимо
проветряване да се сливат в една вентилационна система.
Ако два съседни рудника с независими проветрявания са съединени по
между си с една или няколко подземни изработки, рудниците трябва да бъдат
или изолирани един от друг с плътни прековки, или всички изработки както на
единия, така и на другия рудник трябва да бъдат включени в общата
вентилационна система, определяща посоката на въздушната струя и
количеството на въздуха, разпределян по изработките, и подчинена на един
началник на вентилациите.

Сливането на два рудника в една система за проветряване и изменяне в
системата на проветряване на съединени помежду си рудници (устройство на
врати, увеличаване или намаляване сеченията на изработките и др.) се решава
само от главния инженер на предприятието (рудоуправлението) и трябва да
бъде съгласувано с РМТИ.
Чл. 126 Камерите за зареждане на акумулаторните батерии на
електролокомотивите и складовете за ВМ трябва да се проверяват със
самостоятелни чисти въздушни струи.
С разрешение на главния инженер на предприятието (рудоуправлението)
се извършва устрояване на зарядни камери за електролокомотивите без
отделни камери за електролокомотивите без отделно проветряване, при
условие че:
а) едновременно се зареждат не повече от три акумулаторни батерии от
малоразмерни електролокомотиви или една батерия от нормален тип;
б) съдържанието на водорода във въздушната струя, постъпваща от
такава зарядна камера в други изработки, е в количество до 1% в момента на
максималното отделяне на водорода от зарежданите батерии;
в) системно се извършва анализ на въздуха за съдържанието на
водорода.
Всички машинни и трансформаторни камери трябва да се проверяват с
чиста въздушна струя; при това камерите с дължина до 6 м се допуска да се
проверяват по дифузия при широчина на входа им не по- малко от 1,5 м,
снабден с решетъчна врата.
В отделни случай с разрешение на главния инженер на предприятието
(рудоуправлението) може да се допусне устрояването на такива камери на
изходяща струя, при условие, че съдържанието на метана в тях не ще
превишава 0,5% и при липса на вредни газове във въздушната струя. Всички
камери за електрическите машини и разпределителните устройства трябва да
се проветряват така, че превишаването на температурата в тях в сравнение с
температурата на околните изработки да не бъде повече от 5º.
Чл. 127 Разработването на шахтовото поле трябва да се извършва по
такъв начин, че при разпределението на въздушните струи да има възможно
по- малко техни пресичания и при това да се налага устрояването на възможно
по- малко врати и въздушни мостове (кросинги)
Чл. 128 Забранява се използуването на една и съща вертикална или
наклонна шахта или щолня за едновременно преминаване на входяща и
изходяща въздушна струя.

Изключение може да се допусне през време на прокарването на шахтата
и околошахтовите до съединяването им с друга шахта или с вентилационна
сбойка. В такива случай в шахтата трябва да бъдат поставени вентилационни
тръби със съответен диаметър.
Чл. 129 За да се избегнат утечки на въздуха по пътя на неговото
движение, необходими са следните мерки:
а) комините след преустановяване на нуждата от тях в следствие
придвижването на очистените или подготвителните работи да се затварят с
прековки, замазани с глина;
б) при извземване без оставяне на целици над извозните изработки
трябва да се устройва плътно дюшеме със засипване с пуста порода, която е
въздухонепропусклива;
в) аналогични мероприятия трябва да се прилагат и с цел да се избегнат
утечки на въздуха през стари работи и изработки;
г) преглед на прековките да се провежда на по- рядко от веднъж в
седмицата.
Чл. 130 Забранява се подаването на чист въздух към действуващи
подготвителни и очистени забои, а също и отвеждането на въздуха от тях през
пропаднали и обрушени места. Това не се отнася за временни работи при
ликвидиране на аварии.
Чл. 131 Вентилацията на рудника трябва да се извършва така, че
отделните участъци да имат проветряване, независимо едно от друго, а когато
е необходимо, част от участъците да могат да бъдат изключени от общата
схема, без с това да се нарушава проветряването на останалите участъци.
В отделни случай може да се допусне последователно проветряване на
не повече от две очистени камери (забои, фронтове, блокове), при което трябва
да се вземат мерки (добавъчна струя от чист въздух, оросяване, водни мъгли,
заслони) за осигуряване втората камера с въздух с качествен състав.
Чл. 132 При скорост на движение на въздуха, превишаваща 4 м/сек,
съединяването на изработките помежду им трябва да се прави под тъп ъгъл
или във вид на закръгление.
Чл. 133 Забранява се да се проветряват по дифузия глухите изработки в
газовите рудници. В негазовите рудници се допуска проветряване по дифузия в
глухи забои с дължина до 10 м.
Забранява се проветряването на глухи забои със струя от сгъстен
въздух. Проветряване със сгъстен въздух се допуска да се извърши само с

помощта на инжектори или със специални вентилатори с пневматични
двигатели.
Забележка. При проветряване с инжектори трябва да се обърне особено
внимание на плътното съединяване на тръбите.
3. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРАВИЛА ЗА РУДНИЦИ, ОПАСНИ ПО ГАЗ И
ВЗРИВЯВАЩ СЕ ПРАХ
Чл. 134 Към тези рудници се отнасят такива, в които даже в един пласт
(залеж) е открит метан или водород и сероводород.
Чл. 135 Рудници, в които е открит метан или водород, трябва да
преминат на газов режим, съгласно Правилника за техническа безопасност в
каменовъглените мини.
Чл. 136 Рудници, в които е открит метан или водород, се подразделят на
следните четири категории по газообилност:

Категория на рудниците по
газообилност

Количество на горивните газове
(метан, водород), отделящи се за
денонощие на един тон среден
денонощен добив (относителна
газообилност) м³

I

До 5

II

От 5 – 10

III

От 10 – 15

Свръхкатегория

Повече от 15 или рудници,
разработващи пластове, опасни по
изхвърляне на полезното изкопаемо и
газ и по суфляри.

Чл. 137 В калиеви рудници, където се експлоатират няколко калиеви
пластове (залежи), при наличност между тях на отделни газови пластове
(залежи) или участъци газовият режим се отнася само за тези отделни
пластове (залежи) и участъци при условие че се проветряват отделно.
В случай на обрушаване на изработката на глинести прослойки от
горнището на пласта (залежа) в калиевите газови рудници началникът на
смяната е длъжен незабавно да спре работата и да вземе мерки за усилено
проветряване на изработката и изпробване на въздуха за съдържанието на
газа.

Работите в тази изработка могат да се възобновят само след като се
установи, че съдържанието на газа в забоя на изработката не превишава 1%.
Замерването на газа в калиевите рудници трябва да се извършва от
газомерачи, издържали изпит по техминимум и добре запознати с изработките
на рудника или от членовете на МСК.
Вземането на проби от въздуха в камерите при обрушване на горнището
се извършва над купчината отбит материал, пред отстъпа, в тавана на
изработката. При това взетата проба трябва да отговаря на цялата широчина
на камерата.
При наличност на «кубе» в изработката преди започване на работа то
трябва обезателно да се проветри, след което да се вземе проба на въздуха в
работното място.
За замерване на газа в калиеви рудници по карналитови пластове трябва
да се установят постоянни дежурства на газомерачи. Анализите от пробите на
въздуха се извършват за въгледвуокис, кислород, метан и водород.
Когато забоят на травербана или друга някоя изработка приближава към
мястото на очакваното пресичане с газов пласт, на 10 м от пластта изработката
трябва да се прокарва след предварително сондиране с дълбочина на сондажа
най – малко 5 м.
Главните вентилатори на рудниците с газови участъци трябва да бъдат
със смукателно действие.
След завършване на взривните работи и проветряването работата в
забоя може да започне само с разрешение на техническия надзор.
Чл. 138 В зависимост от съдържанието на газа (сероводород) и праха
серните рудници се делят на:
а) неопасни по съдържание на отровни газове и прах с обикновен режим
на работа;
б) опасни по съдържание на отровни газове с допълнителни, приведени
по – долу изисквания към условията на работа;
в) опасни поради експлозия на прах с допълнителни, приведени по –
долу изисквания към условията за работа.
Към неопасни серни рудници по съдържание на газ и прах се отнасят
рудниците, добиващи руда със средно съдържание на сярата в нея, по – малко
от 12% и със съдържание на сероводород в изработките, по – малко от
санитарните норми (гледай член 117).

Към серните рудници, опасни по съдържание на отровни газове, се
отнасят рудниците, съдържащи в изработките сероводород над санитарните
норми.
За серните рудници, опасни по съдържание на отровни газове,
задължителни са следните мероприятия:
а) при прокарване на основни капитални и подготвителни изработки –
прилагане на изпреварващо (на 5 -10 мм) сондиране;
б) при наличност в рудничните води на разтворен сероводород –
отвеждането им в закрити улици или тръби;
в) осигуряване работниците със самоспасители при влизането им в
рудника.
Опасните по съдържание на експлозия на прах серни рудници се делят
на две групи – според средното съдържание на сярата в рудата:
I група – от 12 до 18 %;
II група – не повече от 18 %.
За рудниците, опасни по експлозия на прах, задължителни мероприятия
са:
За рудниците от I група:
а) измиване на серния прах от стените на изработките;
б) оросяване на забоя преди взривяването.
За рудниците II група:
а) оросяване на забоя и системно измиване на серния прах от стените на
изработките;
б) електровзривяване с употребата на предохранителни ВВ;
в) употребата на електросъоръжения във взривобезопасно изпълнение.
Баластрата на рудничните пътища в рудниците, опасни
съдържание на серен прах, трябва да бъде само от инертни породи.

поради

За всеки забой на серния рудник главният инженер на рудника трябва да
утвърди схема на разположението на взривните дупки и пределната величина
на зарядите от ВВ.
Взривни дупки, попаднали в празнини или пукнатини, не трябва да се
зареждат с ВВ.

След завършването на взривните работи и проветряването други работи
в забоя могат да се започнат само след разрешение на лице от техническия
надзор.
Чл. 139 Пушенето в рудника и внасянето в него на тютюн и други
принадлежности за пушене се забранява строго, поради което трябва да се
подлагат на проверка всички влизащи в рудника.
ВЕНТИЛАЦИОННИ УСТРОЙСТВА
Чл. 140 Вентилационните врати трябва да се поставят в каменни или
глинени прековки, които да се вкопават в стените, тавана и пода на изработката
на дълбочина, не по – малко от 0,5 м в здрава порода и 1 м – в мека.
Вентилационните врати трябва да се затварят автоматично. На главните
извозни пътища с интензивен извоз вентилационните врати трябва да се
отварят и затварят също автоматично или да се обслужват от специални
вратари. Автоматично действуващите врати трябва всекидневно да се
преглеждат от надзора по вентилацията.
Забранява се да се оставят вентилационните врати отворени. Когато
вратите станат ненужни, те трябва да се откачат и прибират.
Чл. 141 Когато поради честото (макар и кратковременно) отваряне на
вратите може да се наруши правилното проветряване на забоите, трябва да се
поставят две или няколко врати на такова разстояние една от друга, че едната
от тях да бъде затворена при преминаването през другата на композицията от
вагонетки.
Чл. 142 За да се избегне възникването на къси съединения във
вентилационните струи, при което отделни експлоатационни участъци на
рудника могат да се окажат изключени от установената схема за проветряване,
при направата на вратите, разделящи тези струи, трябва да се спазват
следните условия:
а) вратите да бъдат не по – малко от две на брой, при което разстоянието
между вратите трябва да бъде по – голямо от максималната дължина на
композицията от вагонетки;
б) вратите трябва да бъдат дървени с дебелина, не по – малка от 40 мм,
обшити с желязна ламарина, или пък ламаринени с дължина, не по – малка от 3
мм, закрепени в железни рамки; широчината на вратите трябва да се осигурява
откъм страната на прохода за хората по изработката (между габарита на
подвижния състав и рамката на вратата) свободна междинна, не по – малка от
0,5 м;

в) при наличност на релсови пътища в изработката трябва да се вземат
мерки за избягване на утечки през праговете на вратите.
Във всяка изработка, съединяваща шахтите на входящата и изходящата
струя, трябва да бъдат направени две каменни или бетонни прековки, всяка с
двойни врати, отварящи се в противоположни страни.
Чл. 143 Забранява се да се поставят вентилационни врати или завеси в
наклонените изработки, по които се извършва извоз.
Чл. 144 Регулирането на въздушните струи чрез откриване шибърите на
вентилационните прозорци трябва да се извършва само по указание на
началника на вентилацията. Ежесменното регулиране на въздушните струи се
забранява.
Чл. 145 Въздушните мостове (кросинги) се делят на главни и участъкови.
Главните въздушни мостове, обслужващи поле на рудника или район от
няколко участъка, трябва да се изграждат от камък или бетон, а за пропускане
на въздух в количество 20 м³ в секунда и повече трябва да се прокарват
обходни изработки с плавни съединения и с такова сечение, че загубата на
депресия в тези изработки да не превишава 15 мм воден стълб.
Участъковите въздушни мостове трябва да се изграждат от камък, бетон
или от метални тръби.
Тръбите трябва да бъдат кръгли или правоъгълни със сечение не по малко от 0,5 м², с дебелина на страните, не по - малка от 5 мм и да са вградени
в каменни и тухлени прековки.
Построяването на дървени въздушни мостове се допуска само в периода
на строителството на нови рудници до тяхното предаване в експлоатация.
5. ВЕНТИЛАТОРНИ УРЕДБИ
Чл. 146 Надземните вентилаторни уредби се делят на главни и
спомагателни.
Към главните се отнасят вентилаторните уредби, обслужващи целия
рудник или поле на рудника; към спомагателните уредби – обслужващи един
или група участъци.
Чл. 147 Подземните изработки трябва да се проветряват с помощта на
изправно действуващи вентилатори, монтирани на повърхността.
Монтирането на спомагателни вентилатори на главната вентилационна
струя се допуска само в отделни случаи с разрешение на МТИ.

Чл. 148 Главната вентилаторна уредба трябва да бъде разположена на
повърхността при устието на вентилационната шахта и при газовите рудници
трябва да работи чрез засмукване.
Нагнетателното проветряване се допуска в негазовите рудници и в
първия хоризонт на рудниците от всички категории по съдържание на газ.
Нагнетателно – смукателно проветряване може да има във всички
рудници при главен нагнетяващ и спомагателни засмукващи вентилатори и при
условие, че в очистните забои се създава разреждане.
Устията на щолните и шахтите с входяща въздушна струя трябва да се
разполагат в зони, които не се замърсяват с прах, газове и продукти от
горенето на табаните съгласно чл. 613 от настоящия правилник.
Чл. 149 Главните вентилаторни уредби трябва да се състоят от два
самостоятелни вентилаторни агрегата, при което единият от тях е резервен.
Вентилаторите за нови и реконструиращи се уредби трябва да бъдат един и
същи тип и размер.
За негазовите рудници се допуска монтирането на един вентилаторен
агрегат, но с резервен двигател.
При ремъчно предаване в зданието на вентилаторната уредба трябва да
има резервен ремък.
Чл. 150 При спиране на главния вентилатор, работещ в условие на
непрекъсната вентилация, с продължителност на спирането повече от 30
минути или над времето, установено по графика, хората в негазовите рудници
трябва да бъдат изведени от забоите на чиста струя, при което
възобновяването на работата може да бъде разрешено само след надлежно
проветряване и щателно обследване на забоите от лицата от вентилационния
надзор.
Чл. 151 Главните вентилаторни уредби трябва да бъдат съоръжени с
реверсивни устройства, които позволяват да се извърши за не повече от 10
минути изменение в посоката на вентилационната струя, постъпваща в
изработките, като при реверсията вентилаторът трябва да дава не по – малко
от 60% от своя нормален дебит.
В отделни случаи с разрешение на главния инженер на предприятието
(рудоуправлението) се допуска реверсия на въздушната струя, при която
дебитът на вентилатора може да бъде по – малък от 60% от нормалния само,
ако съдържанието на газа (метан, водород) в общата изходяща струя след
реверсията бъде не повече от 1%.

Спомагателните вентилаторни уредби, в които по плана за ликвидиране
на авариите е предвидена необходимост от обръщане на въздушната струя,
трябва да бъдат също снабдени с реверсивни устройства.
Чл. 152 Изправността на действието на реверсивните устройства трябва
да се проверява от главния механик на рудника и началника на вентилацията
най – малко един път месечно, при което времето, необходимо за изменяне
посоката на проветряването, се отбелязва във вентилационния журнал.
Проверката за действието на реверсивните устройства с пропускане на
обърната въздушна струя по схемата, предвидена в плана за ликвидиране на
авариите, трябва да се извършва съгласно «Инструкция за проверка на
действието на реверсивните устройства на вентилаторните уредби»
(приложение 7) в неработно време най – малко 2 пъти в годината. Тази
проверка трябва да се извършва под ръководството на главния инженер на
рудника, началника на вентилацията и главния механик в присъствието на
представител на РМТИ.
Чл. 153 Главните и спомагателни вентилаторни уредби трябва да се
преглеждат от работниците, определени за това от главния механик на
рудника, не по – рядко от един път в денонощието.
Освен това вентилаторните уредби трябва да се преглеждат най – малко
един път в седмицата от главния механик на рудника или неговия помощник.
Резултатът от прегледа трябва да се записва в книга по форма, показана в
приложение 7.
Чл. 154 Всяка главна и спомагателна вентилаторна уредба трябва да се
обслужва от машинисти, минали през специални курсове и издържали изпит
пред квалификационна комисия.
Допуска се със специално за всеки отделен случай разрешение на
главния инженер на предприятието (рудоуправлението) работата на
вентилаторната уредба без машинист при условие, че са изпълнени следните
изисквания:
а) вентилаторната уредба е съоръжена с апаратура и устройства,
осъществяващи дистанционен контрол за температурата на лагерите на
вентилаторите и електродвигателите, дистанционен контрол за депресията и
производителността на вентилаторите и дистанционното пускане и спиране на
електродвигателите на вентилаторите;
б) средствата за дистанционно управление и контрол за работата на
вентилаторите са минали през предварителна промишлена проверка в
продължение на не по - малко от 720 часова работа; резултатите от тази
проверка са оформени в акт, утвърден от главния инженер на предприятието;

в) командното табло за дистанционно управление и контрол на работата
на вентилаторната уредба е в диспечерския пункт на повърхността на рудника,
където е осигурено постоянно наблюдение на показанията на приборите и
ежечасно записване показание на приборите, контролиращи депресията и
количеството на въздуха.
Чл. 155 Зданието на вентилаторната уредба трябва да има постоянно и
независимо резервно осветление, да се държи чисто и да се отоплява.
Забранява се използуването на зданието за каквито и да било производствени
или спомагателни нужди. Зданието трябва да бъде свързано с телефон
непосредствено с телефонната централа на рудника на повърхността. При
нагнетателно проветряване трябва да бъдат взети мерки, предотвратяващи
засмукването от вентилатора на прах и на дима от отоплителните устройства.
В зданието трябва да бъдат закачени: схемата на реверсиране на
вентилатора, индивидуалните характеристики на вентилаторите и инструкциите
на машиниста. Машинистът на вентилатора трябва да води «Книга за отчитане
работата на вентилатора» (приложение 8).
Чл. 156 Редът на работата на главния и спомагателния вентилатор се
установява с особен график, утвърждаван от главния инженер на рудника и
съгласуван с миннотехническия инспектор.
Спиране на главните и спомагателните вентилатори или изменение на
режима на тяхната работа може да се извършва само по писмено
разпореждане на началника или главния инженер на рудника.
При внезапно спиране на главния и спомагателния вентилатор,
предизвикано от неговата неизправност или от прекъсване на електрическия
ток, трябва да бъде съобщено незабавно на главния инженер, главния механик,
началника на вентилацията и на дежурния по рудник. Продължителността и
времето на спирането трябва да се отбележи в «Книга за отчитане работата на
вентилатора» (приложение 8).
Когато действуващият вентилатор спре и е невъзможно да се пусне
резервният агрегат, трябва да се отворят вратите на шлюзовото здание над
шахтата или устройствата, закриващи устието на шахтата.
Чл. 157 Главните вентилаторни уредби на всички рудници, а също и
спомагателните, обслужващи повече от два участъка на газовите рудници,
трябва да имат две електросилови линии от електроподстанцията или
електростанцията. За спомагателните вентилатори на негазовите рудници се
допуска резервно захранване на вентилаторите от вторични разпределителни
пунктове.
Чл. 158 Разрешава се употребата на електросъоръжения в нормално
изпълнение на вентилаторните уредби на повърхността при рудници, опасни по

газ или взривяващ се прах, при условие, че е осигурена херметичност на
дифузора и прилягащия към него канал, ако те са разположени в
електромашинното отделение.
Чл. 159 Дежурните подстанции на електростанциите трябва
своевременно да уведомяват главния инженер или дежурния (диспечера) по
рудник за предполагаемото прекъсване на електроенергията, за да се вземат
своевременно мерки за спирането на вентилатора и да се изведат хората от
подготвителните и очистителните изработки.
Чл. 160 Отговорността за работата и състоянието на главните и
спомагателните вентилаторни уредби се възлага на главния механик на
рудника, а на началника на вентилацията на рудника лежи отговорността за
състоянието на графиците за режима на работата, регулирането на
вентилационната уредба, а също и техния контрол.
6. ПРОВЕРКА НА ПОДГОТВИТЕЛНИТЕ ИЗРАБОТКИ
Чл. 161 Забоите на подготвителните изработки трябва да се проверяват
за сметка на общорудначаната депресия или с вентилатори за частично
(местно) проветряване.
В негазовите рудници проветряването на забоите на подготвителните
изработки за сметка на общорудачната депресия трябва да се извършва
съгласно с проекта.
За проветряване на задънени изработки без вентилатори за частично
проветряване трябва да се употребяват вентилационни тръби или прегради.
Дължината на тръбите и преградите трябва да бъде не повече от 60 м.
При употреба на вентилатори за частично проветряване дължината на
вентилационните тръби да не се ограничава.
Чл. 162 Проветряването на забоите на подготвителните изработки и
очистни работи с вентилатори за частично проветряване трябва да се
извършва по проект, утвърден от главния инженер на рудник. При това
производителността на вентилатора за частично проветряване не трябва да
надвишава 70% от онова количество въздух, което се подава към смукателния
му отвор за сметка на общорудачната депресия, вентилатора за частично
проветряване трябва да се поставя така, че да се изключва възможността при
работа той да върти един и същ обработен въздух.
7. КОНТРОЛ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА РУДНИЧНАТА АТМОСФЕРА И
КОНТРОЛНО-ИЗМЕРВАТЕЛНАТА АПАРАТУРА
Чл. 163 Съставяните от началника на вентилацията вентилационни
планове с нанесени на тях посоките на въздушните струи и всички

вентилационни и противопожарни устройства трябва да се утвърждават от
главния инженер на рудника.
Тези планове ежемесечно се попълват и всяко тримесечие се съставят
наново. На вентилационните планове трябва да бъдат нанесени с условни
означения:
главните
вентилатори;
калориферните
устройства;
вентилационните съоръжения (прековки, врати и др.); вентилаторите за
частично проветряване; движението на чистата въздушна струя (с червени
стрелки) и на замърсената (със сини стрелки); противопожарните устройства
(складовете за противопожарни материали); подземните минноспасителни
пунктове; шахтите, по които постъпва чистата струя (с червени стрелки) и по
които излиза на повърхността замърсената въздушна струя (със сини стрелки).
Всички измервания в разположението на вентилационните устройства
(врати, прозорци, прековки и т.н), а също в посоките на вентилационните струи
трябва да се отбелязват на вентилационните планове от началника на
вентилацията не по- късно от следващия ден.
За рудниците разработващи свита от жили (пластове) трябва да се
съставят схеми на проветряването и вентилационни планове за всяко отделно
рудно тяло.
Вентилационните планове трябва задължително да се пазят от
началника на вентилацията и от главния инженер на рудника заедно с
плановете за ликвидиране на авариите.
Чл. 164 За да се провери правилното разпределение на въздуха и
неговия качествен състав, трябва да се извършат измервания на количеството
и да се вземат проби от въздуха в изработките на рудника не по- рядко от
веднъж в месеца, а също и при всяко значително изменение на
вентилационните режими съгласно «Инструкция за вземане на проби от
рудничния въздух» (приложение 9)
Чл. 165 В рудници с температура на въздуха по- висока от +20ºС,
едновременно с измерване количеството на въздуха и вземането на проби от
въздуха в същите срокове трябва да се измерва и температурата на въздуха, и
скоростта на въздушната струя.
Освен това не по- малко от веднъж в месеца трябва да се измерва
относителната влажност на въздуха в изработките; местата на тези измервания
трябва да бъдат установени от администрацията в рудника в съгласие с РМТИ.
Забележка. Резултатите от измерванията на температурата и
влажността на въздуха; а също данните от анализа на въздуха трябва да се
записват във «Вентилационен журнал» (приложение 10).

Чл. 166 Във всеки рудник трябва да има измервателни станции.
Измервателните станции трябва да се разполагат на главните входящи и
изходящи струи на рудника, полетата и участъците.
Чл. 167 В трудно проветряваните рудници, списъкът на които ежегодно
се утвърждава от главния инженер на управлението, депресионни снимки
трябва да се правят най – малко веднъж в годината.
Чл. 168 Определяне съдържанието на метана с предпазителната лампа
трябва да се извършва отначало с нормален пламък; ако се забележи
отслабване на светлината на лампата, удължаване на пламъка и пушене с
отделяне на сажди, по – нататъшното измерване трябва да се прекрати, а в
книгата за измерване трябва да се отбележи съдържание на метана повече от
4 %.
Ако удължаване на пламъка при първо измерване не се наблюдава,
трябва да се извърши измерване с пламък на лампата, намален до 2 мм, но
така, че в пламъка да остане светла точка.
При измерването лампата трябва постепенно да се вдига от пода към
тавана. Ако в нея се получи избухване или пространството вътре в мрежата се
напълни с пламък, лампата трябва да се спусне внимателно надолу.
Съдържанието на метана се определя по височината на ореола съгласно
дадената таблица:
Височина на
ореола над
намаления
пламък в мм
Съдържание
на метана в
%

5

9

11

15

25

33

62

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Чл. 169 В калиеви рудници, в рудничната атмосфера на които няма
водород, измерването на газа може да се извършва с предпазителна лампа. В
калиеви рудници, в рудничната атмосфера, на които освен метан има и
водород, измерванията трябва да се извършват със специална индикаторна
лампа или да се вземат проби от въздуха и количеството на газовете се
определя по лабораторен начин.
Чл. 170 В рудници, опасни по отделяне на водород, сероводород и други
вредни газове, трябва редовно в срокове и места, установени от главния
инженер на рудника (рудоуправлението), да се вземат проби от въздуха, а
количеството на вредните газове в тях да се определя по лабораторен начин.
Прилагането на други разработени и проверени методи за определяне

количествата на вредните газове в рудничната атмосфера се допуска само с
разрешение на МТИ.
Чл. 171 При главните вентилаторни уредби на рудниците, трябва да има
тахометри, депресиометри и волумометри.
При спомагателните вентилаторни уредби на рудниците задължително е
да има депресиометри, а при ремъчно предаване също и тахометри.
Чл. 172 Количеството и съставът на въздуха се определят със следните
апарати:
за негазови рудници – анемометри, секундометри, прахомери, а за
депресионни снимки – тягомери и гумени тръбички.
за газовите рудници (опасни по метан) освен това – газоопределители,
предпазителни бензинови лампи.
Във всеки действуващ забой и машинна камера на газовите рудници
(опасни по метан) работниците трябва да имат газоопределител или бензинова
лампа за контрол на въздуха.
Цялата апаратура трябва да се намира в ред и периодично да ес
проверява в специални лаборатории, а също да се ремонтира и Тахирова в
специални работилници.
8. ВЕНТИЛАЦИОНЕН НАДЗОР
Чл. 173 Забранява се да се назначават за началници на вентилацията
лица, които нямат висше или среднотехническо образование.
Чл. 174 Десетниците по вентилацията трябва да бъдат минни майстори
или работници с не по- малко от 3- годишна подземна работа в рудниците,
издържали изпит по специална програма за десетници.
Чл. 175 За газомерачи трябва да се назначават работници със стаж не
по- малко от 1 година подземна работа, издържали изпит по техминимум по
дадената специалност. Забранява се да се натоварват газомерачите с друга
работа по съвместителството.

Глава IV
ОЧИСТНО ИЗЗЕМВАНЕ
1. ОБЩИ ПРАВИЛА
Чл. 176 Очистното изземване трябва да се води в съответствие с
утвърдените проекти. Всяко принципно изменение в системата за

разработване, приета изцяло за месторождението, а също изпитването на нови
системи става само с разрешение на МТИ по изготвен проект.
Изменение на системата за разработване, отнасящо се за отделен блок
или участък, може да се извършва с разрешение на главния инженер на
управлението след съгласуване с МТИ.
Чл. 177 Очистното изземване в блока боже да се почне след извършване
на необходимия обем подготвителни и разсечни изработки, предвидени в
проекта, и мероприятия, осигуряващи безопасна работа.
Чл. 178 Размерите и формата на целиците (предпазителни,
междукамерни, над- и подгалерийни и др.) трябва да осигуряват тяхната
устойчивост от произволно обрушаване по време на тяхната служба.
Чл. 179 При временно спиране на работата в очистен забой или камера
очистните работи в тези участъци се възобновяват само с разрешение на
главния инженер на рудника.
Чл. 180 Забранява се едновременно да се обработват блокове,
разположени един над друг (по падение) в два съседни етажа.
Може да се водят едновременно очистни работи на два съседни етажа,
при условие, че изпреварването на забоя от горния етаж по отношение на
забоя от долния етаж е на установеното в проекта разстояние, осигуряващо
безопасна работа.
Чл. 181 При разполагане на камерите напречно на простирането тяхната
широчина трябва да бъде еднаква по цялата дължина, а стените вертикални и
успоредни по между си.
Чл. 182 Всички пътеходни отделения в наклонните (под ъгъл, по- голям
от 30ºС) и вертикалните изработки трябва да се покриват с капаци, а
рудоспуските – с решетки за предпазване на хората от падане в изработките.
Чл. 183 Всеки падеж на очистните работи трябва да бъде осигурен с
приспособления за изкачване и спускане на съоръженията и материали от и до
основния хоризонт.
Чл. 184 Всички действуващи дупки трябва всякога да са запълнени с
отбита руда. Изпускателните отвори на действуващите дучки трябва да бъдат
плътно затворени.
Забранява се изпускателните дучки или улуците да се разполагат в
тавана на извозваните изработки.

Чл. 185 Широчината (височината) на очистното пространство не трябва
да бъде по- малко от 0,6 м при стръмно падение и не по- малко от 0,8 м при
полегато падение.
Чл. 186 Забраняват се всякакви други работи в забоя през време на
натрошаването на рудата посредством взривяване.
Чл. 187 Забранява се движението по извозните изработки през време на
взривните работи в разположените над извозната изработка камери за
разтрошаване или хоризонт за разтрошаване при незапълни рудоспуски или
дучки.
Чл. 188 При стъпалообразна система на експлоатация на експлоатация
измерването на рудата трябва да се извършва последователно от по- горно
стъпало към по- долно.
Забранява се при едновременна работа да се намират работници в
съседни стъпала един под друг.
Чл. 189 Забранява се да се работи в стъпала и при разширяване на
фунии отгоре надолу без предпазен пояс, прикрепен с въже към сигурна опора.
Чл. 190 Допуска се за таван на очистната камера да се оставя пода на
горележащата камера, но само при условие, че дучките (рудоспуските) са
запълнени и че състоянието на този под отговаря на изискванията за
устойчивост на тавана.
Чл. 191 Забранява се влизането в изработени очистни камери и под
нездрав таван в действуващи камери.
Чл. 192 Таванът и стените на очистните забои трябва системно да се
преглеждат и очукват в началото на смяната и след всяко взривяване.
През време на очукването на забоя не трябва да се извършват никакви
други работи. Допуска се очукване само от здрав под и от безопасно място.
Чл. 193 При проявяване признаци на самообрушаване на рудата
(породата) в очистния забой или застрашаващо състояние на тавана на
камерата работата трябва да бъде незабавно преустановена и всички
работници да бъдат изведени на безопасно място. В този случай изработките
на горележащия хоризонт, намиращи се над такъв таван, трябва да бъдат
заградени, за да се избягва влизането на хора в тях.
Чл. 194 Излизащите от фуниите дучки на хоризонта на разтрошаването
трябва да се разполагат така, че при постъпването в тях на отбита руда да се
остава свободен проход по галерията (пресечката) за хората.

Чл. 195 Забранява се през време на работата на скрепера работниците
да се намират в изработката до скреперната пътека или в зоната на действието
на скреперното въже.
Преди да се пусне лебедката, машинистът на скреперната лебедка е
задължен да предупреди работниците в забоя с особен сигнал за започване на
работата на скрепера.
Чл. 196 Камерите за разтрошаване при двустранна камера на хоризонта
за разрушаване трябва да бъдат сигурно устроени и да имат плътен мост с
ширина, не по- малка от 0,5 м, за минаване на хора. Решетката на камерата за
разтрошаване трябва да представлява здраво свързана метална конструкция.
Чл. 197 Височината на камерата за разтрошаване трябва да бъде не помалка от два метра светло сечение. Широчината на камерата трябва да бъде
по- голяма от широчината на решетката с не по- малко от 0,5 м.
Чл. 198 Забранява се да се извършва вторично разтрошаване
непосредствено в улуците на извозвания хоризонт и във фуниите на камерата.
За пропускане на рудата при задръстването й в дупчачките, рудоспуските и
улуците се разрешава да се използуват дълги лостове и да се употребяват
взривни вещества.
Чл. 199 Ликвидирането на образували се сводове и отбитата руда може
да се извършва от безопасно място само чрез взривяване на заряд, поднесен
към свода на дълъг прът.
Чл. 200 При взривяване на камерата на големи заряди улуците,
излизащи на извозната изработка, трябва да бъдат предварително напълнени с
руда най- малко на 3 м от капака на улука.
2. ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЧИСТНИ РАБОТИ С ОБРУШАВАНЕ НА ГОРНИЩЕТО
И СТРАНИЧНИТЕ ПОРОДИ
Чл. 201 При работа с обрушаване на горнището:
а) при задържане на обрушения таван над установеното по паспорта
разстояние необходимо е обрушаването да се извърши по изкуствен начин. В
този случай до пълното обрушаване на горнището се забранява извършването
на очистни работи;
б) забранява се да стоят хора в съседните заходки през време на
обрушаването;
в) при размразени разсипни месторождения се забранява изсичането на
диреците, без да се поставя временно предохранително крепене;

г) при силно сипещо се и плаващо горнище най- близките до полето на
обрушаването подхватни диреци може да се избиват от безопасно разстояние;
д) при устойчиво горнище е задължително да се поставя сигнално
крепене;
е) при обрушаване на горнището с помощта на взривни работи се
забранява да стоят хора в съседните заходки или на долния подетаж.
Чл. 202 Изходът на обрушавания участък преди започване на работата
трябва да бъде усилен с допълнително крепене, а също да бъде осветен и
освободен от подпорни материали, порода и вагонетки.
Чл. 203 Забранява се да се прилагат системи на разработване с
обрушаване горнището на изработеното пространство при наличност на
плаващи пясъци и карстови породи в скалите от горнището.
Чл. 204 Работниците, заети с обрушаването на горнището, трябва да се
намират в закрепени места. В органното крепене трябва да се оставят
прозорци с широчина, не по- малка от 0,8 м, на разстояние не повече от 5 м
един от друг.
При падане на залежа (пласта) повече от 15º избиването на крепенето за
обрушаване на горнището във фронта може да се извърши само в посока
отдолу нагоре; при падение по- малко от 15º, избиването на крепенето може да
се извърши и отгоре надолу.
При обрушване на фронта на отделни части избиването на крепенето на
участъците и обрушването на фронта трябва да се извършва в една посока.
Редът на обрушване на горнището на отделни участъци или по целия
фронт се определя във всеки отделен случай с паспорт.
При извършване на обрушване е задължително присъствието на лице от
техническия надзор. При обрушване на горнището се забранява извършването
на каквито и да било други работи в очистения забой, несвързани с работите по
обрушването.
Чл. 205 При обрушване на горнището и на дървената настилка (мат) при
системата със слоево обрушване:
а) взривяването на крепенето при ликвидирането на заходките трябва да
се извършва по електрическия начин:
б) устието на комина трябва да бъде сигурно закрито;
в) забранява се да се извършват очистни работи по изземването на слоя
в случай, че при обрушването има надвисване или задържане на дървената

настилка – до тяхното отстраняване, а също и през време на движението и
обрушването на породите от горнището;
г) при изземане на първия слой на начална изработка в рудното тяло
върху пода трябва да се прави усилена дървена настилка (мат) и да се вземат
мерки за създаване на предохранителна порода възглавница чрез взривяване
на горнището със сондажи с дълбочина, не по – малка от 6 м;
д) между обрушваното пространство и работещата заходка или фронт
трябва да бъде оставено не по – малко от една и не повече от три изработени,
но необрушени заходки, които трябва да бъдат здраво закрепени.
Чл. 206 При обрушване на фронт се забранява да се избиват диреците,
на които се държат блокове от порода и около които породата е напукана.
Освен тези диреци трябва да се оставят контролни диреци, предназначението
на които е да предупреждават за опасност работниците, избиващи диреците
(започналото се раздвижване на породите предизвиква пращене на
контролните диреци).
3. ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОБИВНО – ВЗРИВНИ И ДОБИВНИ
РАБОТИ ПРИ ОЧИСТНОТО ИЗЗЕМАНЕ
Чл. 207 При извършване на взривните работи на едно от стъпалата на
камерата заетите в другите стъпала работници трябва да бъдат изведени на
безопасно място.
Чл. 208 При разработване с подетажни галерии се забранява отбиването
на стъпалата в откритите заходки с открити заряди.
Чл. 209 При система за разработване с магазиниране на рудата се
забранява:
а) да се извършват пробивни работи и раздробяване на рудата в
камерата на магазина, преди да са очукани таванът и стените, а също и когато
надвисва отбита руда. При това слабите участъци в тавана или в откритата
част на стените на камерата трябва да бъдат закрепени с временно крепене,
което се изважда, след като стане ненужно;
б) до пълното завършване на отбиването на рудата в камерата на
магазина се разрешава източване на руда на разстояние не повече от 2,5 м от
тавана на камерата.
Чл. 210 Забранява се да се прилагат големи заряди (масови взривове)
при разработване на пиратни руди.
Чл. 211 Забранява се да се разчиства забоят след взривяването от
съседната заходка при системата със слоево обрушване.

Чл. 212 При разработване с подетажно обрушване всяка следваща
заходка (секция) може да се отработва само след пълното обрушване на
горнището над предидущата заходка, ако по проекта е прието отбиването на
рудата с единични секции.
При разработване с подетажно обрушване и наличност на надгалерийни
целици се разрешава едновременното взривяване на няколко заходки (секции)
при вариантите с ветрилообразни, крушовидни и други заходки.
Чл. 213 При система на разработване с естествено блоково обрушване,
когато изостава (задържа се) отбитата руда, източването и трябва да се
преустанови.
Чл. 214 При отбиване на руда в камери с дълбоки вертикални сондажи:
а) преди зареждането на сондажите, прокарани в подсечната камера, се
забранява те да се запушват с пробки от подсечната камера; запушването на
сондажите с пробки в тези случаи трябва да се извършва само отгоре, от
хоризонта на сондирането;
б) при образуване на разрезна пукнатина от взривяването на дълбок
вертикален сондаж, тя трябва да се огражда; за да се предотврати падането на
хора в нея;
в) прокарването на сондажните галерии или разсечки и на дълбоките
сондажи от тях трябва да изпреварва линията на обрушването на забоя, не по малко от една сондажна галерия.
Чл. 215 При добиване на каменна сол:
а) при почистване на стъпалообразния забой, работниците са задължени
да се изкачват по отбитата сол само откъм страната на товаренето на солта и
почистването да се започва от горните стъпала;
б) при извършване на работа по очистване на забоя и ликвидиране на
надвиснали блокове работниците са длъжни да се намират на безопасно място
на нивото на едно стъпало. Забранява се да се извършва очистване и
събаряне на надвиснали блокове едновременно на две стъпала;
в) преди да се очисти камерата от магазинираната сол, таванът на
камерата трябва старателно да се очуква и успоредно с прибирането на солта
стените на камерата да се освобождават от надвисналите блокове;
г) забранява се да се допускат подкопавания и козирки в стъпалата при
товаренето на отбитата сол в камерата; до ликвидирането на козирките се
забранява приближаването към стъпалото отдолу; козирките трябва да се
ликвидират от работник, намиращ се над стъпалото, препасан с предпазителен

пояс с въже, прикрепено към сигурна опора. Височината на стъпалата трябва
да бъде не повече от 2,5 м.
д) забранява се да се работи със скреперните лебедки през време на
работата на този работник под напречните въжета, за които е закрепена
скреперната кофа.
4. ЗАПЪЛНИТЕЛНИ РАБОТИ
Чл. 216 Забранява се да се оставят изработените камери без запълване,
с незавършено запълване или незапълнени с обрушени породи повече от
срока, посочен в проекта.
Запълването на изработеното пространство трябва да се извършва така,
че да има козирки или оставени незапълнени кухини.
Редът и сроковете за обрушване или запълване на очистените камери
след тяхното изземване се установяват с проект.
Чл. 217 При запълване на изработеното очистено пространство със
заплънка:
а) при система на разработване с хоризонтални слоеве със запълване
отдолу нагоре се допуска да се оставят незапълнени не повече от два слоя (в
това число слоят, в който се извършва отбиването на рудата); при система за
разработване с хоризонтални слоеве отдолу нагоре със запълване височината
на слоя може да бъде не повече от 2,5 м; при появяване в процеса на
отработването на местни отцепвания или изтърсвания на руда или на
страничните породи слоят трябва да се доотработи със закрепване и
запълване;
б) при система на разработване със закрепване с метални стойки
незапълненото пространство трябва да бъде не повече от двойната височина
на стойката в затворено положение;
в) при разработване с вертикални отрези или с къси блокове изземването
на новата секция трябва да започва само след пълното обшиване и запълване
на изработената съседна секция;
г) при разработване на пластови месторождения величината на
изоставане на запълването в изработеното очистно пространство се
установява от проекта, като се изхожда от данните из практиката и
съображенията за безопасно управление на горнището.
5. ЗАКРЕПВАНЕ НА ОЧИСТНИТЕ ИЗРАБОТКИ
Чл. 218 За да се осигури безопасна работа при слаби, неустойчиви
странични породи, трябва да се прилага закрепване на тавана на очистения

забой, а при стръмно западащи залежи (пластове) – на горнището и
долнището.
Чл. 219 През време на работата в забоя лицата от надзора и
работниците трябва да следят за появяване на признаци за опасност от
пропадане на тавана и страничните породи и да проверяват чрез очукване
устойчивостта им и ако е необходимо, да поставят допълнително крепене.
Чл. 220 Закрепването на очистните забои трябва да се извършва
съобразно с паспорта за закрепване, съставен и утвърден по реда, показан в
чл. 42 от настоящия правилник.
Чл. 221 Възстановяването на крепенето, повредено при взривяване,
трябва да се извършва преди другите работи.
Чл. 222 Местата за пресичане на слоевете, подетажните, очистните
галерии (разсечките) със заходките трябва да бъдат здраво закрепени с
камерни рамки, поставени преди започване изземването на заходите.
Чл. 223 При система на разработване със закрепване с метални стойки
след поставянето им трябва старателно да се заклинят, таванът да се затегне,
а празнините зад стените трябва да бъдат запълнени с пуста порода или
остатъци от крепителенн дървен материал.
Чл. 224 При система на разработване с разпорно крепене на стръмно
западащи и наклонени рудни тела широчината на очистеното пространство
(мощността на рудното тяло) не трябва да превишава 3 м.
6. ДВИЖЕНИЕ НА РАБОТНИЦИТЕ ПО ОЧИСТЕНИТЕ ИЗРАБОТКИ
Чл. 225 При система на разработване с подетажни галерии съобщението
с работните забои, а също доставянето в тях на материали и съоръжения
трябва да се извършва през комините с пътеходни отделения и през
подетажните галерии.
Изходът от заходката в подетажната изработка трябва да бъде винаги
очистен от руда и напълно достъпен за използуване.
Чл. 226 Разрешава се в очистените изработки при система на
разработване с разпорно крепене на стръмно западащите и наклонени рудни
тела хората да се придвижват от стъпало на стъпало само по стълби и да
влизат в очистения забой по обшита дъсчена пътека.
Чл. 227 Забранява се да се работи на стъпалото без предпазителен
пояс, прикрепен с въже към сигурна опора зад пределите на подрязаната част
на стъпалото. Начинът на прикрепване на работещия в забоя на стъпалото към
въжето трябва да осигурява в случай на нужда бързото освобождаване от
въжето.

Чл. 228 При стъпаловидно изземане стъпалата трябва да бъдат
снабдени със стълби за придвижване от стъпало на стъпало.
Чл. 229 През време на запълване на наклонен слой в забоя се
разрешава да се влиза само отгоре през пътеходното отделение на комина за
запалване или през самостоятелен пътеходен комин.
Чл. 230 При система на разработване с подетажно обрушване се
забранява да се влиза в обрушваното пространство за монтиране на
скреперната ролка; ролката трябва да се закрепва на стрела.
Чл. 231 При система на разработване с подетажни галерии се забранява
пребиваването на хора в открита камера.
Чл. 232 При система на разработване с магазиниране се забранява
работниците да се намират в камерата в момент на източване на полезното
изкопаемо.
След отбиване на полезното изкопаемо по цялата височина на магазина
всички входове към него трябва да бъдат закрити.
Чл. 233 При система на разработване с блоково обрушване се
забранява:
а) вървенето на хора по оконтурващите изработки на блока с напълно
завършена подготовка към обрушване;
б) отиването на хора от изработките в кухини, образували се в периода
на подсичане и обрушване на масива.
Чл. 234 Изходите от камерата към етажните и подетажните изработки, от
които се извършва пробиване за отбиване на рудата с дълбоки сондажи,
трябва да бъдат закрити.
7. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРАВИЛА ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ОЧИСТНИТЕ
РАБОТИ
Чл. 235 При камерно – стълбова система на разработване надлъжните
оси на камерите по въстание, разположени на съседни етажи, трябва да се
намират в една вертикална плоскост.
Чл. 236 При система на разработване с подетажни галерии:
а) широчината на заходката в подетажните и устойчиви руди не трябва
да бъде по – малка от 1,5 м, а височината – не повече от 2,5 м; подът на
заходката трябва да бъде хоризонтален;

б) таваноотстъпно разположение на подетажите се допуска при
разработване на извънредно устойчиви руди, максимално допустимата
величина на изпреварването на стъпалата е 6 м.
Чл. 237 При система на разработване със слоево обрушване:
а) широчината на заходката и височината на слоя не трябва да бъдат
повече от 3 м;
б) разработване със слоево обрушване може да се провежда
едновременно в няколко слоя при условие на изоставане на работата на
единия слой от другия на разстояние, осигуряващо нормално поставяне на
настилката (мата) и породата, но не по - малко от 10 м.
Чл. 238 При едновременното отработване на няколко подетажа чрез
система на подетажно обрушване всеки по – горен етаж трябва да изпреварва
по – долния на разстояние, установено по проекта, но не по – малко от
височината на един подетаж.
Чл. 239 При система на разработване с блоково (етажно) обрушване:
а) прокарването на всички нарезни и подготвителни изработки, в това
число и оконтурващите, разполагани над хоризонта на подсичането и
намиращи се в зоната на обрушването трябва да бъде завършено до началото
на обрушването на масива;
б) комините с прозорци за наблюдаване процеса на обрушването трябва
да се прокарват вън от контура на блока на разстояние, изключващо тяхното
нарушаване;
в) комини, от които се извършва пробиване на рудния масив с дълги
сондажи, трябва да се прокарват вън от контура на блока в съответствие с
проекта;
г) камерите за пробиване на един вертикален или наклонен ред трябва
да се съединяват с извозния хоризонт или с хоризонта за вторично
раздробяване (скрепериране) с комини, съединени с вентилационната
изработка.
Чл. 240 При провеждане на работи за ликвидирани на образувал се през
време на източване на рудата свод:
а) всички работници, несвързани с тази работа, трябва да бъдат
изведени на безопасно място;
б) за разрушаване на свода да се води усилено източване на рудата от
съседните дупки;

в) работите по ликвидирането на свода трябва да се провеждат под
наблюдението на лице от техническия надзор.
Чл. 241 При система на разработване с блоково обрушване в условията
на устойчиви странични породи, обрушващи се на големи масиви, е
необходимо да се извършва изкуствено обрушване и раздробяване на
страничните породи чрез пробиване и взривяване на дълбоки сондажи или
минни заряди съгласно проекта.
Чл. 242 Минималните размери на подсичаните площи при системите с
естествено блоково обрушване трябва да се установяват от проекта (в
зависимост от свойствата на рудата) и да осигуряват самообрушване на
рудата.
Чл. 243 При възникване на повишен натиск от обрушваната руда или
страничните породи на хоризонта на раздробяването е необходимо да се води
редовно наблюдение за състоянието на предпазителните целици и да се
извършва усилено закрепване на изработките на хоризонта на раздробяването.
Чл. 244 Хоризонтът на раздробяването или скреперирането на всеки
блок трябва да се проветрява с въздушна струя за сметка на общорудничната
депресия с извеждане на отработения въздух на горния вентилационен
хоризонт.
Чл. 245 Устрояването на подземно механично раздробяване на рудата се
разрешава в изработките, които имат самостоятелно проветряване, или при
организиране на прахоулавяне и очистване на въздуха, осигуряващи
санитарните норми на запрашеност.
Чл. 246 При работа с товаръчна машина в забоя се забранява
работниците да стоят пред коша или отстрани на машината, а също да се
работи с товаръчна машина, която няма странично ограждане за защита на
машиниста от парчетата руда при изпразването на коша или пък с неизправно
ограждение.
Чл. 247 При разработване на пластови и разсипни месторождения:
а) височината на очистния забой трябва да бъде равна на мощността на
работния пласт, но не повече от 3 м; при по – голяма мощност пластът трябва
да се изземва на слоеве;
б) при система на разработване с къси и дълги стълбове се забранява
засичането на нови заходки по – рано от завършване обрушването на тавана в
съседните изработени заходки;
в) при образуване на големи пукнатини, застрашаващи със
самообрушване на тавана на очистния забой, работите в него трябва да бъдат

прекратени; заплахата от внезапно обрушване на тавана на очистния забой
трябва да бъде отстранена посредством окопаване на тавана или чрез
поставяне на допълнително крепене;
г) при самообрушване на тавана на забоя на фронта по цялата му
дължина (пропадане на фронта) се забранява да се презакрепва забоят на
фронта; очистните работи в този случай трябва да се започнат чрез ново
нарязване на стълба (десант);
д) преди обрушването на тавана (при работи с обрушване), когато няма
органно крепене, таванът на забоят трябва да бъде старателно укрепен, за да
предпазва от нарушения;
е) при разработване на разсипни с къси стълбове се забранява
едновременното изземване на съседни стълбове;
ж) забранява се да се започва експлоатация на разсипни месторождения
по подземен начин до отстраняване възможността да попаднат повърхностни
води в подземните изработки; всички хидротехнически съоръжения (канали,
бентове, баражи) трябва да се държат в изправно състояние и за тяхното
действие трябва да бъде установен постоянен контрол от техническия надзор.
Чл. 248 При закрепване с метални стойки на очистен забой в
неустойчиви руди таванът на забоя след гърменето до поставянето на
постоянни стойки трябва да се поддържа с временно крепене.
Чл. 249 При едновременното изземване с насрещни заходки единият от
забоите трябва да бъде спрян на 2 м преди тяхното сбиване.
Чл. 250 При добиване на камък за зидария:
а) за забои, по – високи от 2 м, трябва да се употреби горна подрязка от
здрави дървени скели, направени от талпи с дебелина, не по – малка от 50 мм
и снабдени със стълби;
б) забранява се да се извършва работа по нарязване и изземване на
блока в забоя от сам работник;
в) забранява се да се извършва подрязване на блока, преди да е
закрепен със странични стойки;
г) разрешава се основата на блока да се подрязва само след
поставянето на опорни ролки и изземването клина на долния подрез;
д) като се махне стойката, поддържаща блока, работникът който събаря
блока, трябва да стои отстрани;

е) при събаряне на блок с размери, неосигуряващи падането му в
определената посока, трябва да се вземат допълнителни мерки за защита на
работещите;
ж) при рязане на блока трябва да се вземат мерки отрязаните части да
не паднат върху работещия;
з) ръкохватките на електротриона трябва да имат гумена изолация; при
работа във влажни забои е необходимо да се ползуват гумени ръкавици и
ботуши;
и) забранява се преминаването от един разрязан блок към друг с
включен електротрион, а също да се преминава през работещата верига на
електротриона.
8. ИЗЗЕМВАНЕ НА ЦЕЛИЦИ
Чл. 251 При
подгалерийни целици:

изземването

на

междукамерни,

надгалерийни

и

а) преди обрушването на таваните и междикамерните целици трябва да
се провери качеството на крепенето на извозваните изработки и в случай, че то
не е сигурно, трябва да се постави подходящо крепене;
б) забранява се да се изземват междукамерни целици на минни
изработки при необрушени или незапълнени съседни камери;
в) забранява се при подготовка за изземване на целика или на съседни
на него камери да се прокарват в целиците изработки, които нарушават тяхната
устойчивост и не са предвидени по проекта;
г) таваните, подовите и междукамерните целици при незапълнена камера
трябва да се изземват по един от начините за масово обрушване;
д) всички подготвителни работи по обрушването на таванните и
междукамерните целици трябва да се извършват до завършването на
камерата; забранява се да се извършват каквито и да било работи и да се
намират хора в изработките над тавана на незапълнена камера с изключение
на работите по зареждане и взривяване на минните заряди;
е) при обрушване на тавана с дълбоки сондажи пробиването им да се
извършва от изработки, намиращи се в безопасни от обрушване условия и зад
контура на тавана;
ж) при гранцово крепене на галерията пробиването на дупките, а също
източването на рудата при изземване на надгалерийния целик трябва да се
извършват отдолу под крепенето; в този случай се допуска да се изваждат

отделни рамки, а при крепене на разстояние – и частично изваждане на
обшивката;
з) изземването на целици над хоризонта на раздробяване с помощта на
минни работи се допуска само след запълване или обрушване на изработената
камера;
и) при масово обрушване на целиците е задължително да се разкрият
вентилационните прековки, да се махне целият подвижен състав,
нестационарни уредби и крепителен материал по посока на въздушната вълна
и да се открият вентилационни шахти или вентилационните канали, които могат
да бъдат повредени от въздушната вълна;
Да се изключат електрическите кабели по изработките в района на
обрушването и да се защитят от механични повреди клетките в шахтата в
момента на масови взривове да се установят така, че едната да стои на 1 м по
– високо от приемните юмруци на горната площадка, а другата да се намира в
рудничния двор;
Във всички случаи не по – късно от два дни преди взрива да се измести
за това минноспасителната команда и РМТИ;
к) междукамерните целици трябва да се разполагат по падение един под
друг; забранява се да се оставят целици на височина, по – голяма от
височината на един етаж при незапълнени камери и по – голяма от два етажа –
при запълнени камери.
9. РАЗМРАЗЯВАНЕ НА ЗАМРЪЗНАЛ ГРУНТ НА РАЗСИПНИ
МЕСТОРОЖДЕНИЯ
Чл. 252 При прокарване на шахти (шурфове) и подземни работи се
допуска размразяване на замръзнал грунт с открит огън, нагрети камъни, пара
и вода.
При подземни работи за размразяване на замръзнал грунт с открит огън
се разрешава да се използуват само дървени въглища, всеки път след
съгласуване с РМТИ.
Чл. 253 Разрешава се при размразяване с открит огън в подземни
изработки:
а) да се доставят в шахтата горящи дървени въглища от повърхността
към мястото на работата;
б) да се разпалват в забоя дървени въглища преди отстраняването от
рудника на всички работници, незаети по размразяването и без наблюдението
на лице от техническия надзор;

в) да се провеждат такива работи при липса на постоянни стълби и при
неизправни пътеходни отделения;
г) да се употребява открит огън при липса на врати или капаци на всички
изходи на повърхността; да се спускат работници в подземните изработки до
установяване в тях нормален състав на въздуха в съответствие с чл. 117 от
настоящия правилник.
Чл. 254 След като всички хора бъдат изведени от повърхността,
дървените въглища се разпалват от назначените тези работи лица, след
излизането на които от рудника всички изходи се затварят.
Чл. 255 Забранява се при размразяване с нагрети камъни:
а) да се нагряват камъните в пещи с комини, които не излизат на
повърхността, а са в подземни изработки, неизолирани от разработващите се
участъци;
б) нагретите камъни да се слагат в забоя, без да се взимат мерки за
евентуално възникване на пожар.
Чл. 256 Спускането на нагретите камъни да се извършва само в железни
кофи или метални кошници със стоманено въже и да се доставят в забоя в
метални извозни съдове.
Всички работи с нагрети камъни трябва да се извършват с помощта на
метални инструменти.
Чл. 257 Забранява се при размразяване с пара:
а) да се ремонтират тръбите, каретките, паропроводите при неспряна
пара;
б) да се извършва размразяване при липса на топлоизолация на
паропроводите.
Чл. 258 През време на размразяването на забоя и преди започване
изземването на пясъците трябва да бъдат старателно прегледани таванът на
изработеното пространство и крепенето и да бъдат взети необходимите мерки
срещу пропадане на тавана.
Чл. 259 При размразяване на пясъци с употреба на нагрята вода се
забранява:
а) да се извършват други работи в забоя през време на действието на
струйника;
б) да се ремонтира струйникът при неспряна вода;

в) да се работи с вода, нагрята до температура, по – висока от 50ºС;
г) да се работи със струйник без сигурна топлоизолация;
д) да се работи в незакрепен забой;
е) да се извършва работа без наличност на водоотливна канавка.
Чл. 260 При работа с гореща вода трябва да се устрои вентилация за
отстраняване на парата от забоя.

Глава V

РУДНИЧЕН ТРАНСПОРТ И ПОДЕМ
1. ДВИЖЕНИЕ И ПРЕВОЗ НА ХОРА И ТОВАРИ ПО
ХОРИЗОНТАЛНИ ИЗРАБОТКИ
А. Общи правила
Чл. 261 Превозването на хората по хоризонталните изработки при
разстояние от подемната шахта или от устието на щолната до работните места
повече от 1 км е задължително.
Чл. 262 За превозване на хората трябва да се употребяват специални
вагонетки със седалки, с плътни гладки стени и метални покриви.
При превозване на хората с контактни електролокомотиви покривите на
вагонетките трябва да имат сигурен контакт с релсите чрез корпуса и рамата на
вагонетката.
В рудниците, където има разпръснати минни работи и извоз с
акумулаторни електролокомотиви, превозването на хората може да става с
отделни композиции, състоящи се от обикновени необръщащи се вагонетки с
подвижни седалки.
Чл. 263 При превоз на хора скоростта на движението не трябва да
превишава 2 м/сек.
Чл. 264 Всички места за качване на хората във влакчето и слизането от
него трябва да бъдат осветени съгласно нормите, показани в член 256 от
настоящия правилник.
Забранява се през време на движение на влака хората да се качват и
слизат от вагоните, а също да се надвесват зад габарита на вагона.

Чл. 265 Участъкът от тролейния проводник над местата за слизане и
качване на хората трябва да се изключва през време на качването и слизането.
Чл. 266 Във влакчетата с хора могат да се превозват само инструменти и
резервни части, които не се издават извън габарита на вагонетката.
Забранява се:
а) превозването в пасажерските влакчета на
възпламеняващи се, отровни и други подобни материали;

взривни,

лесно

б) закачването на товарни вагонетки към пасажерския състав;
в) пренасянето на обемисти и дълги предмети по извозваните пътища
през време на превозването на хората.
Чл. 267 Ежемесечно преди отправянето на влакчето с хората с лица от
надзора от вътрешнорудниния транспорт трябва да извърши преглед на
вагонетките от състава, при който особено внимание трябва да обръща на
скачващите устройства, спирачките и колоосите.
Чл. 268 При превозването на натоварени и празни вагони се забранява
возенето на хора на електролокомотива, във вагонетките, на платформите и
т.н.
За съпровождащия персонал возенето с влакчето се разрешава само на
специално устроени подвижни седалки на последната вагонетка.
Чл. 269 В изработки, по които се движат хора, надлъжните и напречните
канавки трябва да бъдат покрити.
Чл. 270 При ръчен и конен извоз на предната външна стена на
вагонетката трябва да бъде закачена светеща лампа.
Чл. 271 Ако релсовият път има наклон, по който вагонетките могат да се
движат самопроизволно, в състава на влака трябва да има вагони със
спирачки, количеството на които се определя по изчисления съобразно с
наклона.
Чл. 272 Разстоянието между вагонетките при ръчен извоз трябва да бъде
най – малко 10 м по извозни пътища с наклон до 0,005 м и не по – малко от 30 м
по извозни пътища с по – голям наклон.
Чл. 273 В долните приемни площадки на бремсберговите и хаспелните
извозни пътища трябва да се устройват ниши или обходни галерии. При
пресичане на междинните галерии с бремсберговите и хаспелните пътища на
галериите трябва да бъдат поставени бариери.

Чл. 274 За да се поставят върху релсите паднали от тях вагонетки или
електролокомотиви, на всеки електролокомотив, а също в околошахтовия двор
трябва да има ръчни крикове или самостави.
Чл. 275 Вагонетките и платформите трябва да имат от двете си страни
буфери, издадени напред от всяка страна на не по – малко от 100 мм.
Чл. 276 При извозване на композиция вагонетки трябва да се
употребяват куки и закачващи устройства, недопускащи самопроизволното
откачване на вагонетките.
Забранява се закачването и откачването на вагонетките през време на
тяхното движение.
Чл. 277 При изработка с въжен извоз е задължително устрояването на
сигнално приспособление за предаване сигнали на машиниста от всяко място
на изработката. При електрически сигнализации сигналните бутони трябва да
бъдат разположени на разстояние най – малко 20 м едно от друго и мястото да
се осветява с електрически лампи или самосветещи знаци.
Чл. 278 Допуска се употребата на въжен извоз с дистанционно
управление на хаспела.
Чл. 279 Бремсберговите площадки, а също камерите и изработките, в
които са разположени хаспели, натягащи устройства и други механизми, трябва
да имат от едната страна проход за обслужване и ремонт (не по – малко от 1 м)
и монтажен проход от другата страна (не по – малък от 0,6 м).
Б. Електролокомотивен извоз
Чл. 280 Извоз с тролейни електролокомотиви се разрешава:
а) по всички изработки и всички хоризонти на негазовите рудници и
рудници, неопасни по взривяващ се прах;
б) в рудниците от I и II категория поради наличност на газ или опасни
поради взривяващ се прах – по главните извозни изработки, промивани от
чиста въздушна струя, само с разрешение на МТИ.
Във всички останали изработки на тези рудници трябва да се
употребяват акумулаторни електролокомотиви в изпълнение, допуснато за
газови рудници.
Чл. 281 При разработване на залежи, опасни по внезапни изхвърляния
на полезното изкопаемо и газ и по суфлярни отделения, се разрешава извоз с
акумулаторни електролокомотиви само на чистата въздушна струя при условия,
че приближаването към очистните забои е не по – близо от 50 м; на изходящата
струя и в подготвителните изработки употребата на акумулаторни

електролокомотиви се забранява. Разрешава се влизането на акумулаторни
електролокомотиви в подготвителни изработки, прокарвани по порода в
рудниците със залежи опасни по внезапни изхвърляне на полезното изкопаемо
и газ, при условие, че разстоянието от изработката до опасния залеж не е по –
малко от 5 м и съдържанието на метана в изработката не е повече от 0,5 %.
Чл. 282 Пътят за спиране на влаковият състав и преобладаващият
наклон при извозване на товари не трябва да превишава 40 м, а при
превозване на хора – 20 м.
Чл. 283 На първата вагонетка във влаковата композиция трябва да бъде
поставена (на електролокомотива) лампа с бяла светлина, а на последната
вагонетка – лампа с червена светлина. Когато електролокомотивът се движи
без вагонетки, лампата с бяла светлина трябва да бъде поставена на предната
част на електролокомотива, а лампата с червена светлина – на задната му
част.
Чл. 284 Забранява се в едни и същи участъци на извозвания път на
електролокомотивният извоз да се заменя с други видове извоз.
Чл. 285 За извоз с тролейни електролокомотиви се допуска захранване с
прав ток с напрежение, което не е по – високо от 600 в. и променлив ток с
напрежение, не по – високо от 400 в.
Чл. 286 Захранването на кондензаторните електролокомотиви трябва да
се извършва от отделни трансформатори. Забранява се включването към тези
трансформатори на други потребители на електрическа енергия.
Чл. 287 Сечението на медния тролеен проводник не трябва да бъде по –
малко от 65 мм².
Чл. 288 При извоз с тр0лейни електролокомотиви
релсите на
джонтовете трябва да се съединяват с проводник или да се заваряват така, че
съпротивлението на джонта на електрически ток да се съставя: за релси до 18
кг/м 0,00024 ома; за релси 24 кг/м 0,000225 ома.
Заваряването на релсите в рудниците се извършва в съгласие с
разпоредбите на член 619.
Двете релсови ивици на релсовите пътища в извозваната изработка на
всеки 50 м трябва да имат сигурно електрическо съединяване помежду си с
проводник, съпротивлението на който да е еквивалентно на съпротивлението
на меден проводник със сечение, не по – малко от 50 мм².
Чл. 289 При работа с кондензаторни електролокомотиви извозните
релсови пътища трябва да бъдат заземени по цялото протежение, при което
разстоянието между точките не трябва да надминава 75 м.

Чл. 290 Всички елементи на стрелочните преводи и кръстовищата трябва
да имат също такива електрически съединения помежду си, както и джонтовете
на релсовите пътища.
Чл. 291. Всички релсови пътища, непредназначени за извоз с тролейни
електролокомотиви, трябва да бъдат в местата на съединяването им с
тоководещите релси електрически изолирани от последните в две точки,
отстоящи една от друга на разстояние, не по – малко от максималната
възможна дължина на влаковия състав.
Чл. 292 Тролейният проводник трябва да бъде закрепен от главите на
релсите на височина, не по – малка от:
а) 1,8 м в основните изработки;
б) 2 м на площадките, а също и в местата на пресичане с изработки за
движение на хора;
в) 2,2 м в рудничния двор (до мястото, откъдето се започва
механическото превозване на хората).
През време на спускане и изкачване на работниците от смяната
тролейният проводник в рудничния двор трябва да се изключва на протежение,
не по – малко от 50 м от шахтата.
Чл. 293 Разрешава се за тролейни електролокомотиви с напрежение в
мрежата до 50 В. тролейния проводник да се закрепи в неоснованите изработки
на височина не по- малка от 1,6 м.
Чл. 294 На територията на промишлената площадка на разстояние не
повече от 10 м от устието на щолната височината на закрепване на тролейния
проводник да бъде най – малко 2,2 м от нивото на главите на релсите при
условие, че извозваните пътища не се пресичат от други извозни и пътеходни
пътища.
В останалите места височината на закрепване трябва да съответствува
на общите правила за устройството на електромеханичните съоръжения.
Чл. 295 Закрепването на тролейния проводник трябва да се прави
еластично (на обтяжки).
Разстоянието между точките на закрепване на тролейния проводник в
подземните изработки не трябва да превишава 5 м в правите участъци на пътя
и 3 м в кривите.
Чл. 296 В местата, където се изисква фиксирана височина на закрепване
на тролейния проводник (пресичане с хаспелни и брамсбергови пътища
преходи през вентилационни врати), той трябва да се закрепва нееластично.

Чл. 297 Обтяжките на тролейния проводник от двете му страни трябва да
бъдат изолирани от държателя, при това разстоянието от държателя до всеки
от изолаторите трябва да бъде не повече от 0,2 м.
В местата на закрепването разстоянието от тролейния проводник до
капата на рамката не трябва да бъде по – малко от 0,2 м.
Чл. 298 Тролейната мрежа трябва да бъде секционирана с
разединители, разстоянието между които не трябва да превишава 500 м.
Секционни разединители трябва да се поставят също на всички разклонения на
тролейния проводник.
Чл. 299 При едновременна работа на два или повече електролокомотиви
на един и същ хоризонт трябва да бъде осигурена двойна светлинна
сигнализация.
Чл. 300 В изработки, в които е окачен тролеен проводник, през всеки 200
м, а също в местата на пресичане с други изработки и на завоите трябва да се
намират светещи надписи «Пази се от електролокомотива».
Чл. 301 Тролейният проводник в местата, определени за товарене от
улуците, трябва да бъде устроен, така че до него да не могат да се допират
хора или да шунтира с кабел със сечение, равно на тролейния проводник, а
тролейният проводник в участъка на товаренето да бъде изключен със
секционни разиденители от двете страни на по 5 м от улука.
При кръстосване с въже (от скреперна лебедка и др.) тролейният
проводник трябва да бъде отделен от въжето с дървена преграда.
Чл. 302 В рудници, опасни по газ или прах, ремонтирането на
акумулаторни електролокомотиви, свързано с отваряне на електрическата им
част, се разрешава да се извършва само в електролокомотивното депо.
Чл. 303 За предпазване от изгаряния с електролит в зарядните камери
трябва да има разтвори или прахове, неутрализиращи действието на сярната
киселина или основата.
Чл. 304 През време на зареждане на батерията, капакът на батерийният
сандък, трябва да бъде отворен или снет, а пробките на елементите – открити.
Батерийният сандък може да бъде затворен с капака само след
прекратяване на газоотделянето от акумулаторните съдове, но не по – рано от
един час след свършване на зареждането.
Чл. 305 Забранява се да се влиза в помещението на зарядната камера с
пламъчни лампи, в това число и бензинови предпазителни лампи.

Чл. 306 Електрическите съоръжения в зарядната камера трябва да бъдат
във взривобезопасно изпълнение или с повишена сигурност.
Допуска се употребата на акумулаторни пробници в нормално
изпълнение, но измерването на напрежението с тях се извършва не по – рано
от 10 минути след снемане капака на батерийния сандък.
Чл. 307 Електролокомотивът през време на движение трябва да се
намира в началото на влаковия състав. Работата с електролокомотив в края на
състава се допуска само при изпълнение на маневрени операции.
Чл. 308 Забранява се работата с електролокомотива при:
а) липса на неизправност на буферите;
б) неизправност на закачващите устройства;
в) неизправност или неурегулирани спрачки;
г) неизправност на песъкарниците или липса на пясък в тях.
Забележка: Изискванията по
електролокомотиви с тяга до 2 тона.
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д) несветещи фарове;
е) неизправни сигнални устройства:
ж) неизправен и нестандартен токоприемник;
з) нарушения на взривобезопасността на електрическата част на
електролокомотива в рудници, опасни поради съдържание на газ или прах.
Чл. 309 Преместването на стрелките от персонала, съпровождащ
влакчето, да се извършва само при спрян състав.
Чл. 310 Забранява се на машиниста през време на движение на
електролокомотива да стои прав и да слиза от нео, а също самоволно да
предава управлението на електролокомотива на друго лице.
Машинистът не трябва да се отлъчва от електролокомотива. При
необходимост да се отлъчи машинистът е длъжен да изключи
електродвигателя, да затегне спирачките на електролокомотива и да свали
ръчната от контролера, като остави фаровете да светят.
Чл. 311 За машинисти на електролокомотиви трябва да се допускат само
лица, получили съответна квалификация или имат свидетелство за право на
управление на електролокомотив.

Чл. 312 При прекъсване в работата (при извоз с тролейни
електролокомотиви) с продължителност повече от една смяна тролейният
проводник в неработещия участък трябва да бъде изключен.
Чл. 313 Тролейната мрежа и работещите електролокомотиви всяко
денонощие трябва да се преглеждат от дежурните електрошлосери;
забелязаните неизправности незабавно да се отстраняват.
Чл. 314 Всички ремонти по тролейната мрежа трябва да се извършват
след изключване на тока и заземяване на тролейния проводник в дадения
участък от мрежата.
Чл. 315 Забранява се да се подхранват живачните токоизправители от
тролейната мрежа, които имат автотрансформатори от общата нисковолтова
подземна мрежа.
Чл. 316 Измерването на съдържанието на водорода или метана в
зарядната камера трябва да се извършва посредством вземане на проби най –
малко веднъж на десетдневие през време на зареждане на най – голямото
количество акумулатори, като се отбележат във вентилационния журнал
резултатите от анализа.
2. ДВИЖЕНИЕ И ПРЕВОЗ НА ХОРА И ТОВАРИ ПО НАКЛОННИ
ИЗРАБОТКИ С НАКЛОН ДО 30 º
Чл. 317 Превозването на хора по наклонни изработки се допуска само в
специални вагонетки с капаци и само при конечен въжен извоз.
При превозване на хора вагонетките трябва да бъдат снабдени със
сигурни и безотказно действуващи автоматични приспособления (парашути),
спиращи състава без рязко сътресение в случай на скъсване на въжето или
куката. Тези парашутни устройства освен това трябва да се привеждат в
действие и ръчно.
Тези приспособелиня (парашутните) трябва да са поставени на всяка
вагонетка и да са свързани с общата тяга, за да се осигури едновременност на
тяхното действие при автоматичното или ръчното им включване.
При наклон до 0,1 (ъгъл на наклона 6º) се допуска употребата на ръчни
спирачки.
Чл. 318 Всеки състав или вагонетка за превозване на хора трябва да
бъдат снабдени с източник на светлина, поставен на първия вагон по посока на
движението на състава.
Чл. 319 Преди да се пускат в експлоатация подеми за хора по наклонни
изработки, парашутите трябва да бъдат изпитани посредством изкуствено

скъсване на въжето при движението на вагонетката (или състава) по наклона
при максимално натоварване и максимална скорост, приета за превоз на хора в
дадената изработка.
Такива изпитания трябва да се правят най- малко веднъж на шест
месеца.
Чл. 320 Вагонетките, подемните устройства и всички други съоръжения,
служещи за превозване на хора по наклонни изработки, трябва да се
преглеждат в началото на всяка смяна, а резултатите от прегледа да се
записват в «Книга за прегледа и състоянието на крепенето и армировката на
шахтите, служещи за извоз на хора» (приложение 6).
Чл. 321 През време на превозване на хората кондукторът трябва да се
намира в предната част на първата вагонетка по посока на движението. На
това място трябва да се намира и ръчката на ръчния механизъм за парашутите
или спирачните устройства.
Чл. 322 Вагонетките от състава за превоз на хора трябва да бъдат
съединени по между си с двойна кука или с една кука и предпазителна верига.
Чл. 323 Куплите, куките и предпазителните вериги за вагонетките за
превоз на хора всяка поотделно трябва да имат 13- каратен коефициент на
сигурност по отношение на максималното статично натоварване и да се
заменят с нови след не повече от три години.
Чл. 324 По изработката, служеща за движение на съставите хора, трябва
да бъде прокаран сигнал до машиниста, достъпен за хората, намиращи се в
състава. Във всички наклонни изработки, по които се извършва механически
превоз на хората от няколко хоризонта, трябва да бъдат монтирани сигнални
устройства, показващи на машиниста от кой хоризонт е даден сигналът.
Табелите с указание значението на сигналите трябва да бъдат окачени на
всички места, от които се приемат и подават сигнали.
Чл. 325 Ежесменно преди започване превозването на хората
изработките и пътищата трябва да бъдат прегледани, а празните вагони да се
пропуснат веднъж по изработката, за да се установи, че няма причини, които
могат да доведат до изплесване на вагонетките от релсата.
Резултатите от прегледа трябва да се вписват в «Книга за прегледа и
състоянието на крепенето и армировката на шахтите, служещи за извоз на
хора» (приложение 6).
Чл. 326 Забранява се движението на хора по извозното отделение на
наклонните изработки.

Движение по извозното отделение на наклонните изработки и
преминаване през такива изработки се разрешава само при напълно спрян
извоз и при спуснати бариери.
Чл. 327 През време на работата на извозните съоръжения в наклонните
изработки се забранява на площадките, където се закачват и откачват
вагонетките, да идват лица неучаствуващи в тази работа, за което трябва да
бъдат окачени табели с предупредителни надписи.
Чл. 328 За вагонетките, движещи се отгоре надолу по наклонните
изработки, трябва да бъдат предвидени предпазителни приспособления, които
да възпрепятствуват връщането на вагонетката надолу при скъсване на въжето
или куплата.
При конечен външен извоз към последната вагонетка на състава трябва
да бъде закачвана предпазна вилка, при безонечен въжен извоз по релсовите
пътища в наклонните изработки трябва да се поставят ловители в следния ред:
а) под приемните площадки – два ловителя; първия на разстояние 1 м от
приемната площадка, втория на разстояние 5 м от първия;
б) над междинните приемни площадки – по един ловител на разстояние 5
м от приемната площадка;
в) по целия път – на разстояние 25 – 30 м един от друг;
Чл. 329 Приемните площадки на изработките, устроени с ламарина, на
които се извършва закачвани и откачване на вагонетки, трябва да бъдат
хоризонтални.
Чл. 330 До започване на работата в смяната хаспелистът трябва да
провери изправността на действието на спирачките и на целия механизъм,
служещ за спускане и изкачване на товари.
Чл. 331 На горните и междинните приемни площадки на наклонните
изработки при конечен въжен извоз трябва да бъдат устроени бариери.
Бариерите на горните площадки трябва да се вдигат само за пропускане
на вагонетките, а на междинните площадки да се спускат веднага след
отправянето на натоварените или приемането на празните вагонетки.
Чл. 332 Наклонни изработки, съоръжени само с транспортьори с ленти,
могат да служат за минаване на хора при наличност от една страна на
свободен проход с широчина, не по- малка от 0,7 м, а от другата страна –
свободно място, не по- малко от 0,2 м от най- издадените части на лентата.
Чл. 333 Забранява се на работниците да съпровождат вагонетки при
наклон на пътя повече от 3º и при скорост, по голяма от 1 м / сек.

Чл. 334 При извозване на товари с безконечен и конечен въжен извоз за
закачване на вагонетките по между им, а също за прикрепянето им към въжето
трябва да се употребяват купли и закачващи устройства, осигурени срещу
самооткачване.
При конечен и безконечен въжен извоз и наклон повече от 18º трябва да
се употребяват предпазни вериги.Халките, куките и приспособленията за
прикачване към безконеното въже трябва да се предвиждат с не по- малко от
шест кратен коефициент на сигурност, а закачващите устройства при конечния
въжен извоз – с не по- малко от десет кратен коефициент на сигурност по
отношение на максималното статично натоварване, при което те работят.
Чл. 335 При спирачното устройство на бермсберга трябва да се поставя
здрава бариера за предпазване от преподем на вагонетките или
контратежестите.
Чл. 336 Разпореждане на хаспелиста за започване спускането или
изкачването на товари дава в началото на смяната само лице от техническия
надзор, и то само след като бъде установено, че в изработката няма хора.
Чл. 337 Куплите при конечен въжен извоз и закачващите устройства при
безконечен и конечен външен извоз трябва да се изработват по утвърдени
чертежи.
Изпитване се прави с двойно статично натоварване по отношение на
максималното тягово усилие, при което те се употребяват. Панцировката на
закачващите устройства при конечен въжен извоз трябва да се изпитва при
всяко сменяне на въжето посредством спускане и изкачване на максималния
товар с последващ внимателен преглед за състоянието на панцировката и
закачващото устройство.
Чл. 338 На действуващите и строящите се рудници трябва да бъдат
отделени хора, отговорни за организацията на извоза и спускането на хора и
товари, за състоянието и прегледа на въжетата, подемните машини,
закачващите, предпазителни и други устройства.
Чл. 339 Вдигането върху релсите на изплеснали вагонетки, платформи
или контратежести се допуска само след вземане на мерки срещу възможното
им свободно движение по наклона на изработката.
Чл. 340 Вагонетки или платформи, спрени на наклонния път за товарене
или за друга работа, трябва да бъдат сигурно подпрени и закачени за извозното
въже.
Чл. 341 Горният строеж на релсовия път трябва да бъде изпълнен в
съответствие с конструкцията на парашута на пътническата вагонетка.

Чл. 342 Максималната скорост при въжен извоз трябва да бъде не
повече от означенията, посочени в следващата таблица:
Вид на извоза

По хоризонтални
изработки в м/сек.

По наклонни изработки
в м/сек.

При безконечен въжен
извоз

1,0

1,0

При конечен въжен
извоз

1,5

Съгл. чл. 425 от
настоящия правилник

Чл. 343 Извоз на състави с безконечни въжета по наклонни изработки се
допуска само при наклон не повече от 7º.
Чл. 344 Всички бремсбергови изработки трябва да бъдат съоръжени с
лебедки или барабани със спирачки. Забранява се товарният лост на
спирачките да се фиксира или застопорява.
Чл. 345 На всяка работна бремсбергова площадка трябва да се намира
постоянен работник (маневрист), а при бремсмашината – спирач (машинист).
3. ДВИЖЕНИЕ И ПРЕВОЗ НА ХОРА И ТОВАРИ ПО ВЕРТИКАЛНИ И
НАКЛОННИ ИЗРАБОТКИ С НАКЛОН ПОВЕЧЕ ОТ 30º
Чл. 346 По вертикални шахти и наклонни изработки, служещи за изход на
повърхността и между хоризонтите, трябва да се организира механическо
превозване на хората, ако разликата между котите на хоризонтите превишава
50 м.
Чл. 347 Спускането и изкачването на хората по наклонните и
вертикалните изработки трябва да се извършва; по наклонните изработки със
специални вагонетки или клетки, по вертикалните изработки - с клетки. При
прокарването на вертикалните изработки спускането и качването може да се
извършва също и с кофи.
Чл. 348 При превозване на хора във вагонетки трябва да се спазват
всички изисквания, посочени в чл. 317 до 324 от настоящият правилник. Във
вагонетките и клетките за превозване на хора по наклонни изработки с наклон,
по – голям от 50º, не се изисква устройство на ръчно привеждане на
парашутите в действие, а също обслужване от специален кондуктор.
Чл. 349 При спускане и изкачване на хора в кофи:
а) кофите трябва да се движат по направляващи или в отделения,
обшити плътно с дъски по цялото протежение; движение на кофата без

направляващи или без обшивка се допуска само на протежение не повече от 20
м от забоя; при употреба на плоски въжета това разстояние може да бъде
увеличено до 30 м; когато при прокарване на вертикални шахти се използуват
проходчески агрегати (товаръчни машини, проходчески грайфери и др.), това
разстояние може да се увеличи до 40 м;
б) забранява се изкачването и спускането на хората в стоящо положение
в кофата или седнали на ръба на кофата, а също в натоварената кофа;
в) забранява се спускането и изкачването с кофи, които се обръщат
автоматично или се разтоварват през дъното;
г) над кофите трябва да бъдат закачени щитове за предпазване на
работниците от случайно падащи предмети.
Чл. 350 При спускане и изкачване на хора и товари трябва да се спазват
изискванията, посочени в член 338, а при извозване на товари във вагонетки
трябва да се спазват изискванията, дадени в член 334 и 337 от настоящият
правилник.
Чл. 351 При прокарване на наклонни и вертикални изработки, по които се
изкачват и спускат хора и товари:
а) се забранява да се използуват закачващи устройства не по
предназначението им – за разчистване на породни и рудни забои и други
работи;
б) преди присъединяване на закачващите устройства към въжето те
трябва да бъдат изпитани на двойно натоварване; такива изпитвания да се
правят най – малко веднъж в полугодие;
в) закачващите устройства трябва да се сменят с нови най – малко
веднъж в две години.
Чл. 352 Висящите платформи трябва да бъдат окачени за въжето най –
малко в четири точки. Въжетата за окачване на платформите, помпите, тръбите
за водоотлива трябва да бъдат пресметнати на шесткратен коефициент на
сигурност; за окачване на останалите съоръжения (вентилационни тръби,
тръби за циментиране, за сгъстен въздух, кабели и др.) и натегателни
устройства – с 5 кратен коефициент на сигурност. Закачващите устройства на
платформите, помпите, тръбопроводите и другите съоръжения трябва да бъдат
пресметнати на 10 кратен коефициент на сигурност по най – голямото статично
натоварване. Съединяването на висящи вериги, куки, платформи, помпи,
тръбопроводи, натегателни устройства и други съоръжения с подемно въже
трябва да изключва възможността за тяхното произволно разединяване:

Чл. 353 Клетките, служещи за спускане и изкачване на хора, трябва да
бъдат снабдени с плътен метален покрив с отварящи се нагоре капаци или с
покрив с отварящ се шибър.
Те трябва да имат плътен и здрав пот.
Допуска се в пода да има здраво притегнати свалящи се части в местата,
необходими за преглед на стопорните устройства.
Дългите (страничните) стени на клетката трябва да се обшиват по цялата
им височина с желязна ламарина; забранява се да се обшиват стените на
клетките срещу направляващите греди с надупчена желязна ламарина.
По дължината на дългите стени на клетката трябва да има ръкохватки.
Откъм късите стени на клетката трябва да бъдат направени врати, които
да предпазват хората от падане. Вратите трябва да се отварят навътре и да се
залостват със сюрмета откъм външната страна. Горният ръб на вратите трябва
да бъде на разстояние най – малко 1,2 м от нивото на пода на клетката. В
клетката трябва да има приспособления, осигуряващи устойчивост на
вагонетките при движение на клетката по шахтата.
Чл. 354 Разстоянието в горния етаж на клетката от пода до най –
издаващата се част под покрива на клетката трябва да бъде не по – малко от
1,9 м без да се смята основното стъбло с пружината. Стъблото с пружина
трябва да бъде закрито обезателно с предпазителен кожух. Височината на
останалите етажи на клетката трябва да бъде не по – малко от 1,8 м. Хората
във всеки етаж на клетката общо трябва да бъдат 5 души на 1 м² полезна площ
на пода. Това трябва да бъде посочено в правилника за вътрешния ред и на
табели, окачени в надшахтовото здание до клетките.
Чл. 355 Клетките за спускане и изкачване на хора трябва да бъдат
снабдени със сигурно действуващи парашути, осигуряващи плавно спиране на
клетките.
Всички шарнирни съединения на парашутите трябва системно да се
смазват и свободно да се превъртат. Изпитвания на парашутите трябва да се
правят най – малко веднъж на 6 месеца съгласно «Инструкция за изпитване на
шахти парашути» (приложение 11).
Чл. 356 При строенето на рудници или при подготовката на нови
хоризонти както за вертикалните, така и за наклонните изработки се разрешава
спускането и изкачването на хората с временни клетки или със специални
вагонетки без парашутни устройства.

Чл. 357 Едноклетковите подемни уредби с контратежест за изкачване и
спускане на хора и товари по наклонни и вертикални изработки трябва да
отговарят на следните изисквания:
а) подемното въже на контратежестта трябва да бъде еднакво с
подемното въже на клетката (вагонетката) и по отношение поддържането и
изпитването му към него трябва да се предявяват същите изисквания, каквито и
към въжето на клетката (вагонетката).
б) теглото на контратежестта на подемните уредби, предназначени
изключително за изкачване и спускане на хора, трябва да бъде равно на
теглото на клетката (вагонетката) плюс половината тегло на максималното
число на хората, намиращи се в клетката, а за уредби за хора и товари – не по
– малко от теглото на клетката (вагонетката) плюс пълното тегло на хората,
намиращи се в клетката;
в) контратежестта трябва да се движи по сигурни направляващи.
В наклонените изработки контратежестта трябва да бъде отделена от
клетковото отделение с пълна преграда.
Чл. 358 Междинната между направляващите обувки на подемните
съдове и водачите при тяхното поставяне не трябва да превишава за железни
водачи 5 мм, а за дървени – 10 мм за всяка страна от водача съгласно
«Допустими междинни между максимално изпъкналите части на подемните
съдове, крепенето и разстрелите в стволовете на вертикалните шахти»
(приложение 12 фигура 2).
Чл. 359 Водачите и тяхното закрепване към разстрелите, а също
останалата армировка и крепене на шахтата трябва да се проверяват
ежедневно.
Железните водачи трябва да се заменят при износването им повече от 8
мм на страна, дървените – при износване повече от 15 мм на страна, а за
въжените – при износване на външните телчета на 50 %.
Износване на шийката, която съединява главата на железните водачи с
основата, се допуска не повече от 25 % от номиналната и дебелина.
Износването на направляващите обувки на клетката при железните
водачи може да бъде до 8 мм за една страна, при това сумарното износване на
водача и обувката не трябва да превишава 10 мм за страна.
Чл. 360 Междините между вагонетките, които се намират в клетката, а
също между вагонетките и стените на клетката трябва да бъдат най – малко: за
вагонетки с вместимост до 1 т – 50 мм, а за вагонетки с вместимост повече от 1
т – 65 мм (приложение 12 фигура 3).

Чл. 361 Междините между подемните съдове, крепенето и разстрелите
във вертикалните шахти трябва да отговарят на размерите, посочени в
следната страница (по надолу).
При проходчески подем минималната величина на междината между
средните направляващи въжета трябва да бъде най – малко 300 мм.
При дълбочина на шахтата повече от 400 м е задължително да се
поставят отбивни въжета или други устройства, предпазващи от възможността
от сблъскване на кофите. Такива устройства не се изискват, ако междинната
между средните направляващи въжета е равна на 250 + (Н:3) мм.
При метални едностранни водачи междината между външния ръб на
направляващата обувка на подемния съд и скобите, с които са закрепени
металните водачи към разстрелите, трябва да бъде най – малко 20 мм, а между
максимално изпъкващите части на клетката и разстрелите – най – малко 40 мм
(приложение 12 фигура 12).
Преди пускане на нов или ремонтиран подемен съд трябва да се
извърши проверка на междините.
Сроковете за привеждане на междините в съгласие с изискванията на
настоящия член за действуващите шахти се определят от Министерството на
тежката промишленост.

№ на фигурата в
приложение 12
1
Фиг. 4

Вид на крепенет

Фиг. 5

Бетонно, тухлено

Фиг. 6

Бетонно, тухлено

Фиг. 7

Дървено, бетонно,
тухлено

Фиг. 8

Дървено, бетонно,
тухлено

2
Дървено

Разположение и
вид на
армировката
3
Метална – с
едностранно
разположение на
водачите, и
дървена – с
двустранно

Метална с едно- и
двустранно
разположение на
водачите
Дървена с
двустранно
разположение на
водачите
Между подемните
съдове разстрел
липсва
Метални и
дървени
разстрели, носещи
водачите

Положение на
междината
4
Между подемните
съдове и
крепенето

Минимална
величина на
междината в мм
5
200

Забележка
6
За действуващите
шахти в случай на
особено стеснено
разположение на
подемните съдове
в шахтата с
дървена
армировка се
допуска междина,
не по- малка от
150 мм при всяко
разположение на
водачите

Също

150

Също

200

Между двата
движещи подемни
съда
Между подемните
съда и
разстрелите

200

При твърди
водачи

150

За действуващи
шахти при
особено стеснено
разположение на

подемните съдове
в шахтата това
разстояние може
да бъде наймалко 100 мм
№ на фигурата в
приложение 12
1
Фиг. 9

Вид на крепенет
2
Дървено, бетонно,
тухлено

Фиг. 10

Дървено, бетонно,
тухлено

Фиг. 11

Бетонно, тухлено

Разположение и
вид на
армировката
3
Двустранно
разположение на
водачите

Дървена с
разположение по
краищата на
подемния съд
Въжени
направляващи

Положение на
междината
4
Между
разстрелите и
частите на
подемните
съдове,
отдалечени от
оста на водачите
на разстояние до
750 мм

Минимална
величина на
междината в мм
5
40

Между разстрела
носещ водача и
клетката

50

Между крепенето
и клетката.
Между движещите
се съдове

200
250 + Н:2

Забележка
6
При наличност на
подемен съд с
издаващи се
разтоварни ролки
междината между
ролките и
разстрелите
трябва да бъде
увеличена на 25
мм

Където: Н е
дълбочината на
шахтата в м

Чл. 362 Ъгълът на отклонението (девиацията) на въжето между
направляващите шайби на кулата и барабаните на подемната машина не
трябва да превишава 1º. При двуцилиндровоконични барабани ъгълът на
отклонението може да се увеличи до 2º откъм страната на малкия цилиндър на
барабана, ако е изработен с канална повърхност. При конични барабани ъгълът
на отклонението откъм страната на големия диаметър на трябва да превишава
1º, а откъм страната на малкия диаметър 2º. Отклонения от тези величини се
допускат само в отделни случаи с разрешение на Министерството на тежката
промишленост.
При подемни устройства с триещи се шайби ъгълът на отклонението
между направляващите шайби на кулата и двигателната шайба не трабва да
превишава дадения ъгъл от завода – производител. Когато в паспорта не е
посочен този ъгъл, направляващите шайби на кулата трябва да се разполагат в
една вертикална плоскост с триеща се двигателна шайба.
Чл. 363 При употреба на подемни устройства с триещи се шайби пред
шахтата трябва да има закачена табела с означение на допустимите товари на
двете клетки, при които няма опасност от хлъзване на въжето.
Чл. 364 Плоскостта на симетрия на венеца на направляващата шайба
трябва да бъде перпендикулярна на геометричната ос на шайбата. Не трябва
да се допуска разместване на венета или изкривяване на спиците. Шайбите
трябва да се подлагат на ежедневен преглед, при което особено внимание
трябва да се обръща на целостта на елементите на шайбата, състоянието на
футеровката и достатъчност на смазка в лагерите.
Чл. 365 Забранява се спускане и изкачване на хора в скипове с
изключение на случаите за преглед и ремонт на шахтата и в аварийни случаи.
Спускане и изкачване на хора в обръщащи се клетки се разрешава само при
наличност на приспособления, които предпазват хората да не се изсипят в
бункера, а също и да не се обърне клетката при движението и в шахтата.
Чл. 366 Забранява се спускане и изкачване на хора в етажите на
клетката, натоварени напълно или отчасти с товар.
Чл. 367 Разрешава се да се извършва ремонт и преглед на шахтата,
стоейки на покрива на празна клетка или скип. При това хора трябва да се
привързват към въжето с предпазни пояси и да бъдат защитени от случайно
падащи предмети с предпазни щитове (чадъри). Забранява се привързването
на предпазните пояси към армировката на шахтата и към куките, забити в
крепенето. При прегледа на шахтата скоростта на движението на подемния съд
трябва да бъде не повече от 0,3 м/сек.
Чл. 368 При преглед и ремонт на шахти не трябва да се подават сигнали
от клетката с глас или с условни удари по тръбопроводите и другите предмети.

Всяка шахта трябва да бъде съоръжена с достъпна от покрива на клетката
ударна сигнализация с помощта на въже отдолу до горната приемна площадка
– при недълбоки шахти и между хоризонтите – при шахти с голяма дълбочина.
Чл. 369 На междинните хоризонти трябва да се употребяват люлеещи се
площадки. В отделни случаи с разрешение на главния инженер на
управлението може да се употребят самоотхвърлящи се юмруци на
междинните хоризонти при наличност на електрическа блокировка на
сигнализацията към машиниста за положението на юмруците.
Чл. 370 Подемните съдове, закачващите устройства, парашутите,
направляващите обувки, водачите, стопорите, юмруците, люлеещите се
площадки, товаръчните и разтоваръчните устройства, шайбите на кулата,
тяхната футеровка и лагери, подемните въжета, всички елементи на подемната
машина (барабан. спирачни устройства, предпазителна и регулираща
апаратура, приводи и др.) трябва ежедневно да се преглеждат и проверяват от
механика на подема или от друго лице, упълномощено за това, и най- малко
веднъж в месеца от главния механик на рудника. Резултатите от проверката се
вписват в «Книга за записване на резултатите от прегледа на подемната
уредба» (приложение 13).
Чл. 371 Ако при прегледа на подемните устройства бъдат открити
неизправности, изкачването и спускането трябва да бъдат незабавно
прекратени до пълното привеждане в изправност на подемните устройства.
Резултатите от прегледа и указанията трябва да бъдат записани от главния
механик на рудника в «Книга за записване на резултатите от прегледа на
подемната уредба» (приложение 13).
Чл. 372 Металните и железобетонните кули трябва детайлно да се
преглеждат веднъж в годината, а дървените – два пъти в годината със
съставяне на протокол от комисията, назначена от предприятието.
Чл. 373 През време на работа с клетковия подем на долната и горната
приемна площадка, както и на действуващите хоризонти, трябва да има
сигналисти.
При двустранно влизане и излизане на хората в клетките сигналистите
трябва да имат помощници, намиращи се от другата страна на клетката. Те
трябва да следят за реда при влизането и излизането на хората от клетката, за
затварянето на вратите и решетките на шахтата и да подават сигнали.
Спусканите и изкачваните хора трябва да се подчиняват безусловно на
разпорежданията на сигналистите, които се назначават измежду опитните
работници и са преминали специален инструктаж.
Забранява се влизането на хора в клетката и излизането от нея, след
като е подаден сигнал.

Чл. 374 На новостроящи се рудници и на нови хоризонти с брой на
всички подземни работници повече от 400 души при шахтата за изкачване и
спускане на хора трябва да се построяват чакални.
В чакалните трябва да има пейки за сядане.
Чл. 375 Забранява се преминаването на хора през извозните отделения
на шахтата.
На всички хоризонти на шахтата трябва да бъдат поставени предпазни
решетки, за да не преминават хора през извозните отделения.
Чл. 376 В шахти, по които е забранено спускането и изкачване на хора,
използуването на подемни устройства се разрешава само за лица, заети по
ремонта и прегледа на тези шахти.
Чл. 377 На всички приемни площадки и в машинното отделение трябва
да бъдат окачени табели, върху които да е написано:
а) фамилното име на лицето, отговарящо за спускането и изкачването на
хората;
б) разписанието за изкачването и спускането на хората по смени;
в) употребяваните сигнали;
г) броят на хората, едновременно изкачвани и спускани във всеки етаж
на клетката.
В приемните площадки трябва да има окачени обяви за всякакъв вид
забрана или ограничения в използуването на подемните устройства за спускане
и изкачване на хора.
Всеки неясен сигнал трябва да бъде приеман от сигналиста и машиниста
на подемната машина като сигнал «СТОЙ».
След такъв сигнал възобновяването на подема се разрешава само след
лично изясняване на машиниста по телефона или по говорителната тръба за
причината на неясния сигнал.
Чл. 378 Всяко подемна уредба трябва да бъде снабдена с устройство –
за подаване на сигнали от долния сигналист към горния сигналист и от
последния към машиниста. Освен работна трябва да бъде предвидена и
резервна сигнализация.
Ако подемната уредба обслужва няколко хоризонта, трябва да има
устройство, което да показва от кой хоризонт се извършва подемът в дадения
момент.

Чл. 379 Забранява се предаването на сигнали от рудничния двор
непосредствено на машиниста, изключвайки горния сигналист.
Това не се отнася за сигналните устройства с блокировка, която
възпрепятствува пускането на машината в действие до получаването на
разрешителния сигнал от горния сигналист, а също и за скиповете подемни
устройства и устройствата с обръщащи се клетки при подем само на товари.
Между машиниста и подемната машина и горния сигналист, а също между
горния сигналист и долните сигналисти трябва да има пряка телефонна връзка
с говорителни тръби.
Чл. 380 Ако едновременно влизат или излизат хора от няколко етажа на
многоетажна клетка, на всяка етажна площадка трябва да се намират отделни
сигналисти, които да дават сигнали за издигане или спускане съответно на
долния главен сигналист, а за повърхността – на горния главен сигналист.
След като получи сигналите от съответните етажни полщадки на
многоетажната клетка и от долния главен сигналист, горният главен сигналист
дава сигнал на машиниста. Всички сигналисти трябва да се намират от към
тази страна на клетката, от към която хората влизат в клетката или излизат от
нея.
При удълбочаване или прокарване на шахти сигналите на машиниста
трябва да се дават от миньорите в забоя само чрез горния сигналист.
Чл. 381 Височината на преподема на вертикалните и наклонните
подемни уредби при наличност на предпазващи устройства в съответствие с
чл. 429 от настоящия правилник трябва да бъде: за клеткови подемни уредби
при скорост на подема не повече от 3 м/сек – не по- малко от 4 м; за клеткови
подемни уредби при скорост на подема повече от 3 м/сек – не по- малко от 6 м;
за товарни подеми със скипове или обръщащи се клетки – не по- малко от 2,5
м; за проходчески подеми с кофа – не по- малко от 4 м.
За височина на преподема трябва да се счита:
а) за обикновените клетки – височината, на която клетката може
свободно да се повдигне от нормалното й разположение за разтоварване на
горната приемна площадка до допиране на горната скоба на въжето до венеца
на направляващата шайба или на отделните части на клетката до елементите
на кулата;
б) за обръщащите се клетки за изкачване и спускане на хора –
височината, на която клетката може да се повдигне от нормалното й положение
за качване на хора до началото на обръщане на платформата на клетката, ако
няма отклонител за разтоварващите направляващи за височина на преподема
трябва да се счита разстоянието от горното положение на клетката за качване

на хора до допиране на горната скоба на въжето до венеца на направляващата
шайба или на отделни части на клетката – до елементите на кулата;
в) за товарни подеми със скипове или обръщащи се клетки – височината
на която скипът или обръщащата се клетка може свободно да се повдигне от
нормалното си положение за разтоварване до допиране на горната скоба на
въжето с венеца на направляващата шайба или със самия скип или обръщаща
се клетка, или на отделни техни части с елементите на кулата;
г) за подем с кофа за спускане или изкачване на хора – височината, на
която кофата може свободно да се повдигне от нулевата площадка до
допиране на горната скоба на въжето с венеца на направляващата шайба; при
това височината, на която кофата може да се повдигне от горната приемна
площадка при разтоварване на товар до допиране на горната скоба на въжето с
венеца на направляващата шайба, трябва да бъде най- малко м.
Чл. 382 При работа с конни и ръчни чекръци в шурфове и недълбоки
шахти, задължителни са следните условия:
а) конните и ръчните чекръци трябва да бъдат снабдени с трешчотни
устройства или със сигурни спирачки, действуващи автоматично;
б) при спускане крепителните материали и другите предмети в шахтата и
шурфа трябва да бъдат здраво привързани за въжето;
в) устройството на чекръка над устието на недълбоките шахти и шурфове
трябва да бъде такова, че да може подемните съдове да се окачват и закачват
свободни и безопасно за заетите с това работници;
г) подемните уредби трябва да бъдат съоръжени със сигнални
устройства;
д) при удълбочаване на шурфове с употреба на чекрък с кофа краят на
въжето трябва да бъде здраво закрепен към вала на чекръка, на който трябва
да остава неразвити най- малко три намотки от въжето. Подемната кука трябва
да бъде изправна и снабдена със сигурен предпазителен затвор;
е) при ръчни и конни чекръци може да се употребяват само стоманени
въжета с диаметър на телчетата най- малко 0,6 мм.
Отношението на диаметъра на вала на чекръка към диаметъра на
телчетата на въжето трябва да бъде не по- малко от 450, а към диаметъра на
въжето – не по- малко от 30.
4. ВЪЖЕТА ЗА ЗАКАЧВАЩИ УСТРОЙСТВА ЗА СПУСКАНЕ И
ИЗКАЧВАНЕ НА ХОРА И ТОВАРИ ВЪВ ВЕРТИКАЛНИ И НАКЛОННИ
ИЗРАБОТКИ

А. Общи правила
Чл. 383 За шахтови подемни уредби и въжен извоз трябва да се
употребяват стоманени въжета, отговарящи по качество, конструкция и свивка
на държавния стандарт или техническите условия.
Чл. 384 Въжетата на подемни устройства на всички системи при
поставянето им трябва да имат коефициент на сигурност, не по- малък от:
а) 9 – за подемни уредби, които служат изключително за спускане и
изкачване на хора;
б) 7,5 – за подемни уредби за хора и товари;
в) 6,5 – за подемни уредби, които служат изключително за спускане и
изкачване на товари;
г) 8 – за подемни уредби с триещи се шайби за хора, за товари и за хора
и товари.
Чл. 385 Коефициентът на сигурност на въжето се определя като
съотношение на сумарното разкъсващо усилие на всички телчета на въжето
към изчисленото статично натоварване на въжето. Телчетата, издържали
изпитанието на огъване или скъсване, а също скъсаните такива, не се взимат
под внимание при изчисляването на сумарното разкъсващо усилие на въжето.
Изчисленото статично натоварване на подемното въже се образува от
теглото на клетката или скипа със закачващите устройства, теглото на
максималния товар, теглото на въжето с дължина от точката на излизането му
от шайбата до точката на закрепването му към клетката или скипа, когато те се
намират на приемната площадка на най- ниския хоризонт. За наклонните
изработки изчисленото статично натоварване се намира по същия начин, но
като се вземе под внимание ъгълът на наклона на изработката.
При подемни уредби с тежки долни уравновесяващи въжета с по- голямо
линейно тегло от това на подемното въже при изчисляването на статичното
натоварване вместо теглото на подемното въже трябва да се вземе теглото на
долното уравновесяващо въже при положение на подемния съд на горната
приемна площадка.
Чл. 386 Коефициентът на сигурност на долното уравновесяващо въже се
определя като съотношение на сумарното разкъсващо усилие на въжето към
статичното натоварване на въжето (теглото на въжето плюс половината от
теглото на натегателната ролка, ако има такава).
Чл. 387 Забранява се употребата на плоски въжета за главни и
спомагателни подемни уредби. Плоски въжета може да се употребяват при

прокарване на шахти, а също и за долни уравновесяващи въжета за всички
видове подеми.
Б. Изпитвания на рудничните въжета
Чл. 388 Всички подемни и долни уравновесяващи въжета на
вертикалните и наклонните шахтови подеми с изключение на въжетата само за
товарни наклонни подеми, с наклон, който е по- малък от 30º, преди да се
поставят, трябва да бъдат изпитани във въжено изпитателна станция и
зарегистрирани пред РМТИ.
Резервното изпитано въже преди поставянето му може повторно да се
изпитва, ако срокът на съхранението му не е повече от 6 месеца.
Чл. 389 Подемните въжета с изключение на въжетата за подемни уредби
с триещи се шайби и долните уравновесяващи въжета трябва повторно да се
изпитват през всеки 6 месеца. Въжетата за висящите платформи трябва да се
изпитват през 12 месеца. Срокът за повторните изпитвания на въжетата
започва да тече от момента на тяхното поставяне.
Чл. 390 За изключително товарни подеми първото повторно изпитване на
въжетата се допуска след 12 месеца, а след това през всеки 6 месеца.
Чл. 391 За изпитване на въжето се отрязва парче от края му с дължина
най- малко 1,5 м. За повторните изпитвания на въжето се отрязва парче от него
над последната скоба от панцеровката с дължина 1,5 м.
Чл. 392 Всеки образец от въжето, изпращан за изпитване, трябва да се
съпровожда с копие от заводския паспорт, заверен от администрацията в
рудника и с дъсчен или ламаринен етикет, прикрепен към въжето с телче. На
етикета трябва да бъдат ясно посочени: шахтата, номера на подемната уредба,
диаметърът на въжето, диаметърът на телчетата, броят на снпчетата, свивка
на въжето, дата на отрязването и отпеавянето за изпитване.
Двата края на въжето трябва да бъдат добре завити с тел. Въжено –
изпитателната станция трябва да отбелязва върху етикета номера на
изпитваното въже, датата на неговото получаване и изпитване, а също данни
за въжето и телчетата, ако те по резултати от изпитването се различават от
данните, посочени от предприятието.
Отрязъкът от въжето преди изпитването трябва да бъде прегледан; при
това данните за всички открити дефекти (скъсвания, спайки, деформиране на
телчетата, ръждясвания и др.) трябва да се отбележат в свидетелството за
изпитване на въжето. Свидетелството за изпитване на въжето трябва да се
пази при рудника в продължение на целия срок на служба на въжето.

Чл. 393 Пределният срок на служба на подемното въже при уредби с
триещи се шайби се установява на две години, а за всички долни
уравновесяващи въжета – не повече от 4 години. Използуването на свалени
подемни въжета за долни уравновесяващи се допуска, ако те при изпитването
преди поставянето им отговарят на изискванията, предявени към товарните
въжета при повторни изпитвания.
За свалените подемни въжета, употребени след това като долни
уравновесяващи, от посочения в настоящия член 4- годишен срок на служба
трябва да бъде изваден предшествуващия срок на работа на тези въжета като
подемни.
Чл. 394 Всяко телче на въжето трябва да бъде изпитано на скъсване и
огъване в съответствие с действуващия държавен стандарт.
Чл. 395 Ново въже трябва да бъде бракувано, ако в него при
изпитването, преди да бъде поставено, сумарния брой на телчетата,
неиздържали изпитването на скъсване и огъване съставят:
а) за въжета, служещи за изкачване и спускане на хора – 6%;
б) за въжета, сложещи за изкачване и спускане на товари – 10%.
Чл. 396 Въжето трябва да бъде свалено и подменено с друго, ако при
повторното изпитване неговият коефициент на сигурност е по- малък от 7кратният – за подемни уредби само за хора, по- нисък от 6- кратният – за
подемни уредби за хора и товари, и по- нисък от 5- кратният – за изключително
товарните подеми и проходческите площадки.
Въжетата трябва да се свалят също, ако сумарният брой на телчетата,
неиздържали изпитването на скъсване и огъване, достигне 25% от общия брой
на телчетата във въжето.
Чл. 397 Въжетата за окачване в шахтите на помпи и тръби за водоотлив,
вентилация, циментация и сгъстен въздух, а също и на кабели при поставянето
им трябва да имат коефициент на сигурност съгласно чл. 352 от настоящия
правилник; пределният срок на служба на тези въжета се определя на 2 години.
Чл. 398 Коефициентът на сигурност на въжето при повторните
изпитвания се определя като съотношение на сумарното разкъсващо усилие на
всички телчета на въжето с изключение на телчетата, неиздържали
изпитването на скъсване и огъване, към максималното натоварване на въжето
(включително теглото на самото въже).
Чл. 399 Освен изпитване на отделните телчета всяко въже от момента на
съоръжаването на въжено – изпитателната станция със съответните машини за
разкъсване трябва да се изпитва на разкъсване изцяло. Въжето се счита за

редовно, ако силата разкъсваща въжето като цяло, съставя от сумата на
разкъсващите сили на неговите отделни телчета на по- малко от:
а) 90% - за въжета с проста (спирална) свивка и за въжета с двойна
свивка с една навивка в снопче (еднослойна);
б) 85% - за въжета с двойна свивка с две навивки в снопче (двуслойна);
в) 85% - за въжета с двойна свивка с три навивки в снопче (трислойна).
В. Контрол над въжетата
Чл. 400 Забранява се да се поставят на подемни уредби за хора и товари
или да се продължава работата с въжета със скъсани телчета, чупки, получили
изтъняване през време на работа повече от 10% от първоначалния диаметър
на въжето при окачването му, с възли и други повреди.
При съхраняване до поставянето им в работа въжетата трябва да се
смазват със специална некиселинна смазка и да се пазят, навити на барабан, в
сухо затворено помещение с дървен под или настилка.
Чл. 401 Всяко подемно въже трябва ежедневно по цялата му дължина
внимателно да се преглежда при скорост на движение най - много 0,3 м/сек.
При това се определя общия брой на скъсаните телчета по цялата дължина на
въжето.
Всяка седмица трябва да се извършва допълнителен преглед на въжето,
при което трябва да се отбелязва броят на скъсаните телчета в една навивка в
най- повредените места. Ако броят на скъсаните телчета в една навивка на
въжето превишава 2% от общия брой на телчетата във въжето, положението
на този участък на въжето се отбелязва в «Книга за записване на резултатите
от прегледа на подемните въжета и техния разход» (приложение 14).
Чл. 402 Подемните въжета трябва да се смазват най- малко веднъж в
седмица. Преди смазването въжето трябва да бъде очистено от замърсявания
и от стара смазка.
При устройства с триещи се шайби смазване на подемното въже не се
прави.
Чл. 403 Веднъж в месеца се прави детайлен преглед на въжето; при това
неговата повърхност се зачиства от коричката от втвърдена смазка и
внимателно се преглеждат местата, където най- много може да се очаква
повреждане (под петелката и скобите) и има най- голям брой скъсани телчета.
Посочените места трябва да се преглеждат при неподвижно въже.
Стърчащите краища на скъсаните телчета трябва да се отстраняват.

Долните уравновесяващи въжета на подемни уредби с триещи се шайби
трябва да се подлагат на преглед в същите срокове и по същия ред.
Другите долни уравновесяващи въжета трябва да се преглеждат веднъж
в месеца.
Чл. 404 Ако при прегледа на въжето се окаже, че на някой участък, равен
на дължината на една навивка, броят на скъсаните телчета достигне 5 % от
общия им брой в подемното въже и 10 % в долното уравновесяващо въже,
въжето трябва да бъде подменено с друго.
Ако броят на скъсаните телчета на подемното въже достигне 5 % в една
навивка в мястото на закрепването му към петелката на закачващото
устройство на клетката, краят на въжето със скъсаните жички може да се
отреже и въжето отново да се закрепи към петелката.
Примерната величина на една навивка на въжето се привежда в
следната таблица.
Диаметри на въжетата в
мм

Дължина на контролния
участък
(една навивка в мм)

До 28
29 – 34
35 – 39
40 – 45
46 – 50
51 – 57
58 и повече

200
250
300
350
400
450
500

Броят на скъсаните телчета в една навивка на въже, състояща се от
телчета с различни диаметри, се допуска с оглед площта на напречното
сечение на скъсаните телчета да не превишава 5 % от площта на напречното
сечение на всички телчета на въжето.
Чл. 405 При конечен въжен извоз на товари по наклонни изработки с
наклон до 30º въжето трябва да бъде подменено с ново при скъсване на
телчетата в количество повече от 10% в една навивка.
При безконечен извоз въжето трябва да бъде подменено с ново при
скъсване на телчетата в една навивка повече от 25%.
Чл. 406 При внезапно пренапрежение на въжето (заклинване на клетката
във водачите, рязко спиране на машината със спирачките и т.н.) спускането и
изкачването трябва незабавно да ес прекрати, за да се прегледа въжето.

Ако при този преглед се каже, че въжето е увредено или е получило
удължаване поради пренапрежението с 0,5% и повече, то трябва да се
подмени.
Чл. 407 Резултатите от изпитванията и прегледите на въжетата трябва
да бъдат записвани в същия ден в «Книга за записване на резултатите от
прегледа на подемните въжета и техния разход» (приложение 14). В тази книга
трябва да се записват без изключение всички случаи на повреждане на
въжетата.
Чл. 408 Долното уравновесяващо въже трябва да има дължина,
позволяваща повдигането на клетката или скипа до направляващите шайби.
Чл. 409 Между разклоненията на долното уравновесяващо въже в
зумпфа на шахтата трябва да има приспособление, което да недопуска
заплитането на въжето. Конструкцията на това приспособление трябва да
изключва възможността да се скъса долното въже при подема.
Чл. 410 При наличност на натегателно устройство за долното
уравновесяващо въже то трябва да се намира в това място на зумпфа или
шахтата, което не се залива с вода.
Чл. 411 Въжетата, наставяни посредством заплитане, може да се
употребяват само за извоз на товари по хоризонтални и наклонни изработки с
ъгъл на падение до 30º.
В съответствие с действуващия държавен стандарт дължината на
наставяните посредством заплитане въжета, употребявани в рудниците, трябва
да бъде не по- малка от тази на показаните в таблицата:
Диаметри на въжетата в м

Дължина на заплитането
(не по- малко) в м

До 15
16-19
20-22
23-25
26-28
29-32
33-36
37-40

9
12
13,5
15
18
21
24
27

Броят на заплитанията по цялата дължина на въжето при наклонни
подми до 30º с конечни въжета е:
а) за новите въжета – едно заплитане, т.е. въжето трябва да се състои от
не повече от две части;

б) за работещите въжета – не повече от две заплитания, т.е. въжето
трябва да се състои от не повече от три части.
Дължината на заплетените части на въжето в този случай трябва да бъде
не по- малко от два и половина пъти дължината на самото заплитане. За
безконечния извоз числото на заплитанията не се ограничава. Дължината на
заплетените части на въжето трябва да бъде не по- малка от два и половина
дължината на самата заплитка. След наставянето на въжето плетката му не
трябва да бъде отслабена както в самото заплитане, така и в съседните
участъци на въжето.
Не се допуска удебеление на въжето в местата на свързване на
снопчетата и въвличането им във въжето повече от 10% от нормалния
диаметър на свързваните въжета.
На заплтка се подлагат краищата на въжета с еднаково количество
снопчета, еднакви диаметри и еднакво число на телчетата.
Стъпката и посоката на свивката на заплитаните въжета, а също и вида
на тяхната свивка трябва да бъдат еднакви.
Преди заплитането на новите въжета трябва да бъдат изпитани.
Качеството на заплитката се проверява с преглед и прекарване заплетеното
въже през ролките и шайбите.
Проверява се дали въжето има значителна хлабавост в заплетените
снопчета, като през снопчетата се промушва острият край на железен шип.
Проверява се също дали има значително удебеление в местата на
свързване на снопчетата и тяхното скриване в самото въже посредство
измерване с шуплер. Удебелението в местата на свързването на снопчетата не
трябва да превишава 10% от номиналния диаметър на въжето.
При пробно прекарване на наставеното чрез заплитане въже се
проверява как заплитката преминава през ролките и шайбите и незаяжда ли
въжето в жлебовете, а също не се ли получава отслабване в заплетените
снопчета при огъването им по ролките и шайбите.
Чл. 412 За всяка подемна уредба за изкачване и спускане на хора трябва
да има изпитано и годно за окачване резервно въже.
Г. Закачващи и съединителни устройства на подемните съдове
Чл. 413 Свободният край на подемното въже се огъва на бримка около
предпазното сърце (петелката). Прегънатият нагоре край на въжето трябва да
обхване петелката и да се прикрепи над нея към тялото на самото въже
посредством стоманени скоби.

Подемния съд трябва да се прикрепи към петелката посредством обица с
болт и предпазителни вериги или с предпазителни устройства от друг тип.
Предпазителните вериги или предпазителните устройства от друг тип трябва да
бъдат непосредствено закрепени към петелката по такъв начин, че при
скъсване на обицата или болта подемния съд да увисне на веригите или на
предпазителните устройства от друг тип.
Петелката трябва да бъде несиметрична по отношение оста на въжето,
като едната й страна бъде по полегата. Товарният клон на въжето трябва да
обхваща тази полегата страна.
Чл. 414 Веригите трябва да имат такава конструкция, че звената им да не
се затягат едно в друго.
Те трябва да имат паспорт за заводски изпитвания по държавния
стандарт.
Чл. 415 Напречните сечения на основния болт, предпазителните вериги и
предпазителните устройства от друг тип трябва да бъдат изчислени за спускане
и изкачване на хора с 13 кратен коефициент на сигурност по отношение на
максималното статично натоварване на закачващото устройство при
предположение, че всяко от тези устройства носи пълния товар, а при
изключително товарен подем – на 10- кратен коефициент на сигурност.
При изчисляване на предпазителните устройства трябва да се приема, че
теглото на клетката и пълният й товар се разпределят поравно на всички части
на предпазителното устройство, като се взема под внимание и ъгълът на
наклона.
Закачващите устройства от всички типове най- малко всеки три години
трябва да се сменят с нови.
Закачващото устройство за кофите трябва да бъде изчислено на 13кратен коефициент на сигурност по отношение на максималното статично
натоварване.
Дръжката на кофата, както и рамата се изчислява за статично
натоварване с 4- кратен коефициент на сигурност по отношение на границата
на провличане на материала.
Детайлите, които съединяват дръжката с корпуса, а също ушите на
дръжката, се изчисляват за статично натоварване чрез умножаване
коефициента на сигурност на подемното въже с допустимите напрежения,
равни на границата на провличане на материала.
5. Подемни машини и лебедки

Чл. 416 Отношението на най- малкия диаметър на органа на навиването
към диаметъра на въжето трябва да бъде най- малко:
а) за подемните машини с триещи се шайби – 100;
б) за направляващите шайби и барабаните на подемните уреди на
повърхността – 80;
в) за направляващите шайби и барабаните на подземните подемни
машини, а също и проходческите подемни машини и лебедки – 60;
г) за направляващите шайби и барабаните на лебедките на табани
(халди) и извозните лебедки – 50;
д) за направляващите шайби и барабаните на проходчески товарни
лебедки, предназначени за висящи площадки, висящи помпи, тръбопроводи и
ролки на безконечен извоз – 20;
е) за подвижните и спомагателните лебедки няма ограничения.
За проходческите подемни уредби с бобини отношението на най- малкия
диаметър на органа на навиването към дебелината на плоското въже трябва да
бъде не по- малко от 80.
Чл. 417 Отношението на диаметъра на направляващите шайби или на
най- малкия диаметър на органа на навиването към най- големия диаметър на
телчетата на въжето трябва да бъде най- малко:
а) 1200 – за подемните уредби на повърхността;
б) 900 – за подземните и проходчески подемни уредби;
в) 300 – за проходчески товарни лебедки, висящи площадки и помпи.
Чл. 418 За подем за хора и за хора и товари във вертикални
експлоатационни шахти навивката на въжето върху барабана трябва да бъде
еднослойна.
За изкачване и спускане на хора по наклонни изработки с ъгъл на
западане не повече от 30º и при дължина на изработката повече от 600 м
навивката на въжетата на барабаните може да бъде трислойна, а при ъгъл на
наклона до 45º - двуслойна.
Чл. 419 При прокарване на вертикални и наклонни изработки с дължина
повече от 400 м навивката на въжетата на барабаните на временните подемни
машини за хора и товари може да бъде трислойна, до 400 м – двуслойна.
При двуслойна или трислойна навивка на въжетата на барабаните
трябва да се спазват следните условия:

а) височината на ребордите на барабана трябва да бъде такава, че при
навиването на горната навивка (слой) върху барабана ребордът да бъде повисок от горния слой с 2,5 пъти диаметъра на въжето;
б) барабаните трябва да имат дървена обшивка (футеровка) със
спирални канали;
в) за критичния участък на въжето с дължина, равна на една четвърт от
последната навивка от долния слой (преходът към по- горния слой), трябва
усилено да се следи за скъсаните в този участък телчета, като през всеки два
месеца въжето се премества с една четвърт навивка.
Редът за подменяване на подемните машини на действуващите
наклонни изработки от многослойна навивка на въжетата на барабаните на
трислойна, двуслойна и еднослойна навивка се установява от Министерство на
тежката промишленост.
Чл. 420 За товарните вертикални подемни уредби на повърхността се
допуска двуслойна навивка на въжетата на барабаните. За подземните
товарни, вертикални и наклонни подемни уредби и за товарните наклонни
извозни уредби на повърхността навивката на въжетата на барабаните може да
бъде трислойна. За подвижните и спомагателните товарни подемни уредби (на
табани, естакади и др.) на повърхността и под земята, а също и за
проходческите товарни лебедки навивката на въжето на барабана може да
бъде многослойна.
Височината на реборда на барабана трябва да бъде такава, че ребордът
да бъде по- висок от горния слой на навивките на въжето с не по- малко от 2,5
пъти диаметъра на въжето.
Чл. 421 Закрепването на въжето към барабана трябва да бъде
изпълнено по такъв начин, че при преминаването на въжето през отвора на
цилиндъра на барабана то да не се деформира от острите ръбове на отвора.
Забранява се да се закрепва краят на въжето към вала на барабана.
Закрепването на края на въжето да се прави към специално предвиденото към
барабана устройство.
За да се намали натягането на въжето в мястото на неговото закрепване
към барабана, върху него трябва винаги да има най- малко три навивки за
триене, като освен тях трябва да се оставят и необходимият брой резервни
навивки за периодичните изпитвания на въжето.
Резервните навивки за периодичните изпитвания на въжето могат да се
разполагат и в барабана. Навивките за триене задължително се разполагат на
повърхността на барабана.

Чл. 422 При използуване на направляващи шайби с футеровка
сегментите на последната трябва да се прикрепват по такъв начин, че по
краищата на жлебовете на футеровката да няма никакви съединителни части,
които при нарушаване на тяхното закрепване могат да попаднат в жлеба под
въжето. Болтовете за закрепването на футеровката е необходимо да се
преглеждат най- малко веднъж в седмицата, при което негодните болтове
незабавно да се заменят с нови. Ребордите на направляващите шайби трябва
да изпъкват над горната част на въжето най- малко един и половина пъти
диаметъра на въжето. Дървените сегменти на футеровката трябва да се
подменят с нови при тяхното износване в дълбочина с един диаметър, а
встрани – с половин диаметър на въжето.
Чл. 423 При изкачване и спускане на хора по вертикални изработки
максималните скорости на движение на клетката не трябва да превишават
величините, показани в таблицата:
Дълбочина
на подема в
м
Найголямата
скорост на
движение на
съдовете в
м/сек

20

30

40

50

75

100

200

300

400 и
повече

3,5

4,3

5,0

5,6

6,9

8,0

10,5

11,5
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Максималните скорости на движение на междинните дълбочини на
подема, непосочени в таблицата, трябва да се определят посредство линейна
интерполация.
Чл. 424 При изкачване и спускане на товари по вертикални шахти
максималната скорост на подемните съдове не трябва да превишава
величината, определяна от формулата:

V = 0.8

,

където: Н е дълбочината на подема в м;
V – максималната скорост в м/сек.
Чл. 425 При изкачване и спускане на хора по наклонни изработки
максималната скорост на движение не трябва да надвишава:
а) при дължина на изработката до 300 м – 3,5 м/сек;
б) при дължина на изработката повече 300 м – 5 м/сек;
Същите скорост се допускат и при извозване на товари във вагонетки.

При извозване на товари в скипове по наклонни изработки максималната
скорост на движение не трябва да надминава:
а) при дължина на изработката до 300 м – 5 м/сек;
б) при дължина на изработката повече 300 м – 7 м/сек;
Чл. 426 При изкачване и спускане на хора в кофи по направляващи
максималната скорост не трябва да превишава една трета от най – голямата
скорост за подем на хора в клетка за съответствуващите дълбочини на подема
(чл. 423). При липса на направляващи максималната скорост на подема не
трябва да превишава 1 м/сек.
Чл. 427 При изкачване и спускане на товари в кофи по направляващи
максималната скорост трябва да бъде не повече от две трети от нормите,
установени за клетка. При липса на направляващи и наличност на обшивката
движението на товарните кофи трябва да се извършва със скорост не повече от
2 м/сек.
Чл. 428 Ускорението и забавянето на подемните съдове при изкачване и
спускане на хора не трябва да превишава по вертикалните изработки 0,75
м/сек², а по наклонените изработки – 0,5 м/сек².
Чл. 429 Всяка подемна уредба трябва да бъде снабдена със следните
изправно действуващи предпазителни устройства:
а) два крайни изключвателя, монтирани на кулата и на указателя за
дълбочината при подемната машина, изключващи уредбата и включващи
предохранителната спирачка при подем на клетката на 0,5 м по – високо от
нивото на приемната площадка, а при подем със скип – на 0,5 м по – високо от
неговото нормално положение при разтоварване;
б) апарати, изключващи уредбата в случай на превишаване на
нормалната скорост с 15 %;
в) предпазителни устройства (ограничител на скоростта или регулатор на
движението), недопускащи преминаване на подемния съд към нормалното
горно положение със скорост повече от 2 м/сек. Това изискване е задължително
за клетковите подемни уредби с максимална скорост повече от 4 м/сек и за
скиповите подеми с максимална скорост повече от 6 м/сек;
г) максимална и нулева защита (за електрическите подемни машини),
действуващи при претоварване на машините и прекъсване на електрическия
ток;
д) блокировка, свързана с решетките на горната приемна площадка на
шахтата и с решетките на шахтата в околошахтовия двор, която не позволява
пускането на подемната машина, ако достъпът към шахтата на горната

приемна площадка или в околошахтовия двор е оставен незатворен с
предпазителните решетки;
е) защита от надипляне на въжето върху клетката при случай на
заклинване на клетката в шахтата при движение отгоре надолу.
Редът за поставяне на апаратите и предпазителните устройства,
предвидени в точки «б» и «в» за съществуващите машини, се определя от
Министерството на тежката промишленост.
Чл. 430 За клеткови подеми, които нямат крайни изключватели, е
задължително сближаването на водачите на кулата над приемната площадка –
за предпазване подема на клетката до шайбата.
За да се предотврати падането на клетката в шахтата в случай не
преподем с последващо скъсване на въжето, трябва да се поставят аварийни
юмруци. При това трябва да се извърши проверка на кулата за издържливост
по отношение поставянето на аварийните (улавящите) юмруци.
Забележка. Типът на улавящите приспособления и срокът на тяхното
поставяне винаги се съгласува с РМТИ.
Чл. 431 Подемните машини и лебедки трябва да бъдат снабдени с
апарати (индуктори), които да показват на машиниста положението на съдовете
в шахтата и с автоматични звънци, сигнализиращи за необходимостта от
започване намаляването на скоростта.
Чл. 432 Във всяка подемна машина трябва да се предвидят, работно и
предпазително механично спиране с две отделно действуващи независими
едно от друго включвания. Посочените начини на спиране могат да се
осъществяват от едно или две спирачни устройства.
Спирачките трябва да бъдат разположени така, че машинистът да може
свободно да ги управлява без да се отмества от работното си място.
Чл. 433 Изпълнителният орган на предпазителната спирачка трябва да
бъде обезателно с калодки (челюстен), със спирателен превод с контратежест.
Предпазителното спиране трябва да се извърши както от машиниста,
така и автоматично.
Включването на предпазителните спирачки трябва да се съпровожда с
автоматично изключване на енергията, подхранваща двигателя на подемната
машина.
Чл. 434 Изпълнителният орган на спирачното устройство трябва да бъде
във вид на калодкова спирачка, действуваща на спирачните шайби, които

трябва да се намират на вала на органа на навиването и да бъдат скрепени с
реборда на органа на навиването.
Поставяне на спирачните шайби на вала на двигателя или на междинния
вал се допуска само за работното спиране. В тези случаи може да се допусне
употребата на изпълнителен орган както от калодков, така и от лентов тип.
Чл. 435 Освен спирачката за в случай на регулиране положението на
барабаните или ремонта на спирачното устройство във всяка подемна машина
трябва да има и специално стопорно устройство.
При работа с барабани с дистанционно освобождаване от вала (за
регулиране взаимното положение на подемните съдове) трябва да се предвиди
блокировка, която да осигурява предварително застопоряване на
освобождаващия барабан.
Чл. 436 За малките подемни машини със скорост на движение не повече
от 4 м/сек и с диаметър на органа на навиването не повече от 2,5 м може да се
употреби мускулната сила на машиниста за освобождаване на работната
спирачка, ако за работното спиране се използува превод с контратежест.
Във всички останали случай е задължително
регулируема работна спирачка с механичен превод.

използуването

на

Чл. 437 При вертикални и наклонни подеми с ъгъл на наклона повече от
30º както при работното, така и при предпазителното спиране трябва да има
възможност да се получи максимален спирален момент. Спиралния момент
трябва да бъде на по- малък от трикратния статичен въртелив момент при
изкачване или спускане на изчисления за машината товар.
При наличност на два изпълнителни органа на спирачното устройство
техните спирални моменти не трябва да се събират.
При нагласяване на свободния барабан спирачното устройство трябва да
развива една спирачна шайба спирателен момент, кратен най- малко на 1,2
пъти спрямо статичния момент на едната страна на въжето, създаван от
теглата на подемния съд и въжето.
Чл. 438 При изчисляване на спирачките коефициентът на триенето
между дървените калодки и венеца трябва да се приема 0,35.
Чл. 439 За вертикален и наклонен подем с ъгъл на наклона повече от 30º
при включване на предпазителната спирачка трябва да бъде осигурено
забавяне на системата най- малко 1,5 м/сек² - при издигане на изчисления
товар.
Долната граница на забавяне трябва да се проверява при спускане на
изчисления товар, а горната граница – при изкачване на изчисления товар.

При уредби с триещи се шайби забавянето, създавано от работните и
предпазителните спирачки, не трябва да превишава границата, предвидена за
плъзгане на въжето.
Чл. 440 Изпълнителния орган на спирачката трябва да бъде снабден с
блокировка, изключваща възможността да се освобождава машината при
прекомерно износване на калодките.
Управлението на спирачното устройство и системата за предаване към
него трябва да бъдат устроени така, че при всички повреди подемната машина
да може да спре.
Чл. 441 Продължителността на празния ход на предпазителната
спирачка не трябва да превишава 0,5 сек. Под празен ход се разбира времето,
протекло от момента на включване на предпазителната спирачка до
възникването на спирателния момент (притискане на калодките към венеца).
Включването на спирачките не трябва да се придружава от забележими
еластични колебания в системата на лостовете и челюстите.
Чл. 442 Всяка подемна машина трябва да има изправно действуващи:
а) скоростомер – самопишещ показател за скоростта на движението на
машината (за машини със скорост повече от 4 м/сек);
б) волтметър и амперметър (при парните машини – манометри)
в) манометри, които показват налягането в спирачната система със
сгъстен въздух или с масло.
Редът за въвеждането на скоростомери на заварените подемни машини
се установява от Министерство на тежката промишленост.
Чл. 443 За проходническите товарни лебедки трябва да бъдат
предвидени: една маневрена спирачка на вала на двигателя или на междинния
вал, една предпазна спирачка на барабана и едно трешчото устройство.
В новопроизведените лебедки трябва да има предвидена блокировка,
която да изключва пускането на електродвигателя в посоката на спускане на
товара при включено трешчото устройство.
Ръчните лебедки за спускане в шахтата на помпи и други съоръжения
трябва да бъдат снабдени със спирачки, трешчотни устройства и двойни
предавателни устройства.
Чл. 444 За управляване на подемните машини трябва да се назначават
лица с не по- малко от три годишен производствен стаж в рудника, издържали
технически изпит с право да управляват подемна машина, медицинско
освидетелствувани и с двумесечен стаж под ръководството на опитен

машинист. Машинистите трябва да се назначават от главния инженер на
рудника. Те трябва ежегодно да се преосвидетелствуват от медицинските
власти.
Чл. 445 В часовете, в които се извършва спускане и изкачване на
сменните работници освен сменния машинист трябва да има и резервен.
Чл. 446 Машинистът при приемане на смяната трябва да провери
изправното състояние на машината и да започне спускането и изкачването на
хората, след като предварително е прекарал празната клетка по цялата шахта.
Машинистът е задължен да съобщава на механика на шахтата за всички
забелязани от него повреди в подемната машина.
Всички данни за забелязаните повреди трябва да се записват от
машиниста в «Книга за приемане и предаване на смените от машинистите на
подемната уредба» (приложение 15).
В написаното трябва да бъде посочено времето на откриването на
повредата, времето на спиране на подема и продължителността на спирането.
Причината за повредите и мерките, взети за нейното отстраняване,
трябва да се записват в тази книга от главния механик на рудника или неговия
заместник.
Чл. 447 В заданието на подемната машина освен нормално осветление
трябва да има аварийно независимо от общошахтовата осветителна мрежа.
Чл. 448 Механикът на рудника най- малко веднъж в 15 дни трябва да
прави проверка за правилността на работата на предпазителната спирачка и на
всички изключватели срещу преподем, като се извършва изкуствено преподем
при намалена скорост.
Чл. 449 Не по- рядко от веднъж в шест месеца подемната машина трябва
да се проверява от главния механик на рудоуправлението (предприятието) или
от неговия помощник заедно с главния механик на рудника.
При проверка задължително се изпробват всички основни елементи на
машината, предпазващи я от авария, в това число изпробване работата на
предпазителната спирачка, крайния изключвател, центробежния изключвател,
ограничителя на скоростта, защитата от износване на спирачките калодки и
системата за аварийно изключване на електрическата част на машината със
записване резултатите от проверката в «Книга за записване на резултатите от
прегледа на подемната уредба» (приложение 13).
Чл. 450 Най- малко веднъж в годината маркшайдерът на рудника трябва
да извършва инструментална проверка, дали положението на направляващите

шайби е правилно, дали средната плоскост на жлебовете им е вертикална и
дали оста на въртенето е хоризонтална.
Чл. 451 Най- малко веднъж в две години всяка подемна уредба трябва да
се подлага на контролно изпитване от комисия в състав: главния механик и
енергетика на предприятието или рудоуправлението, механика и енергетика на
рудника и миннотехническия инспектор.
В обсега на работата на тази комисия, освен казаното по- горе влизат:
проверка на комутационните схеми на електрозадвижването на подемната
машина (при парните машини правилността на пароразпределението),
проверката на техническото състояние и правилността на настройката на
всички предпазители, регулиращи и регистриращи апаратури, проверката за
режима на работата на подемната уредба, проверовъчните изчисления на
спирачния момент, развиван от работните и предпазителните спирачки,
определянето на средното закъснение, получено при предпазителното
спиране, изясняването на работните характеристики на спирачките.
Резултатите от проверката се оформяват с протокол, в който се вписват
откритите недостатъци, неизправности, необходимите мероприятия, сроковете
за тяхното изпълнение, а също – установяване режима за работа на уредбата.
Чл. 452 При всяка подемна уредба трябва да се намират следните
документи:
а) прошнуровани книги, в които сменните машинисти вписват
всекидневните прегледи на детайлите на подемната уредба (въжета, верижни
устройства, направляващи шайби, подемни съдове, парашути, проводници и
др.), за записване състоянието на подемната машина при приемане и
предаване на смяната от машинистите, за записване на резултатите от
ежемесечните прегледи на подемните въжета, тяхното окачване, изпитване и
подменяване:
б) паспорт на подемната машина;
в) общ монтажен чертеж на подемната машина;
г) детайлна схема на спирачното устройство;
д) комутационна схема;
е) инструкция за машиниста.
Схемата на спирачното устройство, комутационната схема и
инструкцията за машиниста трябва да бъдат закачени в машинното помещение
в рамки под стъкло.

Глава VI
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКО СТОПАНСТВО
1. Общи правила
Чл. 453 За рудничните електротехнически съоръжения на повърхността
са в сила действуващите правилници на Министерството на електрификацията
и мелиорациите.
Тези правилници са задължителни и за подземните електротехнически
съоръжения, ако те не са в противоречие с настоящия правилник.
Чл. 454 Забранява се в рудниците да се употребяват мрежи със
заземена
неутрална
на
трансформаторите
и
зануляване
на
електросъоръженията.
Чл. 455 Хората могат да се защитят от поражения от електрическия ток
чрез защитни заземявания и с допълнително поставяне към всеки нисковолтов
фидер, изходящ от подстанцията, на реле против утечка за автоматично
изключване на повредената мрежа. Състоянието на изолацията на мрежата
трябва поне веднъж в месеца да се проверява с апарати. На уредбите
подхранващи подземните изработки, контролът на изолацията трябва да се
извършва на шините на вторичната страна.
Срокът за внедряване в рудниците на релетата против утечки и прибори
за контрол на изолацията се установява от Министерство на тежката
промишленост.
Чл. 456 При всеки рудник трябва да има схема на подземните
електротехнически уредби и съоръжения, нанесени на плана на минните
изработки; схемата трябва да обхваща силовата, осветителната и тролейната
мрежа с показване на местата на електродвигателите, трансформаторите,
разпределителните устройства, сигналните и телефонните уредби, а също
посоката на разпределението на вентилационната струя. Схемата на
подземните електротехнически уредби може да бъде нанесена на два плана на
минните изработки: на единият план се отбелязват силовите и осветителните
мрежи и тролейната мрежа с посочване местата на електродвигателите,
трансформаторите, разпределителните устройства, а на другия – телефонната,
сигналната и контролната мрежа, също с посочване местата на поставяне на
съответните апаратури.
На
плановете
трябва
да
бъдат
отбелязани
типовете
на
електросъоръженията, сеченията на кабелите, напрежението и мощността на
всяка уредба и всички места за заземяване. Всички изменения, направени в
електроуредбите и електросъоръженията, трябва да се отбелязват в

плановете. Изменението на вентилационните схеми и преместване на линията
на фронтовете трябва да се нанасят на плана ежемесечно.
Съставянето на схемата на подземните електротехнически уредби и
съоръжения се извършва от главния механик на рудника, който я съхранява.
Чл. 457 На всеки пусков апарат трябва да има четлив надпис, показващ
включената от него уредба.
Чл. 458 На изключените високоволтови маслени прекъсвачи и
нисковолтови пускатели, когато хората работят по линията, трябва да се
закачват табели с надпис «Не включвай – работят хора».
Чл. 459 Забранява се:
а) обслужването на електросъоръженията във всички подстанции и
високоволтови електроуредби (700 в и повече) без употреба на защитни
средства (гумени диелектрични ръкавици, ботуши, дървени скари на изолатори
и др.);
б) обслужването на електроуредбите с напрежение, което е по- ниско от
700 в, без употреба на гумени диелектрични ръкавици;
в) ремонт на електросъоръжения и мрежи, намиращи се под напрежение;
г) работа с електроуредби с неизправни защитни заземявания;
д)
извършване
на
поправки
на
електрическата
електросъоръженията от работници, несвързани с тази работа;

мрежа

и

Чл. 460 В рудниците се разрешава да се употребяват подвижни
компресорни станции на чистата въздушна струя при условие, че:
а) компресорите са съоръжени с термостати, автоматично изключващи
станцията, при повишаване температурата на сгъстения въздух повече от
182ºС;
б) компресорите са разположени в места с огнеустойчиво крепене и не
по- близо от 30 м от товарачните пунктове на фронтовете.
2. ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПРОВОДНИЦИ
Чл. 461 За пренасяне и разпределяне на електрическата енергия в
подземните изработки трябва да се употребяват:
а) за стационарно полагане – кабели с оловна или алуминиева обвивка и
телена или лентова броня; при вертикално полагане в стволовете на шахтите
на дълбочина повече от 200 м - кабели с оловна или алуминиева обвивка и

телена броня и суха изолация. Забранява се употребата на кабели с
алуминиева обшивка в рудници с агресивна среда по отношение на алуминия;
б) за нестационарно полагане – гъвкави гумени кабели;
в) за стационарни осветителни проводници – бронирани, а също с
полихлорвинилова изолация без броня и гъвкави гумени кабели, а за
преносими осветителни проводници – гъвкави гумени кабели.
В отделни случай за осветление в очистните забои на рудниците,
неопасни по газ и взривяващ се прах, при линейно напрежение най- много 24в
може да се употребяват голи проводници на изолатори или ролки. В този
случай в трансформатора изводът от към страната 24 в трябва да бъде
извършен със специален кабел.
Чл. 462 За стационарна полагане на контролни линии наред с оловните
бронирани кабели може да се употребяват гъвкави гумени кабели и кабели с
полихлорвинилова изолация без броня при условие, че се полагат по тавана на
изработката.
Чл. 463 Външната ютена (горлива) обвивка на бронираните кабели,
положени в камери, трябва да се свали, а бронята на кабела да се покрие със
специален лак, предпазващ кабела от корозия. Покриването с лак по- нататък
трябва да се извършва системно.
Чл. 464 Забранява се дървено обшиване на кабелите.
А. Полагане на бронирани кабели в хоризонтални и наклонни
изработки с наклон не повече от 45º
Чл. 465 Кабелите, положени над пода в изработки с метално или
дървено крепене, трябва да се прикрепват на брезентови ленти, на дървени
колчета и др. и да се разполагат на такава височина и с такъв провес, че да не
могат да се повредят при изплесване на вагонетките от релсите, а също в
случай на откъсване на някоя окачалка на кабела той да не може да попадне
върху релсите.
Разстоянието между точките на окачване на кабела трябва да бъдат наймного 3 м, а разстоянието между кабелите – най- малко 5 см.
Обтегнато закрепване на бронирани кабели се допуска само в здраво
закрепени изработки с бетонно, тухлено и друго крепене, а също в изработки,
прокарани в устойчиви скали, които не изискват закрепване.
Чл. 466 При необходимост да се положат кабели по пода на отделен
участък от дадена изработка, те трябва да бъдат защитени от механически
повреди, за което се покриват с фасонно желязо или с други огнеустойчиви
материали.

Б. Полагане на кабели в изработки с наклон повече от 45º
Чл. 467 Във всички изработки с ъгъл на наклона повече от 45º кабелите
трябва да се окачват с помощта на хамути, скоби или други приспособления
разтоварващи кабела от действието на собственото му тегло.
Разстоянието между точките на окачван на кабела в наклонните
изработки не трябва да превишава 3 м, а във вертикалните – 6 м.
Хамутите, скобите или другите приспособления за закрепване на кабела
трябва да бъдат с такава конструкция, че при употребата им да не може да се
нанесе повреда на бронята на самия кабел.
Чл. 468 При прокарване на кабел през сондаж, кабела трябва да бъде
здраво закрепен за стоманено въже. Сондаж, прекаран през неустойчиви
породи, трябва да бъде закрепен с обсадни тръби.
Чл. 469 При полагане на кабел с лентова броня, той трябва да бъде
закрепен за стоманено въже, за да се избегне разтягането на кабела от
собственото му тегло.
В. Полагане на гъвкави гумени кабели
Чл. 470 Гъвкавите гумени кабели трябва да се закачват хлабаво при
спазване на изискванията, посочени в чл. 465 от настоящия правилник.
Чл. 471 Най- близката до машината част от гъвкавия кабел, който
подхранва подвижните механизми, може да бъде положена под пода на
протежение най- много 15 м; при това трябва да бъде изключена възможността
кабелът да се повреди от движещата се машина.
Чл. 472 Гъвкавите кабели, които се намират под напрежение, трябва да
бъдат разгънати и закачени. Забранява се да се държат гъвкави кабели под
Напрежение Във вид на «осморка» и «ролки».
Това изискване не се отнася за случаите, когато според условията за
водене на минните работи и конструкцията на машината (кабелни
електролокомотиви, висящи помпи и др.) се предвижда запас от гъвкави кабели
под напрежение на специална макара или тележка.
Чл. 473 След завършване на работата с подвижните механизми
гъвкавият кабел трябва да бъде изключен от най- близкия разпределителен
пункт.
Г. Съединяване на кабели
Чл. 474 Съединяването на кабелите с машините и апаратите трябва да
се извършва само с помощта на арматури (муфи).

Чл. 475 Забранява се присъединяването на жилата на кабела към
клемите на трансформаторите, електродвигателите и апаратите без употреба
на кабелни обувки, предпазващи жичките на кабелните жила от разчленяване.
Чл. 476 Забранява се повече от едно присъединяване или повече от
един извод от една клема (на пускател, трансформатор и др.), ако това не се
предвижда от конструкцията на клемата и присъединителната арматура.
Чл. 477 Съединяването и свързването на бронираните кабели с хартиена
изолация на токопроводните жили трябва да се извършва с помощта на муфи,
заливани с изолационна кабелна маса.
Чл. 478 Снаждането на отделни парчета от кабели трябва да се
извършва чрез съединяване на жилата с метални гилзи с последващо
пристискане. Местата на снаждането на гъвкавите гумени кабели трябва да се
вулканизират.
Гъвкавите гумени кабели за подвижни механизми може да имат наймного четири вулканизирани съединения на всеки 100 м дължина на кабела.
Съединяването на алуминиевата жила на кабелите трябва да се
извършва с помощта на спойка или заварка.
Чл. 479 Може да се съединяват гъвкави кабели е щепселни муфи, когато
се изисква в процеса на работата те да се разединяват.
Чл. 480 Контактните щифтове на щепселните муфи при разединяване
трябва да остават без напрежение, за което кутията (розетката) с контактните
гнезда трябва да се монтира от към страната на източника за захранване с
електроенергия.
Чл. 481 Съединяването на брониран кабел с гъвкав в силовите линии
трябва да се извършва с помощта на противовлажни съединителни кутии, като
на бронирания кабел се прави бронирана глава.
,Чл. 482 За осветителните, сигналните и контролните проводници се
допуска употребата на разпределителни кутии, съединителни и разклонителни
муфи.
Чл. 483 Гъвкавите и бронираните кабели трябва да се съединяват с
муфите така, че разтягащото усилие да се предава само на външната обвивка
на кабела, а не на токопроводинте части. Теглото на муфите не трябва да се
предава на кабела.
3. ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МАШИНИ И АПАРАТИ
Чл. 484 В подземните изработки трябва да се употребяват електрически
машини, трансформатори, апарати и прибори само в рудничното изпълнение.

В отделни случай, специално указани в настоящия правилник, се допуска
употребата на електросъоръжения в нормално (неруднично) изпълнение.
Чл. 485 Забранява се употребата на открити прекъсвачи и открити
предпазители.
Чл. 486 За подхранване на ръчни електрически машини и инструменти
(бормашини, отбойни чукове, поялници, електрорезачки и др.), трябва да се
употребява линейно напрежение, не по- високо от 127 в.
Чл. 487 За подхранване на подвижните приемници с електрическа
енергия може да се използува линейно напрежение до 700 в.
Чл. 488 За подхранване на стационарни приемници с електрическа
енергия, а също при прокарване на шахти се допуска напрежение, не по- високо
от 6000 в.
Чл. 489 За захранване на мрежи за дистанционно управление за
стационарни и подвижни механизми се допуска напежение, не по- високо от 36
в при кабелни проводници и 12 в при голи проводници с искробезопасни
системи. В негазовите рудници може да се прокарат голи проводници при
напрежение 24 в.
Чл. 490 Забранява се да се употребяват в пожароопасни подземни
изработки маслени комутационни и пускови апарати и трансформатори с
напрежение на първичната намотка до 700 в.
Това
изискване
не
се
отнася
за
маслените
контролери,
автотрансформатори, реостати и селеновите токоизправители, монтирани в
огнеустойчиви камери.
Чл. 491 За номинална изключваща мощност на маслените прекъсвачи се
приема половината от величината на действителната пределна изключвателна
мощност.
Чл. 492 Мощността на късото съединение в подземните мрежи на
рудника трябва да се ограничи в съответствие с монтираните в рудника типове
маслени прекъсвачи и сечението на кабелите и не трябва да бъде повече от
50 000 ква.
4. ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЕЛЕКТРОСЪОРЪЖЕНИЯТА В
ЗАВИСИМОСТ ОТ ВИДА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ИМ
Чл. 493 С настоящия правилник се определят условията за употреба на
електрически машини, трансформатори и електроинструменти, апарати, уреди
и кабели в рудниците.

Електросъоръженията трябва да се изготвят в руднично нормално,
руднично с повишена сигурност и руднично взривобезопасно изпълнение и да
имат на корпуса си съответното означение: РН, РП или РВ.
Искробезопасните електросъоръжения трябва да имат означение РВ-И.
Означенията трябва да се изготвят във вид на добре забележим и здраво
закрепен знак.
Чл. 494 Рудничните електросъоръжения трябва да отговарят на
действуващите общи правила и стндарти.
Чл. 495 В рудници, опасни по газ или взривяващ се прах, подвижните
уредби трябва да бъдат само в руднично-взривобезопасно или искробезопасно
изпълнение.
Чл. 496 В околошахтовите изработки на рудниците, опасни поради газ
или взривяващ се прах, на чистата въздушна струя може да се употребяват
електросъоръжения в руднично нормално изпълнение, а временно – и
електросъоръжения в неруднично изпълнение с изключение на случаите,
когато наблизо до рудничния двор има суфляр.
В останалите основни изработки на рудниците, опасни поради газ или
взривяващ се прах, промивани от чиста въздушна струя за сметка на
общорудничната депресия, за стационарните уредби могат да се употребяват
руднични електросъоръжения с повишена сигурност.
В отделни случаи редът за употреба в рудниците, опасни поради газ или
взривяващ се прах на стационарни електрически съоръжения с нормално
изпълнение на чиста въздушна струя се определя от главния инженер на
предприятието (рудоуправлението).
Чл. 497 Изискванията изложени в член 495-496, не се отнасят за
бронираните и гъвкави кабели и за преносимите периодично употребявани
измервателни прибори, които имат при нормална работа искрящи части.
Присъединяването и разединяването на тези прибори към и от мрежата трябва
да се предшествува от измерване на газа и изключване на мрежата. До
произвеждането на магаомметри индукторен тип, като се спазват изискванията
на настоящия член.
Чл. 498 В рудници, не опасни поради газ или взривяващ се прах, трябва
да се употребяват електрически уреди и съоръжения в руднично изпълнение.
Редът и сроковете за подменяне на електроуредбите и съоръженията в
нормално (неруднично) изпълнение с такива в руднично изпълнение се
определя от Министерство на тежката промишленост.
5. КАМЕРИ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МАШИНИ И ПОДСТАНЦИИ

Чл. 499 Електромашинните камери и камерите на подстанциите,
независимо от срока на тяхната служба, трябва да бъдат закрепени с
огнеустойчиви материали (бетон, тухли и др.).
Всички вентилационни сбойки и входове в камерите, а също и в
съседните на тях минни изработки на разстояние най- малко 5 м от двете
страни на камерата и срещу нея трябва да бъдат закрепени с огнеустойчиви
материали.
Ако изработката, водеща към камерата или вентилационната сбойка от
камерата, е по- дълга от 5 м, с огнеустойчиви материали трябва да бъдат
закрепени само тези изработки, които са на протежение, не по- малко от 5 м,
считано от камерата.
Нивото на пода на камерата на централната подземна подстанция и на
главния водоотлив трябва да бъде по- високо с не по- малко от 0,5 м от котата
на главите на релсите на рудничния двор в мястото на неговото свързване със
ствола на шахтата.
Чл. 500 При входа на камерата трябва да бъде закачена табелка с
надпис «вход за външни лица забранен». Освен това при входа на камерата, в
която са монтирани машини и апарати с напрежение над 700 в, а също в
самата камера на видни места трябва да бъдат закрепени табели с
предупредителни надписи и с изображение на знака за опасност; тези табели
трябва да са постоянно осветени.
В такива камери трябва да има диелектрични гумени ръкавици, ботуши и
килимчета или дървени скари на изолатори, които трябва да се подлагат на
изпитване съгласно общите електротехнически правила.
Чл. 501 Монтажът на екектроапаратурите за новопроектираните
централни помпени камери трябва да се предвиди така, че техните
токопровдни части да бъдат на височина не по- малка от 1 м от котата на
главите на релсите на рудничния двор (при ствола на шахтата).
Чл. 502 Камерите, трябва да се затварят с железни врати, които се
отварят на вън и не пречат в отворено положение на движението по
изработката. За хаспелните камери не е задължително да се поставят врати.
Плътните метални врати трябва да имат вентилационни шибъри, които
да могат да се затварят ръчно или автоматично, в случай, че е необходимо да
се прекрати достъпът на въздуха в камерата. Разрешава се поставянето на
железни решетести врати, при условие, че има допълнителни плътни врати,
затварящи се автоматично или ръчно в случай на пожар в камерата. Също
такова устройство трябва да имат вентилационните шибъри на камерата.
Забранява се поставянето на падащи (шибърни) врати. Това изискване не се
отнася за устройството на вентилационните шибъри. Въвеждането на кабелите

в камерите и техните изводи с цел да се предпазят кабелите от повреда
трябва да се извършва посредством тръби (метални, бетонни и др.). Отворите
на тръбите с прокараните кабели трябва да бъдат уплътнени с глина.
Чл. 503 В камерите на подстанциите, които имат дължина повече от 10 м,
трябва да има два изхода, разположени в най – отдалечените една от друга
части на камерата.
Чл. 504 Между машините и апаратите в камерите трябва да бъдат
оставени проходи, достатъчни за транспортирането на машините и апаратите в
случай на ремонт или подменяне, но не по – малко от 0,8 м. Откъм стените на
камерата също трябва да се оставят монтажни проходи с широчина, не по –
малка от 0,5 м.
Ако при обслужването, монтажа и ремонта на машините и апаратите не е
необходим достъп към тях отзад и отстрани, те се монтират плътно една до
друга и до стената на камерата.
Чл. 505 Забранява се проходите в камерите да се затрупват с каквито и
да било предмети или съоръжения.
Чл. 506 Капенето на маслото от маслените апарати, трансформатори и
машини трябва да се отстранява, а изтеклото масло да се почиства.
Чл. 507 Забранява се да се правят специални маслосъбирателни ями в
подземните участъкови камери, съоръжени с маслени апарати и
трансформатори. Пред изхода на камерата трябва да бъде направен полегат
вал на височина най – малко 100 мм над нивото на пода на камерата. За
новопроектираните централни подземни и токоизправителни подстанции да се
предвижда под всеки трансформатор, а също под всеки електроапарат с
количество на маслото повече от 75 кг, направената на маслосъбирателна яма
с подложки от едър пясък.
Чл. 508 Стените и таваните на машините и трансформаторните камери
трябва да бъдат варосани. В камерата не трябва да има капежи.
Чл. 509 Върху съоръженията в камерите трябва да има четливи надписи,
указващи предназначението на апаратите и трансформаторите.
Чл. 510 Вратите на камерите без постоянен обслужващ персонал трябва
да се заключват.
Чл. 511 Машинните камери и стационарните и подвижните
електроуредби трябва да имат противопожарни средства съгласно с раздел VIII
от настоящия правилник.
Чл. 512 В рудниците за разработване на карналитови пластове
устрояването на електрически подстанции се забранява.

Чл. 513 Металните живачни токоизправители трябва да се разполагат в
отделно помещение.
Камерите за разполагане на металните живачни токоизправители трябва
да бъдат устроени с изтегляща вентилация. Стените и таванът на такава
камера трябва да бъдат боядисани с блажна боя. Подът на камерата трябва да
бъде гладък и без пукнатини. Кабелните канали трябва да бъдат плътно
затворени. Ауспухната тръба от форвакуумната помпа трябва да бъде
изведена от камерата.
Чл. 514 Камерите на подстанциите трябва да бъдат включени в
общорудничната система за вентилация. Превишаването на температурата на
въздуха в подстанцията над температурата на входящия въздух не трябва да
бъде повече от 10º С. В електромашинните камери трябва да има окачени и
добре осветени електрическа схема и инструкции за оказване на първа помощ
при нещастен случай от поражение от електрически ток, за гасене на пожари и
за обслужване на машинистите.
6. ЗАЩИТА НА КАБЕЛИТЕ, ЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛИТЕ И
ТРАНСФОРМАТОРИТЕ
Чл. 515 Защитата на електроуредбите с напрежение над 1000 в от
свръхтокове трябва да се извършва в съгласие с указанията за релейна защита
на Министерството на електрификацията и мелиорациите.
Чл. 516 При напрежение до 1000 в трябва да се осигурява защита:
а) за трансформаторите и на всеки изходящ от тях фидер от токове на
късо съединение и опасни токови утечки в мрежите – с автоматични прекъсвачи
с максимална токова защита заедно с реле против утечка;
б) за кабелите, излизащи от разпределителния пункт на участъка, токове
на късо съединение – с автоматични прекъсвачи с максимална токова защита
или със стопяеми предпазители, а също с магнитни пускатели, комбинирани с
термични релета;
в) на електродвигателите от прегряване при претоварване – с термично
реле, встроено в корпуса на електродвигателя и изключващо при нагряване
веригата за управление на магнитния пускател или комбинирана максимална и
термична защита, монтирана в автоматичния прекъсвач.
Чл. 517 Величината на настройката на тока на изключването на
максималните релета в автоматичните прекъсвачи или в магнитните пускатели
в мрежите с напрежение до 1000 в трябва да бъде:

а) при прокарване на магистрала – равна на номиналния пусков ток на
най – мощния електроприемник плюс сумата от номиналните работни токове на
всички останали електроприемници, подхранвани чрез тези апарати;
б) при прокарване на отклонения – равна на номиналния пусков ток на
защитавания електроприемник.
Избраните настройки се проверяват по тока на двуфазно късо
съединение в най – отдалечената точка на защитаваната магистрала или
отклонение, при което големината на тока на изключването трябва да бъде по –
малка от полученото значение на тока при късото съединение.
Чл. 518 Стопяемите вложки на предпазителите, поставени към отделните
електроприемници в мрежи с напрежение до 1000 в трябва да се избират:
а) при накъсо затворени електродвигатели – по номиналния пусков ток на
двигателя делен на 2,5;
б) във всички останали случаи (електродвигателите с фазов ротор,
осветителен товар и др.) – по номиналния ток на товара.
Номиналният ток на стопяемите вложки трябва да бъде взет от
държавния стандарт, най – близък до най – голямото от полученото значение
на тока, при което сеченията на кабелите на защитаваните участъци трябва да
бъдат най – малки от значенията, предвидени за избраните вложки от
действуващите правила за устройство на електрическите уредби.
Чл. 519 Забранява се да се употребяват предпазители без патрони, а
също некалибровани стопяеми вложки.
7. ОСВЕТЯВАНЕ С ЛАМПИ, ЗАХРАНВАНИ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА
МРЕЖА
Чл. 520 На повърхността трябва да бъдат осветени: всички работни
места, приемни площадки при шахтата, стълби, проходи за минаване на хората
в помещение с електромеханични уредби, пътища към таваните и др.
Чл. 521 С лампи, захранвани от електрическата мрежа, трябва да се
осветяват следните подземни изработки:
а) рудничните дворове;
б)
електромашинните
камери,
подземните
работилници,
електролокомотивните депа, медпунктовете, складовете за взривни материали;
в) очистните забои – с преносими лампи при напрежение 36 в; освен това
при височина на горнището повече от 4 м трябва да има прожекторно
осветление за оглеждане горнището на забоя;

г) изработките с конен или електролокомотивен извоз и с транспортни
ленти;
д) приемните и товаръчните площадки.
Чл. 522 Лампите трябва да се монтират в специални руднични
осветителни арматури.
Чл. 523 В рудничните взривобезопасни арматури и рудничните арматури
с повишена сигурност се разрешава употребата само на лампи с понижена
топлинна инерция на нажежаващата жичка.
Чл. 524 За осветяване на подземните изработки трябва да се употребява
линейно напрежение, не по – високо от 127 в.
Чл. 525 За осветяване пътищата на електролокомотивния извоз, а също
за осветяване през време на ремонт на тези пътища се разрешава да се
използува напрежение до 275 в от тролейния проводник.
Присъединяването на кабела към тролейния проводник трябва да се
извършва с помощта на специални клеми, а към релсите – посредством болт с
калайдисана шайба. Частта от кабела от релсата до страничната стена на
изработката трябва да бъде вкопана в пода на дълбочина 300 мм, а по стената
трябва да се закрепва към диреците на рамката.
Чл. 526 За изработки, предвидени да бъдат осветявани с лампи,
подхранвани от електрическата мрежа, разстоянията между осветителните
тела са дадени в таблицата:
№ по ред
1

2
3

4

Наименование на
изработката
Забои на очистни
и подготвителни
изработки.
Товаръчни
площадки.
Основни извозни
пътища:
а) безконечен
въжен извоз;
б) за останалите
видове
механизиран
извоз.
Приемни
площадки в
руднични дворове

Разстояние между
осветителните
тела в м

Мощност на
лампата във
ватове

4–6

60 – 100

2–3

60 – 100

6 – 10

60 – 100

12 – 20

60 – 100

2–3

60 – 100

5

6
7

8

Други извозни
изработки в
рудничния двор.
Камери.
Шахти при
прокарването им.
Забои на шахти.

4–6

60 – 100

2–3

60 - 100

15 – 20

100 – 150

На височина 6 – 8
м от забоя

300 - 500

Забележка. При употреба на луминесцентни лампи с мощност 15 вт.
разстоянията между осветителните тела не трябва да превишават
разстоянията, показани в таблицата.
Чл. 527 Забранява се за подхранване на подземната осветителна мрежа
да се употребяват понизителни трансформатори в нормално (неруднично)
изпълнение.
Чл. 528 В изработките на рудниците, опасни поради газ или взривяващ
се прах, трябва да се употребяват осветителни тела във взривобезопасно
изпълнение.
Чл. 529 Всяка машинна камера независимо от наличност на осветление с
лампи, подхранвани от електрическата мрежа, трябва да има допълнително
осветление с помощта на независими от електрическата мрежа лампи
(акумулаторни, бензинови).
8. ТЕЛЕФОННА ВРЪЗКА И СИГНАЛИЗАЦИЯ
Чл. 530 Съединителните телефонни линии и линиите на транзитните
абонати от към страната на общорудачния комутатор и таблото на диспечера
трябва да бъдат осигурени със защита от термични бобини и стопяеми
предпазители за 0,25 а.
Чл. 531 Всички подземни телефонни линии е рудника трябва да бъдат
двупроводни.
Чл. 532 В рудниците, опасни поради газ или взривяващ се прах, трябва
да се употребяват апаратура и съоръжения за съобщение, сигнализация,
автоблокировка в искробезопасно или взривобезопасно изпълнение.
В руднични дворове на чиста въздушна струя, ако наблизо няма
суфлярни отделения на метан, се разрешава употребата на апаратура и
съоръжения за съобщение, сигнализация и автоблокировка в нормално
изпълнение. В останалите основни изработки, промивани от чиста въздушна
струя, се разрешава употребата на апаратури за сигнализация и
автоблокировка с повишена сигурност.

Чл. 533 Подхранването на апаратурите за подземните телефонни
съобщения и сигнализация с изключение на транспорта трябва да се извършва
с ток с линейно напрежение не повече от 127 в от осветителната мрежа,
акумулаторни батерии или токоизправителни уредби. Подхаранването на
транспортната сигнализация може да се извършва от тролейната мрежа.
Чл. 534 Линиите за съобщение и сигнализация в подземните изработки
трябва да се изпълняват с кабели:
а) за стационарните линии – с кабели с гумена, полихлорвинилова и
хартиена изолация на жилата и с гумена, полихлорвинилова и оловна обвивка;
кабелите с оловна обвивка трябва да имат телена или лентова броня; такава
броня за кабелите с гумена и полихлорвинилова изолация не е задължителна;
б) преносимите (абонатно-разпределителните) линии – с гъвкави кабели
с гумена или полихлорвинилова изолация на жилата.
Изпълнението на линиите за сигнализации с голи проводници, а линиите
за съобщение – с полеви проводници се допуска в рудници, неопасни поради
газ или взривяващ се прах, за устройства за съобщение и сигнализация,
подхранвани с ток с напрежение не повече от 24 в.
Чл. 535 За съобщение, сигнализация и управление при искробезопасни
системи се разрешава да се употребяват голи проводници във всички рудници,
опасни поради газ или взривяващ се прах.
Чл. 536 В рудници от I и II категория в главните извозни изработки,
промивани от чиста въздушна струя, при липса на опасност от събиране на газ
или прах в тези изработки се разрешава, във всеки отделен случай с
разрешение на главния инженер на предприятието (рудоуправлението),
изпълняване на сигналните линии с голи проводници при напрежение не
повече от 24 в.
Чл. 537 Забранява се в рудниците, опасни поради газ или взривяващ се
прах, да се отварят капачетата, да се извършва ремонт и регулиране на
електроапаратите и да се присъединяват линиите за съобщение, когато са под
напрежение.
Чл. 538 Сигналното устройство на всяка подемна машина трябва да има
отделни проводници и да се подхранва от отделен източник на енергия
(трансформатор, акумулаторна батерия и др.).
Сигналните устройства, с изключение на сигнализацията по шахтата,
могат да се подхранват от осветителната и тролейната мрежа.
Чл. 539 Полагането на кабели за съобщение и сигнализация, а също на
голи проводници в рудниците трябва да се извършва по свободната от силови

кабели страна на изработките, а в случай на невъзможност да се изпълни това
изискване – на разстояние, не по- малко от 0,3 м от силовите кабели. Голите
проводници трябва да се покриват на изолатори или ролки.
9. ЗАЩИТНО ЗАЗЕМЯВАНЕ
Чл.
540
На
заземяване
подлежат
металните
части
на
електротехническите устройства, които не се намират под напрежение, но
които в случай на повреждане на изолацията могат да бъдат под напрежение,
като корпусите на машините и апаратите, рамите на разпределителните
уредби, кожусите на разпределителните кутии, трансформаторите и
измервателните прибори, арматурите на кабелите, металните обвивки на
кабелите, а също сигналните въжета, тръбопроводите, нетокопроводните релси
и др., разположени в изработки, в които има електрически уредби и
проводници.
Чл. 541 В подземните изработки трябва да се устройва обща
заземителна мрежа, към която трябва да се присъединяват всички подлежащи
на заземяване съоръжения и местните заземители.
Чл. 542 Общата заземителна мрежа трябва да се прави посредством
непрекъснато електрическо съединяване на всички обвивки на кабелите
(оловни и бронирани) независимо от големината на напрежението с
присъединяването им към централното заземяване и към местните заземители.
Чл. 543 Ако рудникът има няколко хоризонта, заземителната мрежа на
всеки хоризонт трябва да бъде съединена с електрода в зумпфа и във
водосборника. В каменосолните и калиевите рудници тя се съединява с
главния заземител на повърхността.
Чл. 544 В случай, че кабела е прокаран през сондаж, главното
заземяване трябва да се устройва на повърхността или в един от
водосборниците на рудника. При това той трябва да има не по- малко от две
заземявания, едното от които при нужда да служи за резервно.
Чл. 545 За устройване на заземяването трябва да се правят изкуствени
заземители в зупфовете, водосборниците, галерийните водоотливни канавки
или пък в други удобни за тази цел места.
Чл. 546 В рудника трябва да има не по- малко от два главни заземителя
(в зупфа и водосборника), заместващи се един друг през време на ремонт или
почистване на единия от тях. За заземители в зупфа и водосборника трябва да
се употребяват стоманени листове (електроди) с площ, не по- малка от 0,75 м²,
и дебелина, не по- малка от 5 мм.
Чл. 547 За заемители в галерийните водоотливни канавки трябва да се
употребяват стоманени ленти с площ, не по- малка от 0,6 м², и с дебелина, не

по- малка от 3 мм, които трябва да се поместват в удълбочени места на
водоотливната канавка. За устройване на заземители в изработки, в които няма
водоотливна канавка, се разрешава употребата на стоманени тръби с
диаметър най- малко 35 мм, и дължина не по- малко от 1500 мм, поставени в
мокри или редовно овлажнявани дупки със същата дълбочина. Стените на
тръбите на тези заземители трябва да имат на различна височина най- малко
20 броя дупки с диаметър не по- малко от 5 мм.
Чл. 548 Към заземителя трябва да бъде заварен отрязък от стоманена
лента с болтова клема за присъединяване на заземителния проводник.
Чл. 549 Електрическото съпротивление на заземяващия проводник
мажду всяка подвижна машина и мястото на неговото присъединяване към
общата заземителна мрежа или към местния заземител не трябва да
превишава 1 ом.
Чл. 550 Забранява се използуването на железни прътове за заземители.
Чл. 551 Заземителните проводници трябва да се правят от стоманен
проводник със сечение, не по- малко от 50 мм². Повърхностите в местата за
съединяване трябва да бъдат очистени до блясък и здраво прихванати с
болтове.
Чл. 552 Общото преходно заземление на заземителната мрежа,
измерено както в най- отдалечените от зупфа заземители, така и във сички
други заземители не трябва да превишава 2 ома.
Чл. 553 При подхранване на подземните електроуредби с прокаран през
сондаж кабел, с напрежение, не по- високо от 700 в, от трансформатори,
инсталирани на повърхността, преходното съпротивление на заземителната
мрежа, измерено в най- отдалечената от основния заземител точка, не трябва
да превишава 4 ома. Ако сондажа е закрепен с обсадни тръби, те трябва да
бъдат използувани като допълнителен заземител към основния заземител.
Чл. 554 При заземяване на стационарни машини, трансформатори и
апарати корпусите им трябва да се присъединяват към общата заземителна
мрежа (металните обвивки на кабелите) с помощта на стоманен проводник със
сечение, не по- малко от 50 мм². Повърхностите в местата на съединяване
трябва да бъдат зачистени до блясък и здраво закрепени с болтове. Освен това
корпусите на машините и апаратите трябва да бъдат присъединени към
местните заземители.
Чл. 555 Металните обвивки на отделните кабелни парчета, съединени с
муфи, трябва да бъдат електрически съединени с външни медни мостове със
сечение, не по- малко от 25 мм², или със стоманени – със сечение, не по- малко
от 50 мм². Мостът трябва да бъде съединен с кабелната арматура с помощта
на калайдисани хамути и болтове с гайки и федершайби. Повърхностите в

местата на присъединяване трябва да бъдат зачистени до блясък и здраво
скрепени с болтове. Всяка кабелна муфа на силовите бронирани кабели трябва
да има местно заземяване.
Разрешава се за стационарното осветление на изработките да се
устройва местно заземяване не на всяка муфа, а през всеки 100 м. Мрежата на
общото заземяване се изпълнява съгласно настоящия правилник.
Чл. 556 Всички части, които подлежат на заземяване (корпуси на
машини, отделни апарати или групи от апарати, съединени в разпределителни
устройства), трябва да имат местни заземявания, присъединени към общата
заземителна мрежа. Всички подлежащи на заземяване части трябва да имат
отделни заземителни проводинци.
Чл. 557 Заземителните електроди намиращи се в зупфа или
водосборката, трябва да бъдат съединени със заземяващите шини, намиращи
се в крайшахтовите електромашинни камери, с меден проводник със сечение,
не по- малко от 50 мм², или със стоманена лента със сечение, не по- малко от
100 мм².
Чл. 558 Забранява се последователно да се свързват в един
заземителен проводник няколо заземявани съоръжения.
Чл. 559 Заземителните проводници и местата на тяхното съединяване
трябва да бъдат достъпни за преглед и изпитвания.
Чл. 560 Заземяването на подвижните машини и апарати и осветителните
арматури трябва да се извършва с помощта на отделно заземяващо жило на
гъвкавия кабел. Заземяващото жило трябва да бъде присъединено към общата
заземителна мрежа и към местния заземител.
10. НАДЗОР И КОНТРОЛ
Чл. 561 Машини и апарати с напрежение до 700 в могат да се отварят за
преглед или ремонт само от лица, които имат съответната квалификация и
право да извършват такава работа.
Забранява се на електрошлосерите на участъковите подстанции да
отварят обслужваните машини и апарати с напрежение повече от 700 в. На
електрошлосерите се разрешава само да включват и изключват такива
машини. Отварянето или ремонтът на машините и апаратите с напрежение
повече от 700 в трябва да се извършва от лица, определени от главния
енергетик на рудника.
Чл. 562 Всички електрически машини, апарати, трансформатори и др.
трябва периодично, но не по- рядко от веднъж месечно да се преглеждат от

главния енергетик на рудника или неговия помощник, който да записва
резултатите от проверката в картата на съответната машина.
Чл. 563 Забранява се в рудниците, опасни поради газ или взривяващ се
прах, използуването на руднични взривоопасни електросъоръжения при
нарушаване взривоопасността на тяхната обвивка (липса макар и на един болт
или гайка, предвидени в конструкцията на подвижните части на обвивката и в
конструкцията на електрическите възли, счупване на корпуса, увеличаване на
въздушната междина между плоските фланци, а също нарушаване на
взривонепроницаемонстта на другите свързани с обвивката части и пр.).
Чл. 564 Забранява се в рудниците да се употребяват електросъоръжения
с неизправни п=блокировъчни устройства.
Чл. 565 Проверката, а в случай на необходимост регулировката на
автоматичната защита трябва да се извършва не по- рядко от веднъж на три
месеца.
Чл. 566 Преди включване на електротехническите уредби, стояли
продължително време в бездействие, трябва чрез проверка да бъде
установено,
че
състоянието
на
тяхната
изолация
отговаря
на
електротехническите правила и норми.
Чл. 567 Гъвкавите кабели в началото на смяната, а също през време на
работата в смяната трябва да се преглеждат от работниците, обслужващи
подхранваната от гъвкавия кабел уредба.
Чл. 568 Повредения кабел трябва незабавно да бъде изключен и
изпратен за ремонт. Забранява се употребата на гъвкави кабели с
невулканизирани спайки. Преглед на силовите и осветителните гъвкави кабели
трябва да се извършва в началото на всяка смяна от работниците, обслужващи
тези уредби. Преглед на гъвкавите кабели през време на смяната се извършва
от дежурния електрошлосер на участъка. При преглед на гъвкавия кабел е
необходимо да се удостовери, че неговата външна обвивка няма нарези, не е
продупчена и няма други повреди. Необходимо е също да се провери, че
кабелът е окачен правилно. Особено внимание трябва да се обръща на
състоянието на спайките на кабела и да не се допуска да се работи с такъв
кабел при повишена температура в местата на сайките, а също при отлепен
вулканизиран слой. При откриване на повреди на гъвкавия кабел, той трябва
незабавно да бъде изключен и отправен за ремонт. По кабелите не трябва да
се допускат възли, резки пречупвания и усуквания. Не се разрешава да се
окачват на кабела лампи, инструменти и други предмети. След ремонт на
кабела трябва да се извърши внимателен външен преглед както на
ремонтирания вече участък, така и по цялата дължина на кабела. След ремонт
е необходимо да се измери с мегер съпротивлението на изолацията на
отделните жила на кабела, което не трябва да бъде по- малко от 50 мегаома.

Наставеният кабел освен това е необходимо да се подложи на изпитване на
товар до нормалния работен ток за дадено сечение на кабела в продължение
на 30 минути.
Ако в ремонтираното място кабелът се нагрява повече, отколкото в
останалата част, спайката трябва да се преработи.
Чл. 569 При ремонт на минните изработки свалянето и окачването на
бронирания кабел трябва да се извършва от електрошлосерите на рудника или
от обучени работници.
Чл. 570 Персоналът, работещ с електроуредбите е задължен ежесменно
да извършва външен преглед за състоянието на защитните заземявания. При
забелязана неизправност в заземяването уредбата трябва незабавно да бъде
изключена до привеждане на заземяването в изправност.
Чл. 571 Специално определени и обучени лица трябва системно, но не
по- рядко от веднъж в месеца да извършват преглед на цялата заземителна
мрежа на рудника, а също да измерват общото съпротивление на
заземителната система в съответствие с «Инструкция за устройството,
прегледа и измерването на съпротивленията на рудничните защитни
заземявания» (приложение 16).
Чл. 572 Трансформаторното масло, употребявано в апаратите,
монтирани в подземните изработки, трябва да се изпитат на диелектрична
издръжливост и физико-химични свойства най- малко веднъж в сроковете,
отбелязани в таблицата:

Наименование

Изпитване на
пробив в
месеци

Физикохимичен
анализ в
месеци

Трансформатори

6

12

Маслени прекъсвачи

6

12

Маслени контролери,
превключватели,
автотрансформатори

3

6

Селенови
токоизправители

6

12

Забележка
Освен това маслото
в кутиите на
маслените
прекъсвачи трябва
да се изпитва след
три изключвания в
следствие на къси
съединения.

Когато е необходимо да се долива масло в апаратурата, то трябва да
бъде предварително изпитано на диелектрична издръжливост и физикохимични свойства.

Протоколите от изпитванията, извършени в лаборатории трябва да се
пазят от главния механик на рудника.
Чл. 573 Маслото, с което се пълнят апаратите и трансформаторите,
трябва да отговаря на изискванията на държавния стандарт.

Глава VII
ОСВЕТЯВАНЕ С ИНДИВИДУАЛНИ ПЛАМЪЧНИ И АКУМУЛАТОРНИ
ЛАМПИ
Чл. 574 Забранява се влизането в рудника и движението на хора в
изработките, а също и извършването на работа без лампа за осветление.
Чл. 575 Количеството на изправните лампи на всеки рудник трябва да
бъде с 10 % повече от списъчния брой на всички подземни работници.
Чл. 576 Всяка лампа трябва да бъде снабдена с номер и зачислена към
един и същ работник. Бензиновите лампи трябва да отговарят на действуващия
държавен стандарт, а карбидните и акумулаторните – на действуващите ТУ.
Чл. 577 Акумулаторните и бензинови лампи, които се дават на
работниците, трябва да осигуряват продължителност на нормално
непрекъснато светене, не по – малко от 10 часа, карбидните – не по – малко от
9 часа, считано от момента на получаването на лампата.
Чл. 578 Всички работници, ИТР и надзорен персонал, влезли в рудника,
трябва след излизане от рудника незабавно да предадат лампите в
лампестерната. Ако два часа след свършване на смяната се окаже, че не
всички лампи са върнати, старшият сменен лампистер е задължен незабавно
да запише в «Книга за записване на лицата, непредали лампите след
свършване на смяната» номерата и имената на лицата, невърнали лампите и
да съобщи това на дежурния по рудник (приложение 17).
Чл. 579 Раздаването на лампите трябва да бъде организирано така, че
винаги може да се установи лицето, което е дало лампата и лицето, което я е
получило обратно при връщането и. Лампите трябва да се предават чисти и в
изправно състояние. Началникът на вентилацията на рудника (или друго лице,
определено от главния инженер на рудника) е задължен най – малко веднъж в
месеца да преглежда внимателно всички руднички лампи. Резултатите от
прегледа трябва да се оформят с акт, а неизправните лампи трябва да се
изваждат от употреба.
Чл. 580 При всеки рудник или група от малки рудници трябва да бъдат
устроени лампистерни.

Лампистерните трябва да бъдат в огнеустойчиви помещения на
повърхността. Ако лампистерната се устройва в надшахтовото здание, тя се
отделя от останалата част на зданието със стени от огнеустойчив материал, в
който се разрешава да се оставят малки прозорчета, закривани с метални
капаци.
Чл. 581 Отоплението на лампистерните може да бъде парно, водно или с
печки. Помещенията, в които се намират огнищата на печките, трябва да бъдат
изолирани от работните отделения на лампистерната със стени от
огнеустойчив материал и да имат самостоятелен изход навън.
Чл. 582 За осветяване на помещенията в лампистерната трябва да се
употребяват осветителни тела рудничен тип. При подхранването на лампите от
мрежата проводниците трябва да бъдат кабелни.
Чл. 583 Материалите за чистене на лампите, като парцали, конци и др.,
до тяхното унищожаване трябва да се пазят в железни кутии с плътно
затварящи се капаци.
Чл. 584 Всички помещения на лампистерните трябва да се поддържат
чисти и да имат нагнетателно – изтегляща вентилация – както обща, така и
местна. Масите, на които се разглобяват, чистят и пълнят лампите, трябва да
имат изтегляща низходяща вентилация.
Чл. 585 Забранява се в лампистерната и в склада за бензин да се пуши,
да се носят принадлежности за пушене и да се влиза в тях с открит огън, за
което на видно място отвън и вътре в лампистерната трябва да бъдат закачени
табели с предупредителни надписи.
Чл. 586 Лампистерните трябва да бъдат снабдени с пожарогасители и
сандъци с пясък.
Чл. 587 В лампистерните трябва да бъде предвидено място за пазене,
проверяване и раздаване на самоспасители, а за силикозоопасните рудници –
на противопрахови маски.
Чл. 588 Лампистерните за бензинови лампи освен помещение за
работниците за получаване и издаване на лампите трябва да имат и следните
изолирани помещения:
а) за приемане, издаване и пазене на готовите лампи;
б) за чистене на лампите;
в) за пълнене на лампите с бензин;
г) за запълване, продухване и пломбиране на лампите;
д) работилница за ремонт на лампите.

Отделението за пълнене на лампите трябва да има самостоятелен изход
навън, да се съединява с останалите отделения чрез прозорци с въртящи се
прозоречни крила. Другите отделения трябва да бъдат отделени с
огнеустойчиви прегради и съединени помежду си с врати.
Чл. 589 Помещенията, в които се пълнят лампите с бензин, трябва да
бъдат с взривобезопасни електросъоръжения.
Чл. 590 Работните маси, на които се пълнят и чистят лампите, трябва да
бъдат обшити с поцинкована ламарина и да са поставени така, че работниците
в случай на опасност да могат безпрепятствено да се отделечат.
Чл. 591 В наливното отделение на лампистерната се разрешава да се
държи запас от бензин само в метални плътно затворени съдове с обща
вместимост не повече от 40 л. Наливните апарати трябва да бъдат устроени
така, че бензинът при напълване на лампите да не се разлива.
Чл. 592 Влизането в склада за бензин, а също пренасянето на бензина
нощем се разрешава само при използуване на предпазителни акумулаторни
лампи. Складът за бензин трябва добре да се проветрява.
Чл. 593 Лампистерните за акумулаторни лампи освен помещението за
работниците за получаване и издаване на лампите трябва да имат и следните
помещения:
а) за приемане, разглобяване, чистене на лампите, приготвяне на
електролита и заливане на акумулаторите:
б) за пазене и раздаване на лампите;
в) за зареждане на акумулаторите;
г) за токоизправителните агрегати;
д) за чистене и приготвяне на бензиновите лампи;
е) за пълнене на бензиновите лампи;
ж) за началника на лампистерната при количество на лампите повече от
1000;
з) спомагателни помещения (работилница, склад и др.).
Чл. 594 За приготвяне на разтвор от електролит и заливане с него на
акумулаторите трябва да се употребяват специални приспособления,
предпазващи от разпръскване и разливане на електролита. Работниците
трябва да са снабдени със защитни очила, гумени ръкавици и престилки. В
помещението трябва да има неутрализиращи разтвори или прах за в случай на
изгаряне на тялото с електролит.

Чл. 595 Зарядните станоци за акумулаторните лампи трябва да бъдат
снабдени с измерителни прибори.
Чл. 596 При получаване на лампата работникът е длъжен лично да се
увери в нейната изправност. При откриване на неизправност в лампата тя
трябва да бъде незабавно върната в лампистерната и да се получи изправна.
Изправната лампа трябва да се пази от повреди, удари и сътресения.
След получаване
изправност.

на

лампата

работникът

отговаря

за

нейната

Преносимите акумулаторни лампи в руднично нормално изпълнение
трябва да отговарят на следните условия:
а) електрическата крушка трябва да бъде закрита от прозрачен,
механически здрав, изпъкнал калпак с дебелина най – малко 5 мм, запазен от
механически повреди или от плоско стъкло с дебелина, не по – малка от 3 мм,
без специална механическа защита, ако неговият диаметър не е по – голям от
70 мм;
б) средната сила на светлината на лампата в хоризонтална плоскост не
трябва след 11 часа непрекъснато светене да се намалява повече от 35 %;
в) акумулаторните лампи трябва да бъдат устроени така, че да бъде
изключена възможността от разливане на електролита при всяко положение на
лампата;
г) лампите трябва да бъдат непроницаеми за прах и вода;
д) ослепяващо действие на лампата трябва да бъде изключено.
Чл. 597 Забранява се употребата при подземните работи на петролни,
лоени и нафтови лампи освен на акумулаторни, карбидни и бензинови лампи.
Чл. 598 Освен отделението за работниците за получаване и издаване на
лампите лампистерните за карбидни лампи трябва да имат и следните
отделения:
а) за зареждане на лампите с карбид и вода;
б) за чистене на лампите.
Чл. 599 Помещенията за зареждане и пълнене на бензинови и карбидни
лампи при акумулаторните лампистерни трябва да бъдат изолирани.
Чл. 600 Карбидът трябва да се пази в херметично затворени метални
съдове. Отвореният съд за раздаване на карбида трябва да бъде незабавно
залян с петрол.

Чл. 601 Забранява се влизането на външни лица в лампистерната и
складовете и.
Чл. 602 В лампистерната трябва да има окачени инструкции и плакати за
правилата за безопасна работа с индивидуални пламъчни и акумулаторни
лампи.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРАВИЛА ЗА РУДНИЦИ И УЧАСТЪЦИ,
ОПАСНИ ПО ЕКСПЛОЗИЯ НА ГАЗ ИЛИ ПРАХ
Чл. 603 В рудниците, опасни поради експлозия на газ или прах, за
осветление трябва да се употребяват само акумулаторни лампи рудничен тип.
Бензиновите предпазителни лампи служат за контрол за съдържанието
на метана и въгледвуокиса в рудничната атмосфера. В този случай
бензиновите лампи трябва да се дават на лицата от надзора и на опитни
работници, при което във всеки забой, където се работи, трябва да има една
или две предпазителни бензинови лампи.
Бензиновите
изисквания:

лампи

трябва

да

отговарят

на

следните

основни

а) лампата трябва да има две предпазителни метални решетки –
вътрешна и външна – със 144 еднакви дупки на 1 см², от жички с диаметър, не
по – малко от 0,3 мм и не повече от 0,4 мм.
б) стъкленият цилиндър трябва да бъде изработен от безцветно
закалено стъкло без мехурчета и други дефекти; плоскостите на основите на
цилиндъра трябва да бъдат отшлифовани строго перпендикулярно на неговата
ос;
в) всяка лампа трябва да бъде снабдена с два затвора; един магнитен и
друг от жичка с електрозаварка или пломба;
г) лампата трябва да бъде снабдена с приспособление, недопускащо
увеличаване на пламъка повече от допустимата граница.
Чл. 604 Бензиновите предпазителни лампи, употребявани в рудниците,
трябва да бъдат снабдени с метални шлемове, ако във вентилационните и
извозни галерии скоростта на въздушната струя превишава 5 м/сек.
Чл. 605 При съхраняване и поддържане на бензиновите лампи трябва да
се спазват следните условия:
а) при осветление с акумулаторни лампи броят на бензиновите лампи
трябва да състава най – малко 10 % от общото количество на акумулаторните
лампи;

б) преди да бъдат дадени на работниците бензинови предпазителни
лампи, те трябва да бъдат проверени със сгъстен въздух под налягане, не по –
малко от 0,25 атмосфери, за плътност на съединенията на частите им.
Чл. 606 Пламъкът на предпазителната бензинова лампа, трябва да се
поддържа толкова висок, че мрежите да не се нагряват и да не се опушват.
Повредената през време на работа лампа трябва да се угасва чрез
намаляване на фитила и и чрез покриването и с дреха, но не ис духане.
Чл. 607 В рудниците, опасни по метан или взривяващ се прах, се
забранява употребата на бензинови лампи с приспособления за запалване.
Всяка повредена или угаснала в подземните изработки лампа трябва да
бъде сменена в най – близкия пункт за пазене на резервни светещи бензинови
лампи.
Глава VII
ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И ПОТУШАВАНЕ НА РУДНИЧНИ
ПОЖАРИ
1. Общи правила
Чл. 608 Надшахтовите здания и повърхностните околошахтови
съоръжения трябва да отговарят на изискванията за противопожарна охрана на
промишлените предприятия.
Чл. 609 Кулите и надшахтовите здания при новостроящите се шахти и
шурфове (с изключение на проучвателните), през които постъпва в рудника
чиста въздушна струя, а също намиращите се в тези здания канцеларии,
складове и др., трябва да се правят от огнеустойчив материал. С огнеустойчив
материал трябва да бъдат закрепени устията на шахтите, шурфовете и
щолните на протежение, не по – малко от 10 м от повърхността, а така също и
местата за пресичане на шахтите с хоризонтите и връзките с рудничните
дворове.
Устията на капиталните наклонени шахти, бремзбергите и техните връзки
с извозваните и вентилационните галерии на протежение, не по – малко от 15
м, трябва да бъдат закрепени с огнеустойчиво крепене. Срокът за изпълнение
на това изискване за действуващите рудници се установява от Министерството
на тежката промишленост.
Забележка. При действуващи шахти кулите и надшахтовите здания,
построени от дърво, може да останат при условие, че се проведат специално
разработени противопожарни мероприятия, утвърдени от Министерството на
тежката промишленост и съгласувани с РМТИ.

За дренажните шахти изискванията на настоящия член не се отнасят.
Чл. 610 Устията на шахтите и шурфовете за подаване на пресен въздух
трябва да бъдат снабдени с метални капаци, а устията на щолните да имат
метални врати. Тези устройства трябва леко да се затварят.
Чл. 611 Всички вентилаторни здания и вентилационни канали на
главните вентилаторни уредби и техните спомагателни вентилационни
устройства, които работят на нагнетяване, а също всички калориферни канали
трябва да бъдат построени от огнеустойчив материал. Вентилационните канали
трябва да се строят с двойни клапани (заслони), които възпрепятствуват при
затварянето им достъпа на външния въздух в рудника.
Подемните шахти, предназначени за подаване на чист въздух, трябва да
бъдат съоръжени с вентилационни канали, устията на които трябва да излизат
в отделно здание от огнеустойчив материал с решетки на прозорците и
железни врати, леко отварящи се отвътре.
При наличност в шахтата на пътеходно отделение вентилационният
канал трябва да бъде съединен с него.
Това здание трябва да се строи от съществуващите постройки и
съоръженията на разстояния, предвидени в «Противопожарни норми за
строително проектиране на промишлени предприятия и населени места».
Връзката на този вентилационен канал с пътеходното отделение на
шахтата трябва да се намира на дълбочина, не по – малка от 4 м, от устието на
шахтата до тавана на вентилационния канал.
Вентилационният канал трябва да служи като резервен изход и да има
размери: височина, не по – малка от 1,8 м и широчина 1,4 м.
Чл. 612 Забранено е пушенето и ползуването на открит огън в
надшахтовите здания и в помещенията, в които има смазочни материали, а
също в електромашинните и трансформаторните камери, електроподстанции и
електролокомотивни депа независимо от вида на тяхното крепене, за което
трябва да бъде закачена обява на видно място.
Чл. 613 Забранява се да се разполагат дървени и въглищни складове,
табани с горещи самозапалващи се породи и руди, а също табани за сгурия на
разстояние, по – близко от 100 м от надшахтовите здания и съоръжения.
Табаните за сгурия за горящи и самозапалващи се породи и руди трябва
да се разполагат с оглед на преобладаващите ветрове, така че продуктите от
горенето да не влизат в рудника.

Чл. 614 Забранява се постъпващия в шахтата въздух да се нагрява чрез
непосредственото му съприкосновение с пламъка на горивото, изгаряне в
нагревателните устройства и мангали.
Чл. 615 Промиването и почистването на пробивните чукове в подземните
изработки се разрешава да се извършва само в специални камери, закрепени с
огнеупорен материал, съоръжени с железни врати и снабдени с
противопожарни средства.
Чл. 616 Смазването на вагонетките в подземните изработки се
разрешава да се извършва само в отделни специални камери, закрепени в
огнеупорно крепене и снабдени с противопожарни уреди. Смазване на вагоните
може да се извършва в надшахтовото здание при условие, че стните и подът на
местата за смазване са обшити с ламарина и има необходимите
противопожарни средства.
Чл. 617 Смазочните материали, паклите и петролът трябва да се пазят в
закрити железни съдове (бидони и кутии) в количества, определени за всеки
вид материал от главния механик на рудника, но не повече от денонощната
потребност.
Подовете в помещенията, в които се пазят и преливат смазочните
материали, трябва да бъдат от огнеупорен материал и да се посипват с пясък,
който след замърсяването му да бъде сменяван.
Използваните материали за избърсване на машините трябва да се пазят
в затворени железни сандъци или в кофи и в тях да се изнасят от рудника.
Смазването на вагонетките, машините и механизмите трябва да се извършва с
помощта на специални закрити приспособления (масленки, текаламити и др.).
Чл. 618 В подземните конюшни яслите трябва да се разполагат в
съответствие с проекта; при това проходът между тях и свободната стена
трябва да бъде с широчина, не по- малка от 1,5 м. Конюшнята трябва да има
два изхода. Дървени подове трябва да има само пред яслите. Подовете на
проходите трябва да бъдат от чакъл.
Пазене на сено вътре в рудника се разрешава само толкова, колкото е
необходимо за денонощието, и то в пресован вид и затворено; за сеното трябва
да бъде построено специално складче от огнеупорно крепене с желязна или
обшита с ламарина врата.
Чл. 619 В подземните изработки на негазовите рудници и в
надшахтовите задания се допуска да се извършват заваръчни работи, а също
да се употребяват поялни лампи само с писмено разрешение на главни
инженер на рудника. Заваръчните работи трябва да се извършват в
присъствието на лице от техническия надзор и при спазване мерките за

безопасност, предвидени в «Инструкция за извършване на заваръчни работи в
подземните изработки и надшахтовите здания» (приложение 18).
Забранява се размръзването на замръзнали водопроводи да се
извършва с парцали, пакли и други горливи материали.
Забранява се при оглеждане на изработки, бункери и улуци да се
хвърлят в тях запалителни горливи материали.
Чл. 620 Всички електромашини и трансформаторни кабели,
електроподстанции, депа и складове за взривни материали трябва да бъдат
закрепени с огнеустойчиви материали.
Трансформаторните камери трябва да имат огнеустойчиви враи и
иогнеустойчив под.
Електроуредбите трябва да бъдат осигурени с противопожарни средства;
при това пожарогасителите трябва да бъдат само със сух състав.
Чл. 621 Всяка шахта и щолна трябва да бъде съоръжена с
противопожарни
устройства
(шахтен
противопожарен
водопровод,
приспособяване на въздухопровода за подаване на вода и др.), съгласно
«Инструкция за противопожарната охрана на рудниците» (приложение 19).
Дървените кули трябва да бъдат съоръжени с оросителна система.
Чл. 622 Всички подземни складове за взривни материали, машини и
камери, ремонтни работилници, складове, депа. подстанции и др., а също и
всички руднични дворове и участъците на галериите в механизираните
подготвителни очистни забои трябва да бъдат снабдени с противопожарни
средства.
Мястото, количеството и вида на противопожарните средства и
инструментите се определя от ръководството на рудоуправлението
(предприятието) при съгласуване с РМТИ.
Чл. 623 За съхраняване на противопожарните материали, съоръжения и
приспособления трябва да бъдат организирани:
а) повърхностни складове при всеки рудник, разположени на разстояние
не повече от 100 м от надшахтовото здание и свързани с шахтата с релсови
пътища; забранява се разполагането на склада с противопожарно оборудване и
материали в надшахтовото здание;
б) централни подземни складове на всеки действуващ хоризонт на
рудника;
в) участъкови складове на главната магистрала на участъка от към
страната на постъпващата чиста въздушна струя.

На всеки хоризонт трябва да има също вагонетки с противопожарни
съоръжения и материали за изграждане на най- малко две прековки.
Количеството и мястото на тези вагонетки се определя от главния инженер на
рудника.
Всеки склад трябва да бъде снабден с противопожарни средства,
материали и инструменти и с инвентар в количества, установени от глажния
инженер на рудника и съгласувани с РМТИ и МСК.
Чл. 624 Персоналната отговорност за наличността и качеството на
материалите, намиращи се в противопожарните складове, се възлага на
началниците на участъците (за участъковите складове) и на началника на
рудника (за общорудъчните и повърхностните складове).
Чл. 625 Забранява се използуването на материалите, намиращи се в
противопожарните складове, за нужди, не свързани с ликвидирането на аварии.
Материалите, изразходвани от складовете при ликвидиране на пожари и други
аварии, трябва да бъдат попълнени в еднодневен срок.
Чл. 626 Всички противопожарни складове трябва да бъдат затваряни с
ключ и пломбирани.
Ключовете от складовете с противопожарните материали (подземни и
надземни) трябва да се пазят в кабинета на началника на рудника на видно
място в сандъче под стъкло и в диспечерския пункт на рудника. В случай на
авария ключалките на тези складове могат да се разбиват.
Чл. 627 На повърхността на новостроящите се рудници, които нямат
външен пожарен водопровод, трябва да се поставят и винаги да бъдат пълни с
вода специални противопожарни резервоари, вместимостта на които се
определя по предварително изчисление. Сроковете за устрояването на
резервоари при действуващите рудници се определя от Министерството на
тежката промишленост. При изработването на рудник с дълбоки хоризонти в
качеството на противопожарни резервоари се допуска се допуска да се
използуват водосборниците на водоотливните уредби от горните неработещи
хоризонти, а също и от работещите хоризонти; тези водосборници трябва да
имат постоянен запас от вода в количество, определено от главния инженер на
предприятието или рудоуправлението.
Резервоарите трябва да бъдат съединени с шахтата с противопожарни
водопроводи, монтирани от тръби с диаметър, не по- малък от 100 мм. При
резервоарите трябва да се монтират помпи, производителността и напорът на
които се определя в проекта за противопожарното съоръжаване на рудника. В
рудничните дворове, закрепени с дърво, трябва да бъде устроена подземна
противопожарна магистрала.

Чл. 628 На входящата струя на всички хоризонти, наблизо до рудничните
дворове, трябва да има двойни леко затварящи се врати от огнеустойчив
материал. Местата за поставяне на вратите се определят във всеки отделен
случай с проект; при това разстоянието между тези врати трябва да бъде на помалко от 10 м.
Чл. 629 В местата, предвидени по плана за ликвидиране на авариите,
трябва да бъдат предварително поставени каменни, тухлени или бетонни
прековки с отвори за поставяне на врати. Вратите трябва да бъдат напълно
готови за поставяне и да се пазят наблизо до прековките. Местата и срокът за
направата на прековките и тяхното количество трябва да бъдат утвърдени от
главния инженер на рудоуправлението (предприятието). До всяка прековка
откъм външната страна по отношение на участъка, подлежащ в случай на
необходимост на изолация, трябва да бъде построена ниша (авариен склад)
със съответни размери, в която трябва да се пазят тухли, пясък, глина и дъски в
количество, необходимо за уплътняване на отворите, след като те бъдат
затворени с врати.
Чл. 630 От повърхността по ствола на шахтата, в щолните, камерите и по
основните извозни хоризонти трябва да бъде прокарана водопроводна
магистрала, на която трябва да бъдат поставени кранове на разстояние не
повече от 50 м един от друг.
Списъкът на рудниците и сроковете за тяхното съоръжаване с
водопроводи се определят от Министерството на тежката промишленост.
Чл. 631 При разработване на месторождения с пиритни руди, склонни
към самозапалване, трябва да се изпълняват мерките, предвидени в
инструкция (или специален проект) за предотвратяване на подземни пожари,
утвърдена от МТИ.
Чл. 632 При разработване на пиритни руди се забранява:
а) да се оставя натрупването на сулфиден руден прах в очистните забои;
б) да се
самозапалване;
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в) да се изземват целици под пожарни участъци до ликвидирането на
пожара;
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Чл. 633 Всички работници от пиритните рудници трябва да бъдат
запознати с методите за разпознаване самозапалването на пирита, с основните
начини за борба с пожарите и с методите на самоспасяване в рудника.

Признаците на самозапалване на пиритните руди са: повишена температура на
въздуха (повече от 25ºС), на рудата и породата (повече от 30ºС), серно –
кисела руднична вода (3 -10 - 21 г/л), ароматични миризми (на оцетна киселина,
спирт, смола, етери и др.), газове (СО, СО2, SO2, H2S), изменение състава на
рудничния въздух, появяване на дим и огън.
Чл. 634 След извършване на взривни работи в серни рудници, забоите и
отбитата руда трябва да бъдат прегледани от техническия надзор с цел да се
предотвратява възможното възникване на пожар.
Чл. 635 При всеки рудник, разработващ месторождение на пиритни руди,
склонни към самозапалване, трябва да има сондажни уредби и съоръжения за
извършване на сондажни и затлачващи работи в количество, съответствуващо
на мащабите на производството.
Чл. 636 Не по – малко от 5 % от подземните работници, а също
ръководният технически персонал, трябва да бъде обучен в използуването на
кислородни дихателни апарати.
Чл. 637 За известяване на работниците, намиращи се в забоите, за
възникнал пожар всеки рудник трябва да има изправна пожарна сигнализация,
предвидена по плана за ликвидиране на авариите.
Чл. 638 В рудници с пожарни огнища при спиране на вентилаторите или
при нарушаване на определения режим на проветряване, работещите в
изработките трябва да бъдат незабавно изведени на повърхността.
След
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проветряването, рудникът трябва да бъде добре проветрен, прегледан от
техническия надзор, а съставът на въздуха да бъде проверен чрез анализ.
Работниците могат да бъдат допуснати в минните изработки само след
получаване на положителни резултати от анализа.
2. ПОТУШАВАНЕ НА ПОДЗЕМНИ ПОЖАРИ
Чл. 639 Потушаването на всички подземни пожари трябва да се
извършва непосредствено с активни методи. Към изолиране на участъка
трябва да се прибягва само тогава, когато са изчерпани всички възможни
средства за активно въздействие върху огнището на пожара.

Чл. 640 За потушаване на възникнал пожар от запалване на кабел, на
масло в трансформаторите и другите електрически устройства, намиращи се
под напрежение, трябва да се употребява пясък и пожарогасител със сух
пълнеж. Едновременно трябва да бъде изключен електрическият ток на
участъка, в който е възникнал пожара.
Чл. 641 При възникване на пожар или проявяване на някои от неговите
признаци лицата от инженерно – техническия персонал, завеждащ смяната,
бригадирът или работниците, които са го открили, трябва незабавно да
съобщят затова на главния инженер или началника на рудника и в
съответствие с плана за ликвидиране на авариите да се вземат мерки за
извеждане на хората от застрашените изработки и за ликвидирането на пожара
с всички намиращи се в тяхно разположение средства.
Чл. 642 При получаване на съобщение за пожар главният инженер на
рудника или заместващото го лице от техническия надзор трябва незабавно да
вземе мерките, предвидени в плана за ликвидиране на авариите, с участието
на дошлия командир от минноспасителната част да съставят оперативен план
за ликвидирането на пожара. Оперативният план трябва да съдържа два
раздела. Планът по първия раздел трябва да бъде съставен от колкото се
може по – бързо във вид на възлагане на задачи на дошлите спасители и да
обхваща:
а) мерки за спасяване на хората, застигнати от пожара, а също на хората,
които са застрашени от опасност;
б) мерки за предотвратяване проникването на продуктите от горенето в
другите участъци;
в) първоначални мероприятия за потушаването на пожара.
Планът по втория раздел трябва да се състави след пълното изясняване
характера на пожара и да включва мероприятията по организация на работите,
свързани с избиране на начина за потушаване на пожара, с установяване
количествата
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доставянето им на мястото на работата. При липса на минноспасителни части
тези решения взема самостоятелно главният инженер на рудника.

Чл. 643 В случай на възникване на пожар в съответствие с плана за
ликвидиране на авариите трябва да се вземат мерки въздушната струя да не се
обърне и продуктите на горенето да не проникват в изработки, където по
установената схема на проветряване трябва да минава чиста въздушна струя.
Чл. 644 Отговорността за провеждане на мерките по ликвидиране на
пожара се възлага на главния инженер по рудника или на лицето, което го
замества.
При рудници, които се обслужват от минноспасителни части, редът на
спасителните работи се определя от бойния устав на минноспасителната част.
В тези случаи, когато до момента на пристигането на минноспасителните части
на рудника не се намери главният инженер или лицето, което го замества,
командирът на минноспасителните части е длъжен да се запознае с характера
на аварията и да вземе мерки за нейното ликвидиране съобразно с плана за
ликвидиране на авариите.
Чл. 645 Забранява се отварянето на пожарен участък при наличност на
признаци на продължаващ пожар (повишената температура, наличност на
продукти от горенето).
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непосредствено въздействие, трябва да се подава вода в огнището на пожара
в количество, необходимо за ликвидиране на открития огън, снижаване
температурата на рудата и страничните породи, след което това огнище трябва
да се затлачи с глинеста мътилка.
Чл. 647 Вземането на проби от въздуха от изходящата струя на
пожарния участък в периода на построяването на прековките, трябва да се
извършва от бойци на минноспасителните части.
Чл. 648 При построяването на постоянни прековки или при усилване на
временните трябва да се спазват следните условия:
а) проверките трябва да бъдат въздухонепроницаеми и да се изграждат
от камък, тухли, бетон, парчета от крепителен материал с глина, чували с

пясък, а могат да бъдат и от глина; прековките заграждащи непосредствено
огнището на пожара, трябва да се изграждат само от огнеустойчиви материали;
б) дълбочината на опаковането трябва да бъде не по – малка от 0,5 м в
здравите породи и един метър в меките; при наличност на пукнатини подкопът
трябва да бъде уплътнен с впръскване на циментов разтвор или глина;
в) всички постоянни прековки трябва да бъдат добре белосани;
г) за всяка изработена прековка трябва да се съставя скица, която се
нанася в «Книга за наблюдение на пожарните участъци» (приложение 20).
Чл. 649 Забранява се да се оставят в непосредствена близост до
прековката, неприбирани дървени материали.
Изработката, в която се прави прековка, трябва да бъде в случай на
необходимост добре закрепена с огнеустойчиво крепене, не по – малко от по на
5 м от двете страни на прековката.
Чл. 650 За да се вземат проби от въздуха, за да се измери
температурата и изпусне водата зад прековките, в тях трябва да бъдат
поставени най – малко 3 тръби с диаметър от 35 до 100 мм с пробки с газова
резба. Тръбите трябва да бъдат разположени в долната, средната и горната
част на прековката.
В прековки във вентилационна галерия трябва да се поставя една тръба
на височина 1 – 1,20 м от пода.
Прековките трябва да се правят с отвори, които да се затварят след
свършване на всички работи по изолиране на участъка. Размерът на отвора
трябва да бъде не по – малък от 0,7 X 0,7 м.
Чл. 651 След изграждането прековките трябва да се подлагат на
системни наблюдения. При откриване на неплътности в прековките трябва да
се вземат мерки за ликвидиране на дефектите или усилване на прековките.
От пожарния участък трябва редовно да се вземат проби от въздуха за
анализ на CO, CO2, O2, SO2, горливи въглеводороди и проби от водата за
анализ за съдържание на сярна киселина. При вземане на проби от въздух зад

прековките трябва да бъде изключено засмукването на въздуха отвън.
Вземането на проби трябва да се извърши от бойци от минноспасителните
части. Мястото за вземане на проби трябва да се определя от главния инженер
на рудника при съгласуване с командира на минноспасителните части.
Резултатите от анализите и другите измервания трябва да се записват в
«Книга за наблюдение на пожарните участъци» (приложение 20).
Чл. 652 Извършването на работи в пожарния участък (построяване на
прековки, презакрепване и др.) без кислородни дихателни апарати се
разрешава само на чиста струя и при постоянна нейна посока. При това трябва
да се вземат следните предпазни мерки:
а) всички работници трябва да имат самоспасители;
б) работите трябва да се извършват под непосредственото наблюдение
на лице от техническия надзор;
в) наблизо до мястото на работата трябва да се намира дежурна
минноспасителна част, снабдена с кислородни дихателни апарати и средства
за даване на първа помощ (съживителни апарати и др.);
г) съдържанието на въглеродния окис трябва редовно да се проверява от
минноспасителната част.
Чл. 653 На спасителите от МСК и доброволците от спомагателните
минноспасителни команди се разрешава да работят в газова среда само с
кислородни дихателни апарати.
Чл. 654 Ако през време на изграждането на прековката се усетят слаби
въздушни удари, които са сигнал за неголеми взривове, а също когато данните
от анализите на пробите от въздуха покажат взривоопасна смес на газове,
работата по изграждане на прековката трябва да се прекрати и всички
работници да се изведат на безопасно място.
Чл. 655 Количеството на водата, подавана за потушаване на пожар в
участъци, изолирани с прековки, и на изпомпваната от рудника на повърхността

трябва точно да се следи и измерва. След достатъчно насабиране на вода или
мътилка в пожарния участък той трябва да бъде подсушен.
Чл. 656 Пожарните огнища и всички прековки, отделящи пожарния
участък, както и всички прековки, отделящи изработеното пространство, трябва
да имат поредни номера и да бъдат нанесени на плана на минните работи. При
проверките трябва да се следи:
а) за изправността на прековките;
б) за състоянието на крепенето на изработките пред прековките;
в) за плътността на тапите, запушващи пробките на тръбите;
г) за достъпа към прековките, който не трябва да бъде затрупан с отбита
руда, порода и други материали;
д) за температурата на прековките.
На прековките, отделящи пожарния участък от експлоатационните
изработки, трябва да се извършва ежедневен преглед, а в особени случай (при
рязко изменение съдържанието на газовете) – не по- рядко от веднъж в смяна.
Чл. 657 Резултатите от контрола и наблюдението за състоянието на
противопожарния режим в рудника, а също за състава на атмосферата в
пожарните участъци и състоянието на прековките трябва да се записват в
«Книга за проверка на състоянието на противопожарния режим», която трябва
да се пази от началника на вентилацията или от специално назначено лице.
3. ОТВАРЯНЕ НА УЧАСТЪЦИ С ПОТУШЕНИ ПОЖАРИ
Чл. 658 Към възстановителни и експлоатационни работи в пожарни
участъци може да се пристъпи само след като пожарът е потушен.
За отваряне на участък с потушен пожар, изолиран с прековки, трябва да
бъде съставен план от главния инженер на рудника и да бъде утвърден от
главния инженер на предприятието (рудоуправлението). В плана трябва да
бъдат предвидени:
а) редът за обследване на участъка;

б) начинът за отваряне на участъка;
в) предохранителни мерки при отваряне на прековките; създаване на
необходим запас от материали и инструменти за в случай на повторно
затваряне на прековките; регулиране и посока на въздушната струя;
изключване

на

електрическия

ток;

наличност

на

газоопределители

за

определяне състава на въздуха; наличност на средства за първа помощ.
Отварянето на участъка и първоначалното негово проветряване се извършва
от бойците на минноспасителните части.
Чл. 659 Изходящата струя от отваряния пожарен участък трябва да се
отправя непосредствено в общата изходяща струя на рудника. Хората,
намиращи се на въздушна струя, излизаща от пожарния участък, трябва да
бъдат предварително изведени.
В периода на възстановяване на вентилацията на пожарния участък
трябва да бъде организирано определянето на СО и
При откриване на СО и

в изходящата струя.

в изходящата струя проветряването на участъка

трябва да бъде прекратено, а прековките отново затворени.
Чл. 660 В първия период след възобновяване на работите в пожарния
участък трябва да се спазва задължително следното:
а) да се организира дежурство от спасители на МСК;
б) във всеки забой да има светеща бензинова лампа;
в)

всички

работници,

намиращи

се

в

този

участък,

да

имат

самоспасители;
г) да се прави анализ на въздуха и измерване на температурите в
забоите най- малко веднъж в смяна.
Привеждането на отворени пожарни участъци на нормални условия за
експлоатация се разрешава само при липса на показатели за пожар в
продължение на не по- малко от 10 дневна непрекъсната работа.
Чл. 661 При разработване на руда под участъци с активни пожари е
необходимо под тях да се оставят временни предпазителни целици, а

изземването да се извършва само посредством плътно запълване с инертни
породи. Всички работи трябва да се извършват при провеждането на системен
газотемпературен контрол на работните участъци.

Глава IX
МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ОПАСНОСТ ОТ НАХЛУВАНЕ НА
ВОДИ И ГАЗОВЕ
Чл. 662 Ако в границите на находището, разработвано от рудниците на
предприятието, има стари наводнени изработки, при приближаването на
минните работи на рудниците към такива изработки главния маркшайдер на
рудника е задължен да нанесе на маркшайдерските планове на разработваното
находище

границите

на

предпазителните

целици

и

стрите

наводнени

изработки.
При липса на достоверни маркшайдерски планове на наводнените
изработки главния маркшайдер на рудника своевременно (в писмена форма)
уведомява за това главния инженер на рудника и главния маркшайдер на
предприятието (рудоуправлението) с цел да се установят границите за
безопасно водене на минните работи.
Главният маркшайдер на предприятието (рудоуправлението) е задължен
да провери правилността на нанесените на маркшайдерските планове от
маркшайдера на рудника предпазителни целици и да направи върху тях, ако е
необходимо, съответните забележки.
При назначаване на нов главен маркшайдер на рудника той е длъжен при
приемнаето-сдаването лично да провери всички извършени от неговия
предшественик

маркшайдерски

работи,

отнасящи

се

до

установяване

границите на предпазителните целици при наводнените изработки. Резултатите
от проверката трябва да бъдат оформени със специален акт.
Чл. 663 Минни работи наблизо до стари наводнени изработки или други
водни източници (реки, блата, езера) могат да се извършват само след
утвърждаване на главния инженер на предприятието (рудоуправлението) на

проект с оставяне на специални целици, предпазващи изработките от
нахлуване на води; проектът трябва да бъде съгласуван РМТИ.
Определянето на размерите на предпазителните целици и тяхното
нанасяне в маркшайдерските планове трябва да се извършва в съгласие с
проекта,

утвърден за

всеки

отделен случай

от

главния инженер

на

предприятието (рудоуправлението).
Чл. 664 Забранява се извършването на минни работи в гарниците на
предпазителните целици до пълното изпускане на водата от наводнените
изработки или до отвеждане на водата до водните повърхностни басейни.
Чл. 665 Изработки за използуване на води може да се прокарват само
при наличност на утвърден проект, в които се предвиждат:
а) прокарването на изработките да става само с тесен забой със
задължително пробиване на изпреварващи сондажи;
б)

броят

на

месторазположението

на

сондажите,

дължината

и

диаметърът им, характерът на сондажното съоръжение, величината на
изпреварването на сондажите от забоя в зависимост от сестните условия;
в) построяването на водоупорна прековка с врати, които се отварят към
страната на очакваното нахлуване на водите;
г) изправни, добре осветени и удобни за движение пътища за излизане
на хората от прокарваната изработка;
д) поставяне на въже или направа на парапети по дължината на една от
стените на изработката на височина 1,5 м.
Чл. 666 Затлачени участъци, в които е открита вода или глинеста каша,
трябва по отношение воденето на минни работи наблизо до тях да се
приравняват към наводнените пространства.
Чл. 667 Под затлачени участъци се допуска да се работи само след
изпускане на водата от затлачените пространства.

Чл. 668 Когато в забой, приближаващ се към наводнени изработки, се
появяват застрашаващи признаци за възможно нахлуване на води (запояване
на забоя, усилване на капежа и др.), необходимо е незабавно да се изведат
хората от този забой и от всички изработки, намиращи се под заплахата да
бъдат наводнени.
Чл. 669 Разработването на водоносни и отводнени месторождения
(плаващи пясъци, водоносни карстови участъци и др.) трябва да се води по
специален проект, утвърден по установения ред.
Чл. 670 При приближаване на изработките към участък, в който могат да
бъдат насъбрани вредни газове тези изработки трябва да се осветяват с
акумулаторни лампи. При установяване на изработките на метан съдържанието
му трябва системно да се определя с бензинови предпазителни лампи или с
газоопределители; определянето на другите газове трябва да става чрез
вземане на проби от въздуха и анализирането им по лабораторен път.
Чл. 671 Ако един рудник или група рудници, разположени в едно
месторождение, създават един за друг опасност от възможно наводняване или
обгазяване, на границата на рудничните полета на съседни рудници трябва да
бъдат оставяни предпазителни целици.
Чл. 672 Вертикалните и налконните шахти, шурфовете и щолните трябва
да бъдат разположени и устията им съоръжени така, че повърхностните води
да немогат да проникнат в минните изработки. При ликвидация на такива
изработки те трябва да бъдат сигурно изолирани от навлизане в рудника на
води от повърхността.
Чл. 673 Хлътванията на повърхността в низини, оврази и други
водосборни места трябва да бъдат обградени с водоотливни канали,
недопускащи проникването на повърхностни води в минните изработки.
При

ликвидация

на

сондажи

е

задължително

провеждането

на

мероприятия, недопускащи проникването на повърхностни и на подземни води
в минните изработки.

Чл. 674 При преминаване под реки и блата трябва да се имат предвид
утвърдените правила за опазване на съоръженията от вредното влияние на
минните изработки за дадения басейн или месторождение.
При липса на такива правила въпросът за допустимостта на преминаване
под реки и блата се разрешава от главния инженер на предприятието
(рудоуправлението).
Забележка Пресъхналите корита на реки, по които меже да се образуват
потоци

от дъждовни води,

по

отношение

установяване

границите за

безопасното водене на минните работи трябва да се приравняват към реките.
Чл. 675 При отводняване на наводнени изработки (шахти и наклонни
галерии)

трябва

предварително

да

бъде

проверено

състоянието

на

атмосферата в непроверяваните части на тези изработки под нивото на водата.
Пробите от въздух, взети от бойци на минноспасителните части, трябва
да бъдат изследвани за: CO,

,

.

Чл. 676 Въз основа на маркшайдерските планове и други данни трябва
да бъде съставен план за мероприятия, осигуряващи безопасна работа при
изчерпване на водата. Специално трябва да бъдат предвидени мероприятия за
момента

на

приближаване

нивото

на

водата

към

съединенията

на

отводняваните изработки с рудничните дворове, галерии и други изработки,
откъдето насъбралите се там газове могат да проникнат в мястото, където се
намират хора и електросъоръжения.
Чл. 677 Работите по изчерпване на водата и отстраняване на
експлозивите или вредните газове трябва да се извършват от опитни
работници

в

съответствие

с

утвърдения

проект

при

задължителното

присъствие на мястото на работите на отговорен технически ръководител,
определен от главния инженер на рудника.

1. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРАВИЛА ЗА БОРБА С ВНЕЗАПНИТЕ
ОТДЕЛЯНИЯ НА ГАЗ

Чл. 678 При рудниците, опасни при внезапно отделяне на газ, рябва да
се води специална прошнурована и подпечатана с печат на МТИ книга, в която
трябва да се записват:
а) подробните технически данни за всички случай на отделяне на газ с
описание на признаците, предшествуващи отделянето на газа;
б) всички нарушения в залягането на пластовете и залежите (разседи,
навлаци, прекъсвания, удебелявания и изтънявания на пластовете);
в) всички резки изменения в структурата и твърдостта на полезното
изкопаемо и породите.
Към книгата трябва да бъдат приложени: геоложки профил, план на
месторождението и план на минните работи в мащаб 1:2000, ситемно
попълняни.
На плана трябва да се отбелязват всички геоложки нарушения, контурите
на изземванията на съседните пластове (залежи), местата на отделяне на
газове, зоните от пласта (залежа) с понижена структура и твърдост.
Чл. 679 В рудниците, опасни по внезапно отделяне на газове,
осветлението на изработките трябва да се осъществява в съответствие с чл.
603 – 607 от настоящия правилник.
Чл. 680 Забоите на очистените и подготвителните изработки в
пластовете (залежи), склонни към внезапно отделяне на газ, трябва да се
преглеждат от началника на смяната най- малко два пъти в смяна.
Чл. 681 Всички работещи в пластове и залежи, склонни към внезапно
отделяне на газове, трябва да бъдат запознати с признаците, предшествуващи
отделянето на газа, и да бъдат инструктирани за предпазните мерки и защитата
в срокове, установени за запознаване работниците с плана за ликвидиране на
авариите.
Чл. 682 Началниците на опасните по внезапно отделяне на газ участъци
трябва да имат производствен стаж най- малко две години и висше или
среднотехническо минно образование.

Чл. 683 За всеки случай на отделяне на газ началникът или главния
инженер на рудника е задължен незабавно да съобщи на МТИ.
Чл. 684 В участъците на разработваните залежи, опасните по внезапно
отделяне на газ, за свръзка между началника на рудника и минноспасителната
част трябва да се инсталират телефони, разположени на входящата струя.
Чл. 685 В процеса на извършване на изпреварващото сондиране в
пластовете и залежите, опасните по внезапно отделяне на газ, определянето
състава на въздуха в забоя трябва да се извършва с индикатор най- малко
веднъж на всеки час.
Чл. 686 При извършване на изпреварващо сондиране за газ в пластовете
и залежите, опасните по внезапно отделяне на газ, други работи в забоя могат
да се извършват при условие, че се намират на разстояние най- малко 40 м от
мястото на сондирането.
На границата на това разстяние началникът на смяната поставя всеки
път предупредителен знак.
Чл. 687 През време на извършване на изпреварващо сондиране от
подземна изработка, опасните по внезапно отделяне на газ, вентилаторът на
местното проветряване трябва да работи непрекъснато независимо от състава
на въздуха в изработката. Вентилаторът трябва да бъде установен на чиста
струя не по- близо от 40 м от мястото на сондирането.
Чл. 688 В плана за ликвидиране на авариите в рудници, където се
разработват пластове и залежи, склонни към внезапно отделяне на газ, трябва
да бъдат предвидени специални мероприятия, свързани с отделянето на газа.
Чл. 689 При подземно разработване на серни месторождения с
натрупвания на газ и вода с разтворен в нея сероводород нарязването на нови
блокове или етажи трябва да се извършва най- малко 6 месеца преди
отработването на предидущия блок с цел да се осигури дренирането на
събралите се газове и абсорбиралата газа вода.

Капиталните и подготвителните изработки за нарязване на нови етажи и
блокове трябва да имат самостоятелно проветряване на експлоатационните
блокове.
Чл. 690 Във всички забои, прокарани с изпреварващо сондиране с цел да
се

дренират

газове,

е

задължително

дежурството

на

боец

от

минноспасителните части и употреба на индикатори за определяне на газове
(приложение 21).
2. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРВАИЛА ЗА БОРБА С НАХЛУВАНЕ НА ВОДИ И
РАЗСОЛИ
Чл. 691 В площите, заемани от промишлени запаси на калиеви соли,
добивът на разсолите чрез сондажи посредством разтваряне на солите на погорежелащи пластове се забранява.
На всички калиеви месторождения трябва да бъдат установени
границите на площите за водене на съществуващото разсолно стопанство.
Чл. 692 На всеки калиев и каменослоен рудник трябва да се води
специален журнал за записване на всички случай на появяване на разсоли в
изработките (приложение 22).
Чл. 693 Всяко появяване на разсоли в изработките на калиевите и
каменосолните рудници трябва да бъде старателно изучено за установяване:
а) динамиката на притока на разсола и неговото налягане;
б) химичния състав на разсола, неговата температура, специфичното
тегло и характера на изменението на показателите му по време;
в) явленията, съпровождащи пявата на разсолите.
Чл. 694 Всеки приток на разсол или вода в изработките на калиевите и
каменосолните рудници трябва да бъде своевременно прекратен с помощта на
циментация

на

разсолосъдържащите

осигуряващи прекратяването на притока.

пукнатини

или

по

други

начини,

При решаване на въпроса за необходимостта от изграждане на
водонепроницаеми прековки (при сбойка между шахти или изработки,
разкриващи отделно руднично поле) трябва да се спазват разпоредбите на чл.
695 – 699.
Чл. 695 Участък в изработка в калиев или каменосолен рудник, в който се
изгражда водонепроницаема прековка, тряба да отговаря на следните
изисквания:
а) на протежение, не по- малко от 15 м, във всяка страна от мястото на
изграждане на прековката не трябва да има празни или запълнени с пукнатини
от вторични образувания пукнатини;
б) в зона от 50 м не трябва да има геоложки нарушения и прокарани
проучвателни сондажи.
Чл. 696 При изграждане на водонепроницаемата прековка трябва да се
спазват следните условия:
а) участъкът, в който се изгражда прековката, на протежение, не помалко от 15 м в двете страни от мястото на изграждане на прековката, трябва
да се прокарва, без да се прилагат взривни работи;
б) изграждането на прековката трябва да се извършва по специален
проект, съгласуван с РМТИ;
в) тялото на прековката трябва да бъде водонепроницаемо и с
корозионна устойчивост срещу хлорни разтвори и натрия, калия и магнезия;
г) работните чертежи на всяка прековка и геоложките профили по
изработката, в която тя се изгражда, трябва да се утвърждава от главния
инженер на предприятието (рудоуправлението).
Чл. 697 За състоянието на всяка водонепроницаема прековка трябва да
се правят системни наблюдения.
Чл. 698 Необходимите съоръжения, апаратури и материали за борба с
разсолите трябва да се пазят в рудника в предварително определени места в
пълна изправност и готовност за използуване.

Чл. 699 Мястото за изхвърляне на разсолите, изчерпани от рудника,
трябва да се съгласуват с ДСИ.

Глава X
ОБЩИ САНИТАРНИ ПРАВИЛА
1. БОРБА ПРОТИВ ПРАХООБРАЗУВАНЕТО И
ПРАХОРАЗПРОСТРАНЯВАНЕТО
Чл. 700 При разработване на твърди полезни изкопаеми по подземен
начин се забранява пробиването с ударно-връщателни машини без промивка с
вода.
Пробиването на взривните дупки трябва да се извършва в съгласие с
«Временна инструкция за мокро пробиване на взривните дупки със странично
подаване на вода» («Сборник от инструкции по борба със силикозата» на БАН
– 1957 г.).
В онези рудници, където е невъзможно да се проведе мокро пробиване,
трябва да се употребяват прахоуловители.
Чл. 701 Забранява се да се подава в рудниците въздух със запрашеност,
по- висока от 0,2 мг/м . При движението на въздуха по шахтата и рудничния
двор трябва да бъде изключена възможността от запрашаване на въздуха. При
по- високо съдържание на прах в подавания въздух той трябва да бъде
предварително очистен.
Чл. 702 Пределно допустимото количество на прах в рудничната
атмосфера трябва да бъде най- много 0,2 мг/м въздух.
Количеството на въздуха за проветряване на изработките, пресметнато
по запрашеност на рудничната атмосфера, трябва да се определя с вземане
под внимание на указаната пределно допустима норма на запрашеност на
рудничния въздух.

Към вентилационните планове трябва да бъдат прикрепени всички данни
за запрашеността на работните места, както и предвидените противопрахови
мероприятия.
Чл. 703 В местата на прахообразуване, а също и при взривните работи
трябва да се прилага оросяване.
Всички, които работят в места на прахообразуване или прахонатрупване,
трябва да бъдат снабдени с противопрашни маски.
Чл. 704 Чистият въздух за проветряване на очистните работи трябва да
постъпва от повърхността по изработки, където да няма източници на
прахообразуване.
Забранява се подаването на чистия въздух в очистните изработки по
рудоспуските, дучките и улиците.
Въздухът трябва да се подава по вентилационни комини или по
изработки с плътно обшити вентилационни или пътеходни отделения.
Чл. 705 В рудници, опасни по силикоза и запрашеност, пробите от
рудничен въздух за контрол на запрашеността в очистните, нарезните,
подготвителните и капиталните изработки трябва да се вземат в местата на
прахообразуването веднъж седмично, а в останалите рудници най – малко два
пъти в месеца, а също след всяко изменение на технологията на работата.
За контрол на запрашеността на рудничната атмосфера на рудника като
цяло трябва периодично да се правят праховентилационни снимки, но не по –
рядко от веднъж в полугодие.
Чл.

706

Към

предприятията

трябва

да

бъдат

организирани

праховентилационни служби и прахови лаборатории за обслужване на
опасните по силикоза рудници.
Чл. 707 Подземните работници от рудодобивната промишленост трябва
да се подлагат на медицински преглед: на предварителен – при приемане на
работа и на периодичен – през всеки 6 месеца; за професиите, подложени най

– много на действието на праха – през всеки 3 месеца със задължителна
рентгенография.
Чл. 708 При съставяне на проекти за разработване на месторождения на
полезни изкопаеми проектантските организации трябва да предвиждат всички
необходими

противопрашни

мероприятия

и

съоръжения

за

борба

с

прахообразуването и запрашеността в подземните изработки.
Забранява се въвеждането в експлоатация на рудници и нови хоризонти
без изпълнени мероприятия за борба със запрашеността на рудничния въздух в
изработките.
2. РУДНИЧНИ ВОДИ
Чл. 709 В подземните изработки трябва да бъдат взети мерки за защита
на работниците от капещи води.
За борба с капещите в шахтите води трябва да се правят водоуловители.
В шахтите, рудничните дворове и клетките за спускане и изкачване на
хора трябва да се правят приспособления за предпазване на работниците от
капещи води.
Пътищата за движение на хората по наклонните и по хоризонталните
изработки трябва да бъдат чисти от кал и трупчета, а водата в тях да бъде
канализирана.
Чл. 710 В изработките трябва да се правят канавки за отвеждането на
рудничните води; в слаби почви канавките да се правят от дъски или да се
бетонират.
Водосборните канавки и шахтовите зумпфове трябва редовно да се
чистят от утайки и замърсявания. При това водосборните канавки в местата на
особено силно замърсяване трябва да се покриват с дъски.
Чл. 711 Водите, изпомпвани от рудника на повърхността, трябва не по –
рядко от два пъти в годината да се подлагат на качествен и количествен химико
– бактериологичен анализ. Резултатите от анализите да се изпращат от
ръководството на рудника на съответната окръжна санепидстанция.

Ако в рудничната вода се открият вредни примеси, ръководството на
рудника е задължено да проведе необходимите мероприятия за обезвреждане
на вредните примеси в рудничната вода, съгласувайки това със съответната
окръжна санепидстанция. Мястото за отвеждането на рудничните води на
повърхността трябва да се съгласува с местните санитарни власти.
Чл. 712 Рудничните води, които трябва предварително да се очистят и
обеззаразят, може да се отведат в оврази и обществени водоеми само с
разрешение на ДСИ.
3. ПИТЕЙНО ВОДОСНАБДЯВАНЕ
Чл. 713 Всяко предприятие е задължено да осигурява на всички
работници, заети в подземните изработки и на повърхността, наблизо до
мястото на работата преварена или газирана вода в достатъчно количество.
Чл. 714 При всеки рудник или група рудници трябва да има питейна
станция.
Чл. 715 Всички подземни работници трябва да бъдат снабдени с манерки
за питейна вода с вместимост най – малко 0,75 л. Манерките трябва да бъдат с
ремъци за носене.
Чл. 716 Съдовете за питейна вода трябва да се правят от поцинкована
ламарина или след съгласуване с ДСИ от други материали, които лесно се
чистят и дезинфекцират. Употребата на дървени съдове се забранява.
Съдовете за питейна вода трябва да бъдат снабдени с кранове фонтанен
тип със заграждане, непозволяващо допирането на устните към крана.
Съдовете трябва да бъдат поставяни на местата за събиране на работниците и
да бъдат снабдени с капаци, заключени с катинар, за да предпазват водата от
замърсяване.
По работните места трябва ежесменно да се доставя прясна вода. При
доставянето водата трябва да се пази от замърсяване.
Съдовете за питейна вода трябва най – малко веднъж в седмицата да се
изваряват и дезинфекцират.

Питейната вода, съхранявана в съдове, трябва да се подлага на
лабораторно бактериологично изследване в срокове, указани от ДСИ.
Чл. 717 Водата от питейния източник трябва най – малко веднъж в 10 дни
да се подлага на химико – бактериологично изследване, за да се определи
годността и за пиене.
Чл. 718 Работниците, обслужващи питейното водоснабдяване, трябва
ежемесечно да се подлагат на медицински преглед.
4. АСЕНИЗАЦИЯ
Чл. 719 В подземните изработки и на повърхността трябва да се
построят клозети на места, за които предварително е взето мнението на
местните санитарни органи.
Подземните клозети могат да бъдат както от стационарен, така и от
преносим тип.
Стационарните подземни клозети се строят в специални камери (ниши)
със затварящи се врати. Височината на камерата трябва да бъде най – малко
2,2 м.
В нишата – клозет се поставя вагонетка – приемник с разчет по един
отвор на 50 човека. Приемникът за нечистотиите трябва да бъде непроницаем
за течности. Приемникът трябва да бъде приспособен за удобно и пълно
излизане на нечистотиите. Приспособлението за изливане трябва да бъде
разположено отдолу и да е с херметично затварящ се капак. За участъци,
отдалечени от стационарните клозети и с брой на работниците от 3 до 5 човека,
трябва да се построят подвижни подземни клозети.
За повърхностни съоръжения броят на отворите на клозетите трябва да
се пресмята съгласно общите санитарни правила.
Чл. 720 На повърхността за очистване и дезинфекция на приемниците за
нечестотиите

се

построяват

потопяващи

промивни

пунктове

с

водонепроницаема яма с подавана към нея вода за измиване на нечестотиите.

Месторазположението на промивъчния пункт се съгласува с местните
санитарни власти.
Чл. 721 Клозетите трябва да се поддържат така, че да не стават
източници на миризми и замърсяване. Те трябва да се дезинфекцират и
изпразват ежедневно.
Чл. 722 За изтичане на течностите и промивните води в конюшните
трябва да се устройват канавки. Торът от конюшните трябва ежесменно да се
изкарва на повърхността в специални вагони.
5. САНИТАРНО – БИТОВИ ПОМЕЩЕНИЯ
Чл. 723 В административно – битовите комбинати при всеки рудник
трябва да има санитарно – битови помещения с отделения за мъже и за жени в
съответствие с нормите на строителното проектиране и изискванията на
настоящия раздел.
Комбинатите трябва да се разполагат наблизо до надшахтовото здание и
да се съединяват с него с покрити проходи.
Чл. 724 Санитарно – битовите помещения трябва да имат: вестбюл,
съблекалня с отделение за пазене на домашното облекло, душово отделение,
съблекалня с отделение за пазене на работното облекло, стая за лична
хигиена на жената, механична пералня, работилница за почистване и
изкърпване на работното облекло, сушилня за мокрите работни дрехи,
бръснарница,

дезинфекционна

камера,

помещения

с

устройство

за

обезпрашване на работното облекло, топли клозети, склад за пазене
предметите за почистване и стая за облъчвания.
В помещенията за пазене на работното облекло броят на местата трябва
да съответствува на списъчния брой на всички подземни и надземни
работници, заети в производството, а в помещенията за домашните дрехи – на
броя на работниците от посочените категории, заети в две най – многочислени
съседни смени.

Чл. 725 Съблекалнята и душовете трябва да имат такава пропускателна
способност, че смяната с максимален брой работници да губи за миене и
преобличане не повече от 45 минути.
Чл. 726 Душовете трябва да бъдат осигурени с гореща и студена вода по
60 л на всеки миещ се и да имат смесителни устройства с кранове за
регулиране.
Крановете за регулиране трябва да имат указатели «студено» и «топло».
Тръбите за парата и горещата вода трябва да бъдат изолирани или вградени
на височина 2 м. Използуването на рудничните води за миене се забранява.
допуска се в отделни случаи използуването на рудничната вода за миене, но
само с разрешение на ДСИ.
Чл. 727 При съблекалните трябва да бъдат построени клозети с
умивалници и с автоматично промиващи се клекала, зациментирани с пода – по
едно клекало на 50 човека, миещи се едновременно.
Чл. 728 В душовото помещение и в помещението за събличане с
отделения за пазене на работните дрехи, стените, подът и таваните трябва да
бъдат от водонепроницаем материал. В тези помещения трябва да бъдат
поставени кранове с маркучи за измиване на подовете и стените. В
помещенията за пазене на домашното и работното облекло и в душовите
помещения по подовете трябва да има дървени скари.
Чл. 729 Всички санитарно – битови помещения трябва да имат
вентилационни устройства, съгласно действуващите норми.
Чл. 730 В помещенията за пазене на домашното и работното облекло
трябва да бъдат поставени шкафове или открити закачки с отделни устройства
за пазене на обувките.
Чл. 731 При всеки рудник работното облекло трябва да се изпира най –
малко веднъж в месеца.
6. МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

Чл. 732 Всички подземни работници трябва да бъдат снабдени с
индивидуални превързочни пакети и здрава водонепроницаема обвивка.
Лицата от техническия надзор и бригадирите трябва да имат през време
на работа най – малко по два такива индивидуални превързочни пакета.
Подземните работници трябва да бъдат обучени да дават първа помощ
при нещастен случай.
Чл. 733 Във всеки рудник трябва да има аптечки за първа помощ във
всички надземни цехове, в помещението за събличане на домашното облекло,
в надшахтовото здание, рудничния двор (в случай, че няма подземен
медицински пункт) и в камерите, намиращи се близо до работните места.
Когато аптечката се намира при устието на шахтата, ключът от аптечката
трябва да се държи в сигналиста, а когато аптечката се намира в камера – в
дежурния по камера.
Чл. 734 Във всички рудници – в рудничния двор и във всички участъци,
трябва да има носилки за удобно пренасяне на пострадал непосредствено до
повърхността. Носилките трябва да бъдат приспособени за поставяне в
линейка за бърза помощ.
Чл. 735 На повърхността наблизо до рудника трябва да бъде
организиран пункт за първа медицинска помощ. Организацията за пункта се
съгласува с органите по здравеопазването. За рудници с брой на работниците
най – малко 200 души обслужването на работниците може да се извършва от
най – близкото лечебно заведение.
Чл. 736 За рудници с брой на подземните работници по списъчен състав
повече от 600 души трябва да се устройват подземни пунктове за първа
медицинска помощ в специални камери, които се разполагат в района на
рудничния двор или крилата на рудника. Подземните медицински пунктове за
първа помощ трябва да бъдат снабдени с всичкия необходим инвентар,
медикаменти и превързочни материали.
Чл. 737 Пунктът за първа медицинска помощ, устроен на повърхността,
трябва да бъде снабден с телефон, свързан с номератора на предприятието.

Подземните медицински пунктове трябва да бъдат снабдени с телефони,
свързани с рудничния номератор.
Чл. 738 За пренасяне на пострадали или на внезапно заболели през
време на работа от пункта за първа медицинска помощ най – близкото лечебно
заведение при всеки рудник трябва да има специални превозни средства –
санитарен автомобил или санитарна линейка, използуването на които за други
цели се забранява.
Зимно време всеки автомобил или линейка трябва да бъде снабден с
топло облекло и топли одеяла.
На всеки 1000 души работници трябва да има по една линейка за бърза
помощ.

Глава IX
ВЗРИВНИ РАБОТИ
Раздел 1
ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. РЕД ЗА СЪХРАНЯВАНЕ, ИЗПОЛЗУВАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА
ВЗРИВНИТЕ МАТЕРИАЛИ (ВМ)
Чл. 739 Общият ред за съхраняването, използуването и отчитането на
ВМ се установява с инструкция (приложение 23).
2. РЕД ЗА ДОПУСКАНЕ НА ВМ ЗА УПОТРЕБА
Чл. 740 При извършване на взривни работи може да се употребяват
взривни вещества (ВВ) и средства за взривяване (СВ), за които има стандарт
или са утвърдени от министерството с технически условия за доставка.
Промени в стандартите за ВМ, установяване на нови стандарти и
технически условия или анулиране на стари стандарти и технически условия

могат да се правят от Миннотехническата инспекция по предложение на
управленията.
Чл.

741

Разрешително

за

употреба

на

нови

ВМ

се

дава

от

Миннотехническата инспекция само след като за тях бъдат установени
стандарти или технически условия.
Редът за допускане на нови ВМ се установява с инструкция (приложение
24).
ВМ за рудници, опасни по газ или взривяващ се прах, се допускат само
след изпитването им в изпитвателни галерии от Научноизследователския
институт за каменовъглената промищленост.
Чл. 742 Патроните с ВВ, както и сандъците, торбите и пакетите с ВВ
трябва да имат отличителни знаци във вид на ивица от различни цветове.
Цветовете на обвивката на патроните и диагоналните ивици на
сандъците, торбите и пакетите трябва да имат:
а) за предохранителни ВВ, разрешени за взривяване във въглища и
порода – жълт цвят;
б) за предохранителни ВВ, разрешени за взривяване само в порода – син
цвят;
в) за непредохранителни (обикновени) ВВ, разрешени за взривяване в
рудници, неописани от газ или взривяващ се прах – червен цвят;
г) за непредохранителни ВВ, разрешени за взривяване само в открити
работи – бял цвят.
ВВ се патронира в гилзи от бяла хартия, като задължително за гилзите
има ивица от установения цвят за даденото ВВ, както и щемпела на завода –
производител.
3. ПОЛУЧАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ПРАВО НА
ИЗВЪРШВАНЕ НА ВЗРИВНИ РАБОТИ, ЗА НАБАВЯНЕ,
СЪХРАНЯВАНЕ И ПЕВОЗВАНЕ НА ВМ

Чл. 743 Получаването за разрешително за право на извършване на
взривни работи, набавяне, превозване и съхраняване на ВМ се извършва в
съответствие с точки 21, 22, 23, 24 и 25 на инструкцията (приложение 23).
Чл. 744 Редът за получаване на посочените в чл. 743 разрешителни се
установява с инструкция (приложение 25).
4. ПРАВИЛА ЗА МАНИПУЛИРАНЕ С ВМ
Чл. 745 При всички манипулации с ВМ трябва да се работи с най- голяма
предпазливост. ВМ не трябва да се подлагат на удари и сътресения. Забранява
се също блъскането, хвърлянето, влаченето търкулването и удрянето на
сандъците с ВМ.
Чл.

746.

При

манипулиране

с

електродетонатори

се

забранява

дърпането на проводниците на електродетонатора или опитване те да бъдат
изкубнати.
Чл. 747 Забранява се при всякакви работи с ВМ да се пуши и въобще да
се извършват каквито и да е било операции с открит огън по- близо от 100 м от
мястото, където са ВМ.
В местата определени за пушене, трябва да има съд с вода или сандък с
пясък за гасене на угарките.
Забранява се да се носи огнестрелно оръжие, кибритени клечки и други
запалителни принадлежности, а също и принадлежности за пушене. По
изключение

се

разрешава

да

носят

кибрит

или

други

запалителни

принадлежности само бомбаджиите, лаборанти и други лица, които в процеса
на работата непосредствено запалват фитила (огнено възпламеняване,
изпробване на фитила и др.).
Чл. 748 По пътищата, пътеките, подземните изработки, които водят към
местата, където се извършват взривни работи или към местата, където се
съхраняват ВМ (складовете) трябва да има закачени предупредителни сигнали
(плакати, надписи и др.), забраняващи отиването на външни лица към тези
места.

Чл. 749 Забранява се употребата на замръзнали или полузамръзнали
динамити, а също да се извършват с тях каквито и да е било действия,
свързани с нарушаване целостта и формата на патроните (разтрошаване,
рязане, мачкане, сваляне на обвивката, правене на дупки за капсула и пр.). Със
замръзнали или полузамръзнали динамити се разрешава да се извършват
само операции свъразани с тяхното размразяване.
Чл. 750 Прахообразните амониево-селитрови ВВ в патрони с мека
обвивка преди употреба внимателно трябва да се размачкват с ръце или с
дървен чук, без да се нарушава целостта на

обвивката и нейната

водоизолираща покривка, а ВВ в твърда обвивка или амбалаж трябва да се
разрохкват посредством леко почукване по дървена дъска или дирек.
Втвърдените и неподаващи се на размачкване прахообразни амониевоселитрови ВВ трябва да се върнат в склада и стрият в специално изолирано
помещение.
Чл. 751 При работа с прахообразни ВВ трябва да се внимава те да не се
разсипят.
Чл. 752 Всички лица, работещи с ВМ, трябва да бъдат инструктирани от
ръководителя за свойствата на ВМ, предохранителните мерки, които трябва да
се взимат при манипулиране с тях.

Раздел II
ПРЕСОНАЛ ЗА ВЗРИВНИТЕ РАБОТИ
1. ПЕРСОНАЛ ЗА РЪКОВОДЕНЕ НА ВЗРИВНИТЕ РАБОТИ
Чл. 753 Ръководенето на взривните работи се възлага на специално
определено лице или на техническия ръководител на предприятието (главния
инженер). Ръководенето на взривните работи може да се възложи и на друга
организация – на ръководителя на взривните работи в участъка на рази
организация.

Чл. 754 Ръководители на взривните работи могат да бъдат минни
инженери и техници с експлоатационна и минностроителна специалност и
лица, завършили специални висши и средни технически училища или курсове.
Ръководители на взривните работи могат да бъдат също и лица
издържали изпит за право на отговорно ръководене на минни или взривни
работи.
Чл. 755 На ръководителя на взривните работи се възлага ръководството
на всички взривни работи на дадено предприятие, участък и др. и контролът
върху тях. Ръководителя на взривните работи е длъжен:
а) да следи в предприятието да се употребяват само такива ВМ, които са
разрешени от съответните специални разпоредби за даден вид работа (чл. 740,
741), а също и да се спазват редът за съхраняването, отчитането,
разходването и пренасянето на ВМ;
б) ръководи техниката на взривните работи;
в) да взема вички мерки, необходими за осигуряването на безопасността
на взривните работи, и да контролира изпълняването на тези мерки;
г) да следи работите с ВМ да се извършват само от лица, които имат
право на това; да контролира правилното изразходване на ВМ от бомбаджийте
и своевременното връщане в склада на неизразходваните от тях ВМ;
д) да упражява контрол върху състоянието на взривните складове и
работата на обслужващия ги персонал и охраната;
е) да следи за получаването на ВМ, за приемането и раздаването на тези
материали, за правилното им съхраняване и превозване и за правилното
водене на отчетността по тях;
ж) да контролира изпитванията и унищожаванията на ВМ.
2. ПЕРСОНАЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ВЗРИВНИТЕ РАБОТИ И ЗА
СЪХРАНЯВАНЕ НА ВМ

Чл. 756 Взривните работи могат да се извършват от лица над 19годишна възраст и с образование, не по- малко от VII клас. Освен това се
изисква бомбаджията да има подземен стаж най- малко две години като
майстор – копач. Лица със завършено средно или висше миннотехническо
образование могат да извършват взривни работи, ако имат най- малко три
месечен миннопроизводствен стаж.
Чл. 757 Право за извършване на взривни работи се получава след
успешно полагане на изпит пред специална квалификационна комисия по
единна програма (приложение 26).
Чл. 758 На издържалите изпита се дава званието бомбаджия, като им се
дава «Лична бомбаджийска книжка», удостоверяваща правото за извършване
на бомбаджийски работи. «Личната бомбаджийска книжка» се издава съгласно
разпореждането (приложение 27, 27а, 27б).
Лицата, издържали пред квалификационната комисия и получили «Лична
бомбаджийска

книжка»,

могат

да

извършват

самостоятелна

работа

в

предприятието, след като са работили под ръководството на опитен бомбаджия
в продължение на най- малко един месец.
Чл. 759 При преминаване на бомбаджията от един вид взривни работи
на друг вид, а също при преминаването на бомбаджията от рудници, опасни по
газ или взривяващ се прах, на работа в рудници, опасни по газ или взривяващ
се прах, той е длъжен да мине специална преподготовка по новия вид работа
или по правилата за извършване на взривни работи в рудници, опасни по газ
или взривяващ се прах, и да положи допълнителен проверовъчен изпит пред
квалификационна комисия, която е длъжна да направи заверка за издържания
изпит в «Личната бомбаджийска книжка».
Бомбаджии,

приемани

на

работа

с

взривни

материали,

след

прекъсването на работата като бомбаджии за повече от три години могат да
постъпят наново на самостоятелна работа с ВМ само след като положат
повторно изпит пред квалификационна комисия и преминат десет дневен
практически стаж.

Чл. 760 При извършване на взривни работи от група (бригада)
бомбаджии трябва да бъде назначен старши бомбаджия (бригадир) за
ръководене работата на групата (бригадата) по подготовката на взривяването.
За старши бомбаджия (бригадир) може да се назначи лице, което има
стаж като бомбаджия най- малко една година.
Чл. 761 За завеждащи складове на ВМ могат да бъдат назначени лица,
които имат право на ръководство на взривни работи, а също и лица с висше
или средно техническо образование със специалност технология на ВВ.
За завеждащи складове могат да бъдат назначени също и лица, които
имат право да извършват взривни работи и са подминали допълнителна
подготовка по специална програма (приложение 28).
За скалдове с капацитет до 10 т задълженията на завеждащия склада
могат да се възложат по съвместителство на лице от техническия персонал с
право на ръководене на взривни работи (с изключение на бомбаджии и лица,
които потвърждават фактическия разход на ВМ), при условие че от склада се
раздават ВМ на не повече от трима бомбаджии в смяна.
Чл. 762 Завеждащия склада се задължава: строго да спазва правилата
за съхраняване, нареждане, приемане, раздаване и отчитане на ВМ; да не
допуска излишъци или недоимъци на ВМ в склада; да не допуска тяхното
разваляне; правилно да оформя приходо-разходните документи за ВМ; да
съхранява по установения ред ключовете от взривния склад, а също печата и
пломбените клещи; да допуска ВМ само срещу оформени по съответния начин
документи (искания); да не дава ВМ на бомбаджии, които не отчитат
изразходваните и не връщат останалите ВМ; да приема и съхранява в склада
такива ВМ, които не превишават неговия капацитет; да участвува при
изпитвания

и

унищожавания

на

ВМ;

да

проверява

състоянието

на

противопожарния инвентар и окръжаващата склада местност.
Чл. 763 За магазинери (раздавачи) на ВМ могат да се назначават лица,
работели като бомбаджии не по- малко от една година и издържали изпит по
специална програма (приложение 26)

Задължение на магазинерите (раздавачите) на ВМ е и непосредственото
приемане на постъпващите в склада ВМ, тяхното раздаване и извършване на
записванията в отчетните книги.
Чл. 764 За лаборанти за изпитване на ВМ сушене и размразяване на ВВ
могат да се назначават лица, издържали изпит по специална програма.
Изпълнението на нелабораторни изпитвания на ВМ може да се възлага
също и на бомбаджии под ръководството на завеждащия склада за ВМ.

Раздел III
А. ПРЕВОЗВАНЕ НА ВМ С ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА НА
ПРЕДПРИЯТИЯТА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 765 Превозване на ВМ от един склад на предприятието до друг може
да се извършва само с разрешение на органите на МВР.
От склада до мястото на работата в един и същи административен район
ВМ могат да се пренасят с разрешение ръководителя на взривните работи.
Чл. 766 Редът за получаване и приемане на ВМ на гари, пристанища и
други транспортни пунктове е посочен в точки 34 и 35 на инструкцията
(приложение 23).
Чл. 767 Товаренето и разтоварването на ВМ трябва да се извършва под
наблюдението на специално натоварено лице измежду лицата с право на
ръководене или извършване на взривни работи и да става на специално
определено място (товаро - разтоварна площадка) с поставени условни
сигнали (червени флагове, фенери и др. такива) и при въоръжена охрана.
На товаро – разтоварните площадки не трябва да се допускат лица,
които не вземат участие в товаренето и разтоварването на ВМ.
Чл. 768 Отговорността за опаковката, качеството и амбалажа и точното
тегло на товара, предаден за експедиция, лежи изцяло върху изпращача на ВМ.

Чл. 769 Товаренето и разтоварването на ВМ нощем трябва да се
извършва при достатъчно осветени работни места и разрешени светлинни
източници – стационарно електрическо осветление, руднични акумулаторни и
безопасни бензинови лампи, като запалването и гасенето им се разрешава
само на разстояние най – малко 100 м от мястото, където се намират ВМ.
Чл. 770 Превозването на ВМ от заводите и базисните складове до
разходните складове трябва да става в изправна пломбирана заводска
опаковка.
Сандъците, от които в базисните складове се вземат ВМ за изпитване,
трябва да се превозват с пломби на базисния склад. На опаковката трябва да
се посочи теглото на останалото количество ВМ.
Чл. 771 Забранява се превозването на ВМ в един и същи вагон, параход,
самолет, автокола, каруца и други транспортни средства заедно с лесно
възпламеняващи се или други товари с изключение на специално уговорени
случаи.
Чл. 772 В случай, че се наложи претоварване на ВМ по пътя на
превозването, предизвикано от необходимостта от неотложен ремонт на
вагона, парахода, автоколата и др., претоварването се извършва само при
задължителното спазване на изискванията по чл. 767 и 769.
Чл. 773 Превозването на ВВ във вагони, самолети, морски и речни
параходи, моторни лодки, каруци, автоклави и др., не трябва да се извършва
заедно със средства на възпламеняване (СВ).
Съвместно превозване на ВВ с СВ се допуска само в съответствие със
следната таблица.
Забележка. Тук и по – нататък под наименованието «детонатор» се
разбира капсул – детонатор или електродетонатор.

ТАБЛИЦА

1

Динамити

Да

Не

Не

Не

Не

Не

Не

Не

2

Амониево-селитрови ВВ

Не

Да

Да

Не

Не

Не

Да

Да

3

Нитропроизводни от ароматичната група

Не

Да

Да

Не

Не

Не

Да

Да

4

Барути

Не

Не

Не

Не

Не

Не

Да

Да

5

Детонатори

Не

Не

Не

Не

Да

Да

Да

Да

6

Детониращ фитил

Не

Не

Не

Не

Да

Да

Да

Да

7

Бикфордов фитил

Не

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

8

Средства за запалване на бикфордовия

Не

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

фитил: тлеещ фитил, запалителни
свещи, патрони за групово запалване

Забележка

на бикфордовия фитил

Средства за запазване

Бикфордов фитил

Детониращ фитил

Детонатори

Барут

ароматичната група

Нитропроизводни от

ВВ

Амониево-селитрови

Наименование на ВМ

Динамити

№

за ВМ и средствата за запазване на бикфордовия фитил, за които се разрешава съвместно превозване и пазене.

Чл. 774 Допуска се в отделни случаи (с разрешение на главния инженер
или ръководителя на взривните работи) превозването на ВВ заедно с СВ в
каруци, автоколи, лодки и др.
При това количество на ВМ не трябва да превишава:
1) взривни вещества – 500 кг;
2) капсули – детонатори и електродетонатори – 500 бр;
3) детониращ фитил 500 м;
4) бикфордов фитил 3000 м;
5) конопен фитил, запалителни свещи и патрони за групово запалване –
според нуждата.
В този случай детонаторите трябва да се поставят в предната част на
каруцата, лодката, катера, автоколата и др., в специално плътно затварящ се
сандък с мека (плъстена) обшивка на всички вътрешни стени, включително и
капака, и дъното; ВВ се поставят в края на каруцата, лодката, катера,
автоколата и др. и се отделят от детонаторите чрез сандъци с бифордивия
фитил, тлеещ фитил, запалителни свещи и др.
Чл. 775 Ако СВ се превозват не в цели сандъци, кутиите с детонатори
трябва да бъдат плътно опаковани освен с фабричната опаковка и с
допълнителна, състояща се от затворен сандък, облицован отвътре с мека
(плъстена) обшивка.
В местата, където се допират въжетата с леката опаковка, непременно
трябва да се поставят подложки от мек материал.
Чл. 776 На постоянните места, където се товарят и разтоварват ВМ,
трябва да има противопожарни средства и съоръжения, списъкът на които се
определя от органите по противопожарната охрана.
Б. ПРЕВОЗВАНЕ НА ВМ ПО ЖЕЛЕЖОПЪТНИЯ И ВОДНИЯ

ТРАНСПОРТ
1. Общи положения
Чл. 777 Превозването на ВМ по железопътните и водните магистрални
пътища става съгласно действуващите правилници на Министерството на
транспорта и съобщенията и Министерството на вътрешните работи.
Чл. 778 Вагоните и параходните трюмове, предназначени за товарене и
превозване на ВМ, трябва да бъдат предварително старателно огледани и
напълно очистени от боклуци и остатъци от други товари, а също да бъде
проверена изправността на пода, тавана, каросерията, изправността и
уплътняването на вратите и капаците и изправността на дъждобраните над тях.
При откриване на следи от основи, киселини, масла, нефтопродукти и
вар след почистване вагоните и трюмовете трябва да бъдат основно измити и
проветрени.
Чл. 779 Ако товаренето (разтоварването) се извършва с автоколи или
каруци, те трябва да се приближават към вагона или парахода по една.
Чл. 780 При товаренето сандъците с ВМ трябва да се разполагат
равномерно по целия под на вагона (трюма) и сигурно да се укрепват, така че
при движението да не могат да се изместват или да се удрят един в друг или в
стените на вагона (плавателния съд).
Чл. 781 Подреждането на сандъците с ВМ в няколко реда трябва да се
извършва така, че при товаренето на по – горен ред да не се стъпва на по –
долния.
При непълно натоварване на вагона (трюма) трябва да се вземат мерки
да не се размести или да не падне намиращият се на вагона (трюма) товар.
Чл. 782 Местата за товарене и разтоварване, а също и местата за
спиране на натоварените вагони или плавателни съдове трябва да се избират:
а) на гарите – не по – близо от 100 м от жилищни и производствени
помещения, товарни складове и общите места за товарене и съхраняване на
товари и не по – близо от 50 м от главните жп коловози.

б) на пристанищата – не по – близо от 250 м от жилищни и
производствени помещения и от общите места за товарене и акустиране на
плавателни съдове и местонахожденията на самозапалващи се и лесно
възпламеняващи се товари и киселини.
Натоварените плавателни съдове трябва да спират най – малко на 25 м
от параходния фарветер.
Чл. 783 Локомотивите, които употребяват твърди горива (въглища или
дърва), трябва да имат искроуловители. На пътя на приемането на влака е
трябва да има гореща сгурия; горящите въглища и пепел, изхвърлени от
локомотива близо до тези пътища, трябва да се заливат обилно с вода.
Чл. 784 Маневрите на влаковете и вагони с ВМ трябва да се правят
много внимателно, без тласъци и резки спирания. Забранява се при маневра
вагоните, натоварени с ВМ, да се люшкат. Скоростта на движение при маневра
не трябва да надминава 10 км в час.
Чл. 785 Забранява се прибутването с ръце на вагони, натоварени с ВМ.
При терен без наклон вагоните могат да се прибутват с ръце само в границите
на дължината на товаро – разтоварната площадка или склада и то под
наблюдението на лицето, отговорно за товаренето и разтоварването.
Чл. 786 Забранява се натоварването на вагони над определената за тях
товароспособност, като за амониево – селитровите ВВ, бикфордовия фитил и
детониращия

фитил

натоварването

се

разрешава

до

пълната

товароспособност на вагона, а за динамитите и детонаторите – не повече от
две трети от товароспособността на вагона.
Чл. 787 Натоварените с ВМ вагони не могат да се прикачват
непосредствено до студени локомотиви или до платформи с трупи, дървени и
железни греди, железни релси и други товари, които могат при тласък или рязко
спиране да се подхлъзнат.
Студеният локомотив или платформите с такива товари трябва да бъдат
отделени от вагоните с ВМ най – малко с два вагона с безопасни товари.
2. ПРВОЗВАНЕ НА ВМ КАТО РЪЧЕН БАГАЖ

Чл. 788 Превозването на ВМ като ръчен багаж в пътнически влакове или
плавателни съдове се разрешава само при условие, че има специално
разрешение от органите на МВР и в съгласие с действуващите за това
правилници на Министерството на транспорта и съобщенията.
Чл. 789 Забранява се превозването на ВМ като ръчен багаж със
самолети или във фургоните на пътническите влакове.
Чл. 790 За превозване на ВМ като ръчен багаж се допускат само лица с
право на ръководене на взривни работи или с право на извършване на взривни
работи. При продължителност на пътуването с влак или с плавателен съд
повече от 12 часа ръчният багаж с ВМ трябва да се придружава най – малко от
две лица.
Чл. 791 В случаи, застрашаващи превозния товар (пожар, повреда на
превозното средство и др.), отговорното лице за превозването съобразно с
обстановката трябва да вземе всички необходими предпазни мерки, а когато е
необходимо – да изнесе товара от вагона (плавателния съд).

В. ПРЕВОЗВАНЕ НА ВМ С АВТОТРАНСПОРТ,
КОЛАРСКИ ТРАНСПОРТ И С ДОБИТЪК
1. Общи положения
Чл. 792 Превозването на ВМ по шосета и черни пътища може да се
извършва с автоколи, каруци или товарен добитък при задължително
придружаване от отговорното лице с право на извършване на взривни работи и
от въоръжена охрана.
Шофьорите или коларите и охраната непременно трябва да бъдат
инструктирани за правилата по превоза, товаренето и разтоварването на ВМ.
Чл. 793 Забранява се на шофьорите или коларите да оставят
натоварените автомашини, каруци или добитък без наблюдение даже и за
непродължително време.

Чл. 794 Отговорното лице за превозването на ВМ през време на целия
път трябва да се намира в кабината на първата автомашина, на първата каруца
или при първото товарно животно.
На последната автомашина, каруца или при последното товарно животно
трябва да има лице от въоръжената охрана.
Чл. 795 Забранява се:
а) превозване на ВМ с газгенераторни автомашини, с автобуси за общо
ползуване, с автомобили и каруци с пътници;
б) превозване на ВМ с автомашини – самосвали, превозване на
детонатори, детониращ фитил, барут и динамити с авторемаркета.
Чл. 796 Превозването на размразени нормално замръзващи динамити
при външна температура на въздуха под + 10ºС или на трудно замръзващи при
температура, по – ниска от - 20ºС, трябва да се извършва в специални
отоплени автомашини, фургони или други транспортни средства, предпазващи
ВВ от замръзване, ако продължителността на превоза трае повече от 1 час.
Чл. 797 При превозване на ВВ товарът на автомашините може да бъде
до пълната им товароспособност. Изключение се прави при превозване на
детонатори, динамити и барути, чийто товар не трябва да бъде повече от две
трети от товароспособността на автомашините и не повече от два реда на
сандъците във височина.
Сандъците трябва да се нареждат по широката им страна плътно един до
друг, да се покриват с брезент и здраво да се връзват с въжета.
Чл. 798 Спирания по пътя за почивка се разрешават само в ненаселени
места, не по – близо от 200 м от жилищни постройки и 100 м от жп линии и
пътища, като двигателите на автомашините се изключват, а животните се
разпрягат или разтоварват.
Разрешава се да се нощува в района на склада на ВМ.
Забранява се гарирането на автомашини или каруци с ВМ в гаражи или
конюшни.

Чл. 799 На всички автомашини и каруци,превозващи ВМ, трябва да
бъдат поставени отпред и отзад отличителни знаци, като червени флагчета или
табели с надпис «Опасно». Височината в буквите в надписа трябва да бъде най
– малко 200 мм.
При наличност в транспорта на няколко автомашини или каруци табели с
надписи трябва да бъдат поставени както на предната, така и на задната
автомашина или каруца.
Чл. 800 Транспортът с ВМ трябва да се движи по най – добрите пътища и
по възможност да заобикаля срещнати населени пунктове. Срещаните по пътя
му източници на открит огън (клади, пожари и др.) трябва да бъдат
ликвидирани или да бъдат обхождани откъм страната, откъдето духа, но не по
– близо от 200 м. Ако обхождането към тази страна е невъзможно поради
естествени прегради, обхождането трябва да се направи откъм другата страна,
но не по – близо от 300 м.
При буря товарният транспорт трябва да се спре на открито място и на
разстояние най – малко 200 м от гора или жилищни постройки, като
автомашините и каруците останат на разстояние най – малко 50 м една от
друга. Животните трябва да се разпрегнат или разтоварят, а двигателите на
автомашините да се изключат.
Мястото на спирането на транспорта с ВМ трябва да бъде оградено
отпред и отзад с предупредителни знаци, поставени на разстояние, не по малко от 100 м от транспорта.
При преминаване на транспорта с ВМ през реки или езера със сал
транспортните средства с ВМ трябва да се пренасят най- напред, като върху
сала не бива да има никакви други товари или пътници.
Когато се наложи транспортът с ВМ да премине през охраняван ж.п.
прелез, необходимо е предварително да се провери разписанието на найблизкия влак и ако времето до преминаване на влака е недостатъчно,
транспортът трябва да се спре, но не по- близо от 200 м от ж.п. линията.

При преминаване през неохраняеми жп. прелези, отговорника по
превозването на ВМ непременно трябва да вземе необходимите мерки за
безопасно преминаване, като се съобразява с конкретната обстановка.
Чл. 801 В случай на принудително продължително спиране на
транспорта с ВМ (сериозна повреда или забавяне на животно) придружаващото
товара отговорно лице (виж чл. 792) непременно трябва да съобщи в найблизкия милиционерски пост, за да у се окаже необходимото съдействие.
Чл. 802 Забранява се да се превозват с автомашините, каруците или
товарните животни, натоварени с ВМ, каквито и да е било други товари.
Чл. 803 При превозване на ВМ каруците и товарните животни трябва да
се движат ходом. Скоростта на движението на автомашините при хубав път и
добра видимост не бива да бъде повече от 20 км в час, а при превоз в прах,
мъгла и виелица скоростта на движение трябва да се намали двойно.
При превозване само на амониево-селитрови ВВ и бикфордов фитил
движението на каруците или товарните животни може да се извършва в тръст,
а скоростта на движението на автомашините се определя съгласно общите
правила за автотранспорта.
Чл. 804 Ако транспортът с ВМ се състои от няколко единици, между тях
трябва да се спазват следните интервали:
а) при движение по равни пътища и през време на спиране:
за товарни животни

10 м

за каруци

20 м

за автомашини

50 м

б) при стръмен път (изкачване и слизане)
за товарни животни

50 м

за каруци

100 м

за автомашини

300 м

Чл. 805 Ако по пътя на транспорта с ВМ излезе от строя някоя
автомашина, каруца или товарно животно (повреда, заболяване на животното и
др.), товарът от тях трябва да се прехвърли на останалите превозни средства
по равни части. Ако автомашината или каруцата могат да се поправят на място,
товарът трябва да се свали от автомашината или каруцата и да се отнесе в
страни от пътя на разстояние най- малко 100 м.
Чл. 806 Отговорното за превоза лице получава документите за
превозването на ВМ и специалния маршрут за движение, без да има право да
изменя маршрута по свое усмотрение или по настояване на шофьорите
(коларите), ако няма сериозно основание за това. Маршрутът на транспорта с
ВМ може да се измени само при изключителни случаи – пожар по пътя на
движението или наличността на естествени прегради (разрушени път,
наводнение и др.).
В тези случай отговорното лице се съобразява с обстановката и изменя
маршрута на транспорта.
Отговорното за превоза на ВМ лице, което има «Лична бомбаджийска
книжка», може по съвместителство да изпълнява задължението и на охрана на
ВМ.
2. ПРЕВОЗВАНЕ НА ВМ С КАРУЦИ И ТОВАРНИ ЖИВОТНИ
Чл. 807 При превозване на динамити и детонатори задължително трябва
да се използуват каруци с ресори, а при превозване на сняг може да се
използуват с шейни с настилка от мек материал (кече, рогозка, чували със сено,
слама и др.).
Чл. 808 В планински и пустинни местности, където превозът с каруци е
затруднен, се допуска пренасянето на ВМ с товарни животни, като ВМ се
поставят в опаковка, обвита отвътре с кече. За амониево – силитровите ВВ и
бикфордовия фитил обшивката с кече не е задължителна.
Чл.

809

Преди

товаренето

на

транспорта

с

ВМ

отговорното

придружаващо лице е задължено старателно да прегледа каруците, животните,
товарните принадлежности и хамутите и след като се убеди в пълната им

пригодност и изправност, както и в това, че в каруците не са останали други
товари, да пристъпи към товаренето на ВМ.
Чл. 810 Пределното тегло на натоварените в каруците ВМ не трябва да
надминава: за амониево – силитровите ВВ, бикфордовия и детониращия фитил
500 кг при едноконна каруца и 800 кг при двуконна каруца; за динамити,
детонатори и барути 300 кг при едноконна и 500 кг при двуконна каруца.
При превозване на динамити, барути и детонатори с каруци сандъците
могат да се редят на височина не повече от два реда при задължително
поставяне на кечени подложки както на пода на каруцата, така и между
редовете на сандъците. В теглото на превозваните ВМ се включва и теглото на
опаковката. Сандъците не трябва да стърчат навън от каросерията и каруцата.
Чл. 811 През време на движение на транспорта каруците и отговорното
лице, придружаващо транспорта, са задължени най – внимателно да следят за
установеният ред, а именно: да се спазват интервалите, колите да са изправни,
колоосите им да са добре смазани, опаковката на товара да е добре запазена и
да не пречи на движението на товарните животни.
3. ПРЕВОЗВАНЕ НА ВМ С АВТОТРАНСПОРТ
Чл. 812 Преди да потегли на път за превозване на ВМ, автомашината
трябва да бъде прегледана от завеждащия гаража или лицето, което го
замества, като след прегледа в пътния лист на автомашината той прави
следната бележка «Автомашината е прегледана, напълно изправна и годна за
превозване на ВМ».
При липса на такава бележка превозването на ВМ се збранява.
Чл. 813 Автоколата, предназначена за превозване на ВМ, трябва да се
управлява само от опитен шофьор, преминал специален инструктаж за
правилата при превозване на ВМ.
При превозване на ВМ се забранява запасът от течно гориво да се държи
в каросерията на автоколата, където се намира товарът от ВМ.

Чл. 814 За превозване на ВМ се допускат само напълно изправни и
проверени от местната районна автоинспекция товарни и леки автомашини.
Преди да излязат от гаража за товарене на ВМ, автомашините трябва да
отговарят на следните основни изисквания:
а) да имат по два пожарогасителя, синджири и приспособления против
подхлъзване;
б) да имат заглушители, снабдени с искрогасители;
в) да бъдат очистени от всички боклуци и остатъци от други товари и да
нямат никакви дупки по пода и стените на каросерията.
Чл. 815 В натоварената с ВМ автомашима освен шофьора, отговорното
лице или лицето от въоръжената охрана, придружаващи взривния товар, е
забранено да има каквито и да било други лица. За придружаващите лица от
охраната трябва да се оставя място в каросерията на автомашините.
Чл. 816 Автомашините, предназначени за превозване на товар, трябва
поединично да се придвижват към мястото за товарене на ВМ. Чакащите ред за
товарене и натоварените автомашини трябва да се намират на разстояние най
– малко 100 м от мястото на товаренето.
Чл. 817 Автомашините за превозване на ВМ трябва да имат само
електрическо осветление.
Г. ПРЕВОЗВАНЕ НА ВМ СЪС САМОЛЕТ
Чл. 818 Превозването на ВМ със самолет се урежда със правилници на
Управлението на гражданския въздушен флот на НРБ.
Д. ПРЕВОЗВАНЕ И ПРЕНАСЯНЕ НА ВМ ОТ СКЛАДОВЕТЕ
ЗА ВМ НЕПОСРЕДСТВЕНО ДО РАБОТНИТЕ МЕСТА
1. Общи положения
Чл. 819 Превозването на ВМ от склада до работните места трябва да се
извършва в опаковка, която не допуска да става разсипване (разпиляване),

освен това при превозването трябва да се спазват мерките за безопасност,
посочени в чл. 766, 771, 773, 776, 793, 806 от този правилник.
Чл. 820 Пренасянето на ВМ от разходния склад непосредствено до
работните места може да става без охрана.
Чл. 821 Пренасянето на ВМ от склада непосредствено до работните
места трябва да се извършва само от бомбаджии или от инструктирани
работници, но под прякото наблюдение на бомбаджиите.
Чл. 822 Пренасянето на ВМ трябва да се извършва във фабричната им
опаковка и в изправни чанти, от които е изключено ВМ да се разсипят или да
изпаднат. При това ВВ и СВ трябва да се пренасят в отделни чанти.
Чл. 823 Пренасянето на динамити при температура, по – ниска от + 10
ºС, трябва да се извършва в специални термофори или отоплени чанти. Трудно
замръзващите динамити могат да се пренасят в обикновени чанти при
температура до - 20ºС.
Чл. 824 Забранява се пренасянето на ВМ в джобовете на дрехите или
под дрехите.
Чл. 825 При пренасяне на СВ бомбаджията може да пренася
едновременно най – много 10 кг ВВ, но в отделни чанти.
При пренасяне само на ВВ без СВ нормата може да се увеличи до 20 кг.
След получаване на ВМ бомбаджията и носачите трябва незабавно, без
да се спират където и да било, да се отправят към работните места, като
заобикалят група хора по пътя си и не предават на никого получените ВМ за
пазене.
Чл. 826 При пренасяне на ВМ от няколко лица между тях трябва да се
спазва интервал, не по – малък от 10 м.
2. ПРЕНАСЯНЕ И ПРЕВОЗВАНЕ НА ВМ В ПОДЗЕМНИ ИЗРАБОТКИ

Чл. 827 Спускането на ВМ в шахтите се разрешава с клетки и с кофи.
Превозването

на

ВМ

в

подземните

изработки

става

с

помощта

на

електролокомотиви, конен или въжен извоз и ръчно с единични вагонетки.
Разрешава се също и ръчно пренасяне на ВМ.
Чл. 828 Забранява се превозването на ВМ по шахтата през време на
спускане или изкачване на работниците. При товарене, разтоварване и
пренасяне на ВМ по шахтата в околошахтовия двор и надшахтовото здания
близо до шахтата се разрешава присъствието само на бомбаджията,
магазинера (раздавача), работниците, които товарят и разтоварват ВМ,
сигналиста и лица от надзора, отговорни за пазенето и транспортирането на
ВМ в рудника. Придвижването на вагоните с ВМ от околошахтовия двор до
взривния склад трябва да се извършва най – малко от двама души.
При спускане и изтегляне на ВМ е забранено да се намират хора в
клетката или кофата.
Чл. 829 Забранява се ВМ да се пазят в надшахтовото здание, в
околошахтовите дворове и други изработки, които не са предназначени за
съхраняване на ВМ.
Чл. 830 Превозването на ВМ по шахтата трябва да се извършва само
след предварително съобщаване на машиниста на подемната машина,
сигналистите и отговорното лиже по извоза.
Сандъците или чантите с ВМ, едновременно спускани с клетката, трябва
да заемат най – много две трети от височината на клетката.
Сандъците с динамит може да се поставят в клетката само в еди ред.
Детонаторите се спускат в клетката отделно от ВВ и се поставят в не
повече от един ред. Товарите с ВМ трябва да се закрепват.
Чл. 831 Разрешава се да се спускат или изкачват в една клетка
едновременно няколко бомбаджии с чанти с ВМ, но не повече от четирима в
един етаж на клетката и то без каквито и да било други лица.

При това на всеки бомбаджия се разрешава да носи със себе си не
повече от онова количество ВМ, което е посочено в чл. 825.
Спускането и изкачването на бомбаджиите с ВМ по шахтата трябва да се
извършва без чакане.
Чл. 832 Превозването на динамити и детонатори по вертикални и
наклонени шахти трябва да се извършва със скорост, не по – голяма от 2 м/сек,
а превозването на останалите ВМ – със скорост, не по – голяма от 4 м/сек.
Машинистът е длъжен да пуска в ход и да спра подеманата машина
бавно и без тласъци.
Чл. 833 При подем със скрипец, задвижван от кон (муле и др.),
подкарвачът на коня при пускане на ВМ по шахтата е длъжен да води коня за
поводите.
Чл. 834 При превозване на ВМ в сандъци по подземните изработки
детонаторите и детониращият фитил трябва да се пренасят отделно от ВВ.
Чл. 835 Бомбаджиите и работниците, заети с превозването на ВМ,
трябва да носят със себе си изправни акумулаторни или предпазни бензинови
лампи.
Чл. 836 Превозването на ВМ по хоризонтални и наклонени изработки с
помощта на въжета се допуска при намалена до 1м/сек скорост и при напълно
изправна и сигурна сигнализация.
Чл. 837 Превозването на ВМ с електролокомотиви трябва да се
извършва при спазване на следните условия:
а) ВВ и СВ трябва да се превозват в отделни композиции; в
изключителни случаи се допуска превозването на ВВ и СВ в една композиция,
но в различни вагонетки, разделени с три празни вагонетки;
б) динамитите и детонаторите трябва да се превозват в специални
закрити вагонетки с дървен кош, обвити отвътре с кече и зебло; сандъците с
тези ВМ трябва да се нареждат на височина само в един ред; останалите ВМ

може да се превозват във вагонетки, необшити с кече и натоварени до горния
ръб на вагонетката;
в) при превозването на ВМ те трябва непременно да се придружават с
бомбаджии;
г) освен машиниста на електролокомотива, бомбаджията и работниците,
свързани с превозването на ВМ, в композицията не трябва да има други лица;
споменатите лица с изключение на машиниста на електролокомотива трябва да
бъдат във вагонетка, пригодена за превозване на хора, прикачена в края на
композицията;
д) скоростта на движението на електролокомотива трябва да не бъде
повече от 2 м/сек;
е) превозването на ВМ може да става само заедно с празни вагонетки,
при което вагонетките с ВМ трябва да се намират в средата на композицията;
ж) на предната част на електролокомотива и отзад на композицията
трябва да има специални светлинни разпознавателни знаци, с чието значение
трябва да бъдат запознати всички работници;
з) забранява се превозването на ВМ едновременно с други предмети и
инструменти;
и) през време на превозването на ВМ по пътя на електролокомотива
трябва да бъде спряно всяко друго движение;
к) машинистите на електролокомотивите

и бомбаджиите трябва да

бъдат инструктирани по правилата за превозване на ВМ с електролокомотиви;
л) забранява се превозването на електродетонатори с контактни
електролокомотиви.
Чл. 838 При спускане на ВМ в забоя на прокарващата се шахта, шурф
или кладенец в него не трябва да има никой друг освен лицата, свързани с
взривяването на зарядите.
Скоростта на превозването на ВМ не трябва да надминава 1 м/сек.

Раздел IV
БЕЗОАПСНИ РАЗСТОЯНИЯ
Чл. 839 За предпазване на зданията и съоръженията от сеизмичните
въздействия на взрива големината на зарядите от ВВ трябва да се определя от
разстоянията, при които колебанията на терена не оказват разрушително
действие върху защитаващия обект.
Ако в сеизмически опасната зона има здания и съоръжения с държавно
значение, трябва да бъдат привлечени специалисти – сеизмолози, за да
уточнят сеизмичната им безопасност, преди да са започнати подготвителни
работи за взривяването.
Чл. 840 При разполагане в местността на отделни хранилища на ВМ и
отделни площадки с открито разположени фигури от ВВ между хранилищата
(фигурите) трябва да се спазват разстояния, недопускащи предаването на
детонацията от един заряд (хранилище, фигура) към друг заряд.
Чл. 841 За да се предпазват хората, зданията и инженерните
съоръжения от поразяващото и разрушителното действие на въздушната
ударна вълна на взрива, между мястото на взрива и опазващия обект трябва да
се спазва разстоянието, осигуряващо безопасността на обекта.
Чл. 842 Изкуствените и естествените закрития срещу изхвърляните от
взрива парчета и отломъци за предпазване на персонала, непосредствено
извършващ взривяването на зарядите (а също и минните станции), трябва да
се разполагат от мястото на взривовете на разстояния, не по – малки от тези,
предвидени за поразяващото действие на въздушната ударна вълна върху
хората.
Закритията трябва да бъдат достатъчно здрави, за да изключват, каквато
и да било възможност за нараняване на укриващите се в тях хора от парчета и
отломки. Подстъпите и закритията не трябва да бъдат задръствани с нищо и да
бъдат удобни за бързо предвижване.
Чл. 843 Границите на зоните, опасни за хората от поразяващото
действие на парчетата и отломките от разрушаваните от взрива материали,

трябва да се определят или с проекта (при камерни и сондажни заряди) или от
ръководителя на взривните работи в зависимост от набелязания метод на
взривяване, вида на взривните работи, местните условия и наличността на
едни или други изкуствени защитни приспособления. Безопасните разстояния
трябва да бъдат не по – малки от посочените в следващата таблица:
№ по
ред

I

Минимални размери на
Начин на взривяване и видове взривни

радиусите на опасните

работи

зони в метри

Взривни работи при открити минни работи:
1. Начин с външни (наложени) заряди

Не по- малко от 400

2. Начин с взривни дупки

Не по- малко от 200

3. Начин с котлови заряди

Не по- малко от 200

4. Метод на ръкави:
а) в равнини

Не по- малко от 200

б) надолу по склон

Не по- малко от 300

5. Метод със сондаж

По проекта, но във

6. Метод чрез котлови сондажи
7. Метод с камерни заряди
II

Раздробяване на едри камъни със заряди в

всички случай не помалко от 200
Не по- малко от 400

подкопи
III

Изкореняване на дънери

Не по- малко от 200

IV

Направа на защитни пояси в почвата при

Не по- малко от 50

борба с горски пожари
V

Взривяване в блата:
1. При направа на траншей

По проекта, но не помалко от 200

2. При сваляне на насипи
VI

Не по- малко от 100

Дъноудълбочаващи работи:
1. Без ледена покривка на повърхността на
водния басейн:
а) при взривяване на нескалисти терени

Не по- малко от 100

Продължение
№ по
ред

Минимални размери на
Начин на взривяване и видове взривни

радиусите на опасните

работи

зони в метри

б) при взривяване на скалисти терени

Не по- малко от 200

2. При наличност на ледена покривка

Не по- малко от 200

независимо от свойствата на взривяваните
терени
VII

Ледоходни работи:
1. При взривяване на ледена покривка

Не по- малко от 100

2. При взривявания на заприщвания от лед

Не по- малко от 200

VIII

Взривни работи при ледено-снежна каша

Не по- малко от 50

IX

Работи при метал:
1. При скрити полигони
2. При взривяване на броняеми
3. При взривяване върху територията на

Не по- малко от 1500
Не по- малко от 50
По проекта

заводски площи
X

Събаряне на здания, съоръжения и

Не по- малко от 100

разбиване на основи
XI

Торпедиране на сондажи

Не по- малко от 100

XII

Прострелване на взривни дупки

Не по- малко от 50

XII

Прострелване на сондажи

Не по- малко от 100

XIV

При перфориране на сондажи

Не по- малко от 30

XV

При сеизмични проучвания:
1. Във взривни дупки на повърхността

Не по- малко от 100

2. В сондажи

Не по- малко от 50

Забележка 1. Радиусите на опасните зони могат да бъдат намалени за
всеки отделен случай след съгласуване с Миннотехническата инспекция.

2. За да се предотврати навлизането в опасната зона на плавателни
съдове, салове и др., при завършване на дъноудълбочаващите работи, трябва
да се поставят постове и сигнали на разстояние, не по – малко от 200 м от
границата на опасната зона нагоре и надолу по течението на реката.
3. През време на спускане по реката на салове с дървен материал
постовете и сигналите нагоре по течението на реката трябва да се поставят на
разстояние, не по – малко от 500 м.
Чл. 844 За безопасно за хората разстояние се приема най – голямото от
предвидените за различните условия (според въздушната вълна, изхвърлянето
на парчетата и т. н .).
Безопасните разстояния, които осигуряват зданията, съоръженията,
механизмите и другите обекти от повреждане от парчета и отломъци,
изхвърляни от взрива, трябва да се установят от ръководителя на взривните
работи

с

оглед

на

условията

на

работата

и

да

се

съгласуват

с

Миннотехническата инспекция.

Раздел V
УСТРОЙСТВО НА СКЛАДОВЕТЕ ЗА ВМ
А. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 845 Съхраняването на ВМ трябва да става при условия, които да ги
предпазват от разваляне, самовзривяване и разхищаване и в същото време да
спомагат

за

удобното

и

безопасно

манипулиране

при

приемането

и

раздаването им.
Чл. 846 ВМ трябва да се съхраняват в специално построени или
приспособени складове, построяването и преобзавеждането на които се
допуска само след съгласуване с органите на МВР и Миннотехническата
инспекция. Складовете за съхраняване на ВМ трябва да се строят по типови
проекти (схеми).

Под термина «склад на ВМ» се разбира едно или няколко хранилища на
ВМ с помощни съоръжения, разположени на обща изолирана и охранявана
територия, а за подземните складове – отделенията за съхраняване на ВМ,
помощните помещения и изработките, водещи към склада.
Чл. 847 Всички складове за съхраняване на ВМ трябва да бъдат приети
от комисия. Приемането на склада от комисията се оформя с акт в
съответствие с инструкцията, т 9 (приложение 23).
Чл. 848 Всички съществуващи, новопостроени или преобзаведени
складове за ВМ трябва да бъдат зарегестрирани пред органите на МВР и
Миннотехническата инспекция.
Право на съхраняване на ВМ в склад предприятието трябва да получи
срещу писмено разрешение от органите на МВР, издадено въз основа на акта
на комисията по прегледа или приемането на склада и срещу удостоверение за
регистриране на склада на ВМ пред органите на Миннотехническата инспекция.
Поискването на разрешението става по реда, установен в т. 22 на
инструкцията (приложение 23).
Чл. 849 След като получи от органите на МВР разрешение за
съхраняване на ВМ в склада, предприятието е длъжно да изпрати копие от
разрешението на Миннотехническата инспекция.
Разрешението трябва да се пази в склада и да се представя при първо
поискване от лицата, контролиращи склада.
Чл. 850 Разрешава се във всеки склад да се съхранява не повече от
онова количество ВМ, за което е издадено разрешение от органите на МВР.
Предприятията са длъжни да имат за всеки склад за ВМ паспорт по
определен образец.
Един екземпляр от паспорта трябва да се държи в помещението на
склада.

Чл. 851 В случай на временно спиране или прекратяване на взривните
работи предприятието е длъжно да съобщи на Районната миннотехническа
инспекция за остатъка на ВМ.
Предаването на неизразходваните ВМ става в съответствие с точка 18 от
инструкцията (приложение 23).
Чл. 852 Разрешава се да се устройват надземни, подземни, полувкопани
и изцяло вкопани складове за ВМ. В зависимост от срока на използуването им
складовете могат да бъдат постоянни – с време на използуване повече от 2
години, временни – с време на използуване до 2 години и кратковременни – с
време на използуване до 6 месеца от момента на внасянето в тях на ВМ.
Чл. 853 Складовете, предназначени за съхраняване на ВМ се разделят
на базисни и разходни:
1. Базисните складове служат изключително за снабдяване с ВМ на
разходните складове. Забранява се в тях да се разопаковат ВМ с изключение
когато се вземат проби; забранява се също така ВМ да се раздават на
бомбаджиите.
Хранилищата на базисните складове могат да бъдат надземни,
полувкопани и изцяло вкопани.
2. Разходните складове служат за раздаване на ВМ на бомбаджиите. Те
могат да бъдат надземни, полувкопани и изцяло вкопани и подземни.
Чл. 854 При ремонт на хранилището или на съоръженията му трябва да
се освобождава от ВМ.
Чл. 855 Раздаването на ВМ на бомбаджиите в постоянните разходни
складове трябва да става в преддверието на хранилището или отделно
помещение, предназначено за това. Рязането на детониращия и бикфордовия
фитил трябва да става в специално помещение, намиращо се на територията
на склада и разположено от хранилището на разстояние съгласно раздел IV.
В преддверието за раздаване на детонаторите трябва да има маса,
оградена наоколо с перваз, покрита с кече или брезент или гумена покривка с

дебелина, която не е по – малка от 3 мм; разрешава се също да се направи
шкаф за временно съхраняване на празните чанти на бомбаджиите и взривните
машинки.
Чл. 856 Съхраняването на ВМ и на средства за запалване на
бикфордовия фитил в едно и също помещение се допуска съгласно указанията
в таблицата към чл. 773.
Детонаторите и детониращият фитил трябва да се съхраняват в отделни
от хранилищата на ВВ постройки.
Чл. 857 Пределната вместимост на отделните хранилища на базисния
склад е установена в т. 6 на инструкцията (приложение 23).
Чл.

858

Пределната

вместимост

на

новостроящите

се

отделни

хранилища на постоянните разходни складове и общата вместимост на
всичките хранилища на постоянния разходен склад е установена в т. 7 на
инструкцията (приложение 23).
Чл. 859 Съвместното съхраняване на различни видове ВМ в едно и също
хранилище на постоянния разходен склад се допуска само с разрешение на
Миннотехническата инспекция и то при изключителни случаи и при спазване на
следните условия:
1) ВМ от различни групи трябва да се съхраняват в различни помещения
на хранилището, отделени едно от друго с плътна огнеупорна (тухлена,
бетонна) стена с дебелина, не по – малка от 25 см и с отделни изходи с
преддверия;
2) общият брой на детонаторите при съвместното им съхраняване с ВВ
трябва да бъде най – много 10 000 броя, при което сандъците с детонаторите
трябва да се поставят върху рафтове, разположени покрай външната стена;
при това общото количество на ВВ от всички видове не трябва да надминава 3
т.
3) раздаването на ВВ и на детонатори трябва да става в различни
преддверия.

Чл. 860 Достъпът в територията на склада за ВМ трябва да става в
съответствие с т. 12 от инструкцията (приложение 23).
Чл. 861 Складовете трябва да се охраняват от въоръжена охрана в
съответствие с точка 16 от инструкцията (приложение 23).
Чл. 862 Хранилищата на ВМ трябва добре да се проветряват и да бъдат
предпазени от проникване на влага и вода.
През лятото при сухо, ясно и тихо време хранилищата трябва да се
проветряват, като се отварят вратите и прозорците, а през зимата – само при
ясно мразовито време (при условие, че разликата в температурите вътре в
помещението и навън не надминава 10ºС).
В помещенията за ВМ трябва да има вентилационни смукателни тръби.
За наблюдаване на температурата вътре в хранилищата и отвън трябва да
бъдат поставени обикновени и максимално – минимални термометри.
Б. НАДЗЕМНИ СКЛАДОВЕ
1. ТЕРИТОРИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ СКЛАДОВЕ
Чл. 863 При построяване на складове на повърхността необходимо е да
се спазват следните условия:
а) територията на склада трябва да има водоотвеждащи канавки със
съответен наклон;
б) всички пътища на територията на склада и подстъпите към него трябва
да се поддържат в пълна изправност и чистота;
в) отделни хранилища трябва да бъдат разположени по такъв начин, че
да се осигурява свободен достъп за хората и превозни средства до всяко
хранилище;
г) разстоянията между отделните хранилища трябва да отговарят на
изискванията на раздел IV от настоящия правилник.
д) складовете, построени на повърхността, трябва да бъдат оградени и
да имат охранителна зона с широчина най – малко 50 м навън от оградата.

Чл. 864 Върху територията на склада може да се разположат следните
здания и съоръжения:
а) хранилища за ВВ и СВ;
б) будка за отваряне сандъците с динамит или с детонатори и за рязане
на детониращия и бикфордовия фитил;
в) здание за подготвяне на амониево – силитровите ВВ и размразяване
на динамитите (само при разходни складове);
г) колиби за кучета (ако складът се охранява и от кучета);
д) навес за противопожарните средства;
е) резервоари за вода.
Местата за съхраняване на празната опаковка и за караулното
помещение трябва да се намират извън оградата на склада; при това
караулното помещение трябва да бъде на разстояние най – малко 50 м от
оградата на склада; сайванът или навесът за съхраняване на опаковката
трябва да е на разстояние, не по – малко от 25 м, а караулните будки трябва да
са разположени по периметъра на оградата на склада.
Чл. 865 Необходимостта от поставянето и броя на караулните будки се
определя в зависимост от релефа и характера на местността и от размерите на
територията на склада, като това се съгласува с органите на МВР.
Чл. 866 Височината на караулните будки трябва да бъде достатъчна, за
да се осигури наблюдението над територията, която се намира в сферата на
охраняването на поста от дадената будка.
Чл. 867 Разстоянията от оградата на склада до различните здания и
съоръжения се установяват съгласно изискванията на раздел IV от този
правилник.
Чл. 868 Разстоянието от оградата до най – близката стена на
хранилището трябва да бъде най – малко 40 м.

Чл. 869 Оградата може да бъде от бодлив тел, дърво, кирпич, тухли,
камък или желязо. Височината и не трябва да бъде по - малка от 2 м.
Устройството на оградата трябва да е такова, че да не позволява
свободното проникване на хора или животни в територията на склада.
Чл. 870 В оградата към пътя трябва да има порта и вратичка, затваряща
се с катинари, ключовете от които трябва да се пазят от началника на караула.
Чл. 871 На територията на склада, а също и на 50 м около него
иглолистната гора трябва да бъде изсечена, а сухата трева, храсталакът и
сухите съчки, пръти и други леснозапалими предмети да бъдат разчистени и
прибрани; широколистната гора трябва да се оставя, а в местата с изсечени
иглолистни дървета да се насаждат широколистни дървета.
Чл.

872

Естествените

или

изкуствените

резервоари

за

вода

и

водопроводът, разположени на територията на склада, трябва да бъдат винаги
в пълна изправност и да бъдат осигурени с достатъчен запас вода.
Чл. 873 За предпазване от горски и полски пожари е необходимо:
а) тревата заедно с чимовете около всяко здание да бъде премахната на
разстояние най – малко 5 м;
б) територията на склада да се окръжи с ров, широк в горната си част 1 3 м и дълбок най – малко 1 м и разстояние 10 м от оградата на склада за ВМ.
2. УСТРОЙСТВО НА НАДЗЕМНИТЕ ПОСТОЯННИ СКЛАДОВЕ
Чл. 874 Хранилищата на ВМ за надземните постоянни складове трябва
да се правят от огнеустойчиви материали.
В отделни случаи след съгласуване с Миннотехническата инспекция и с
разрешение на органите на противопожарната служба, могат да се построят
дървени хранилища или хранилища със запълнени стени. При строенето на
хранилищата със запълнени стени може да се употребят слаб бетон, сгурия
или напоени с варно мляко стърготини.

Всички стени на дървените и със запалени стени хранилища на ВМ и
преградите в тях трябва да бъдат покрити с огнезащитна боя или измазани от
вътрешната и външната страна. Дървените тавани в хранилищата за ВМ
трябва да бъдат също измазани.
В местата със сух климат могат да се построят глинонабивни хранилища
и хранилища от непечени тухли (кирпич).
Покривите на хранилищата трябва да бъдат от огнеустойчив материал
или да се покриват с огнезащитни състави отвън и отвътре.
Хранилищата

трябва

да

бъдат

направени

по

такъв

начин,

че

температурата на въздуха в тях да не се повишава повече от +30ºС.
Чл. 875 Стените на хранилищата отвътре трябва да бъдат варосани.
Подовете

трябва

да

бъдат

дървени,

асфалтирани

или

глинонабивни

(пръстени), без пролуки (дупки), равни и гладки.
В хранилищата за барут подовете трябва да бъдат постлани с рогозки.
Чл. 876 Броят на входовете в хранилищата за ВМ се определя с оглед
максималното разстояние от най – отдалечената точка на хранилището до
изхода да бъде най – много 15 м.
Двата крайни изхода на хранилището за ВМ трябва да имат преддверия
от огнеустойчив материал с размери, не по – малко от 3 X 4 м, по фасадата на
хранилището и 3 м по оста на преддверието. Размерите на преддверията на
хранилищата с вместимост, която е по – малка от 16 т. могат съответно да се
намалят.
Преддверията на останалите изходи могат да се заменят с навеси на
диреци от огнеустойчив материал с покрив от същия материал, какъвто е и на
хранилището за ВМ.
Всеки ход в хранилището за ВМ с изключение на изходите под навесите
трябва да има три двукрилни отварящи се навън врати; двете от тях да водят
отвън в преддверието, а третата – от преддверието в хранилището. Първата

външна врата от двора за преддверието трябва да бъде плътна, обкована с
кече и върху него ламарина и боядисана с огнеустойчива боя.
Втората врата отвън за преддверието трябва да бъде решетъчна.
Вратата от преддверието на хранилището трябва да бъде плътна. Отворите на
вратите трябва да имат широчина, не по – малка от 1, 40 м и височина най –
малко 2,25 м.
Чл. 877 Всяко хранилище трябва да има не по – малко от едно
преддверие, предназначено за претегляне и раздаване на ВМ.
Чл. 878 Прозорците на хранилищата трябва да бъдат снабдени с
железни решетки или мрежи, боядисани със светла боя и да имат капаци.
Стъклата откъм слънчевата страна трябва да бъдат матови или боядисани в
бяла боя. Съотношението между светлата повърхност на прозорците и
подовата площ на хранилището трябва да бъде от 1:25 до 1:30.
Чл. 879 Забранява се съхраняването на каквито и да било предмети по
таваните на хранилищата. Входът за тавана трябва да бъде извън зданието,
през таванския прозорец, със специална стълба.
Чл. 880 Хранилището за ВМ и таванският вход трябва да се затварят с
катинари и да се пломбират или запечатват. Ключовете за пломбите и печатите
се пазят от завеждащия склада съгласно установения ред съобразно условията
на организирането и извършването на взривни работи.
Чл. 881 Сандъците с динамит , детонатори и детониращ фитил трябва да
се поставят само върху рафтове. Сандъците с амониево – силитрови ВВ,
сандъците с бикфордов фитил и средства за запалването му могат да се
поставят на рафтове или да се нареждат на фигури.
При нареждането на ВМ на фигури сандъците трябва да се поставят
върху подложки така, че до всеки сандък да има свободен достъп на въздух.
Между рафтовете или фигурите трябва да се оставят проходи с
широчина, не по – малка от 1, 30 м.

Чл. 882 Сандъците с ВМ трябва да се поставят върху рафтовете на
разстояние, не по – малко от 4 см един от друг и не един върху друг.
Разстоянието межди всеки два рафта трябва да бъде такова, че между
сандъците с ВМ и рафтовете над тях да остават междинни най – малко 4 см.
На всеки рафт да има само един ред сандъци.
Сандъците с детонатори трябва да се съхраняват само върху рафтове,
покрити с кече и обшити с брезент или само с гумена покривка, дебела най –
малко 3 мм.
Чл. 883 Рафтовете и фигурите трябва да се намират на не по – малко от
20 см от стените на хранилището.
Височината на фигурите не трябва да надминава 2 м; дългата страна на
фигурата трябва да бъде най – много 5 м; по широчината на фигурата трябва
да се разполагат не повече от два сандъка.
В една фигура се допуска съхраняването на сандъци само с еднакво
тегло.
Горните рафтове за динамити, детонатори и детониращ фитил трябва да
бъдат на височина най – много 1, 70 м от пода, а за останалите ВМ – на
височина не повече от 2 м.
За закрепване на рафтовете в хранилищата за ВМ трябва да се
използуват медни или дървени пирони и клинове; разрешава се да се
употребяват и железни гвоздеи и болтове, като главичките на гвоздеите и
болтовете трябва да бъдат скрити в дървото на дълбочина най – малко 5 мм,
залети с безир и замазани.
Дъските на рафтовете с изключение на най – долната полица трябва да
се поставят с промеждутъци от 2,5 до 3 см.
Чл. 884 Всички складове за съхраняване на нормално замръзващи
динамити в местности с минимална температура, която е по – ниска от + 10ºС,
а за трудно замръзващи динамити – по ниска от - 20ºС, трябва да имат
изкуствено отопление.

Разрешава се само водно или електрическо отопление. Електрическите
печки трябва да се намират в помещения, отделени от помещенията за
съхраняване на ВВ със стени от огнеустойчиви материали с отвори за
циркулиране на въздуха, покрити с метални мрежи. При водно отопление
сандъците с ВМ трябва да са на разстояние най – близо 1 м от радиаторите.
Температурата на отопляваните помещения трябва да бъде между 15 – 25 ºС.
3. УСТРОЙСТВО НА ВАЛОВЕ (НАСИПИ) ПРИ НАДЗЕМНИТЕ
ПОСТОЯННИ СКЛАДОВЕ
Чл. 885 Ако разстоянието от оградата на склада до някое съоръжение
или разстоянията между отделните хранилища са по – малки от предвидените
в раздел IV на настоящия правилник, в такъв случай е задължителна направата
на валове и безопасните разстояния се пресмятат, както при случай на
удълбочен заряд.
Чл. 886 Валовете трябва да бъдат с 1,5 м по – високи от стряхата на
хранилището. Широчината на валовете отгоре трябва да бъде най – малко 1 м.
Широчината на валовете долу се определя от ъгъла на естествения откос на
почвата, от която е насипан валът. Валовете могат да се насипят само от
рохкави (ронливи) почви, глини, глинест пясък и др. Забранява се за
насипването на валове да се използуват горивни материали (торф, ситни
въглища и др.).
Чл. 887 Основите на вала трябва да се намират на разстояние най –
малко 3 м от стените на зданието, като между основата на вала и зданието на
хранилището трябва да бъдат направени водоотливни канавки, извеждани зад
пределите на вала.
Чл. 888 При пълно обграждане на хранилищата с валове за направа на
входове на валовете трябва да има прекъсване с достатъчни размери, пред
което трябва да бъде издигнат защитен вал на разстояние не по- малко от 1 м и
не повече от 3 м от основата на главния вал.
Дължината на защитния вал трябва да се пресметне така, че правата,
прокарана в плана от задния ъгъл на заданието през най- близката крайна

точка от гребена на главния вал и продължена по- нататък, да преминава през
крайната точка от гребена на защитния вал.
4. ОСВЕТЛЕНИЕ НА НАДЗЕМНИТЕ ПОСТОЯННИ СКЛАДОВЕ
Чл. 889 Всички складове на ВМ трябва да имат два вида осветлени:
обикновено и аварийно.
Обикновеното осветление на територията и хранилищата на склада
трябва да става с електрически крушки и да се подхранва от трансформатор за
осветление при линейно напрежение до 220 в.
За аварийно осветление се разрешава да се използуват акумулаторни и
предпазни бензинови лампи, но в никакъв случай лампи, подхранващи се от
електрическата мрежа.
Ако раздаването на ВМ става само през деня, електрическото
осветление на хранилищата не е задължително.
В отдалечени места, където прекарването на електрическото напрежение
е затруднено, се разрешава осветлението на територията на складовете за ВМ
и подстъпите към тях да става с пертромаксови лампи или петролни (газови)
фенери, като фенерите трябва да се намират на най- малко 10 м от оградата на
склада (зад рова) и най- близо 50 м от най- близкото хранилище.
Зареждането и запалването на тези лампи, както и зареждането на
лампите за аварийно осветление може да се извършва само вън от
територията на склада на разстояние, не по- малко от 50 м от оградата или
насипа.
Осветлението на склада за ВМ нощем трябва да се регулира така, че
достъпите към склада да бъдат осветявани добре, а самата територия на
склада за ВМ да бъде в сянка.
Чл. 890 Електрическите крушки трябва да се поставят срещу прозирците
вън от зданието или вътре в хранилището в ниши, специално направени в
стените или в тавана и защитени с дебели стъкла със здрава мрежа.

Конструкцията на осветителните арматури, поставяни вън от зданието,
трябва да бъде пресметната за външно инсталиране. Забранява се употребата
на лампи с волтова дъга и изтеглянето на проводници и кабели над
хранилищата.
Чл. 891 За осветителни проводници трябва да се употребяват бронирани
кабели.
Чл. 892 Електрическите ключове, предпазители, разпределителните
табла, контактите и др. трябва да се поставят вън от зданието в затворени
кутии или в напълно изолирано помещение, което трябва да бъде снабдено с
противопожарни средства. Ключовете и фасунгите трябва да бъдат от
порцелан или от пластмаса.
Чл. 893 За доставяне до склада и предаване на електроенергия на
територията на склада трябва да се употребяват бронирани кабели в
съответствие с т. 19 от инструкцията (приложение 30).
Чл. 894 Кабелът трябва да се прокарва през места, изключващи
възможността от механическото му повредждане.
Приспособленията за закрепване на кабелите трябва да имат такава
конструкция, че да не се причиняват механични повреждания на кабелите при
използуването им.
При вкарване на кабела в помещението на хранилището и при
прекарване през междинни и външните стени кабелът трябва да се прокарва в
тръби.
Чл. 895 При окачване на кабела по стената или тавана на помещението
той трябва да се закрепва на разстояние най- малко 0,8 до 1 м при
хоризонтално и най- малко 2м при вертикално прокарване.
Чл. 896 За да се свържат и прикачат кабелите, трябва да се употребяват
специални метални съединителни и разклонителни кутии.
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електродетонаторите трябва да бъдат прокарани на разстояние най- малко 1 м
от външната страна на стената на хранилището.
5. ОХРАНА И СИГНАЛИЗАЦИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ НАДЗЕМНИ
СКЛАДОВЕ
Чл. 898 Около всеки надземен склад трябва да има охранителна зона с
широчина от оградата най- малко 50 м. Границите на зоната и редът за
използуването й трябва да се определят от предприятието съвместно с
органите на МВР и противопожарната служба. По границите на охранителнита
зона трябва да бъдат поставени предупредителни надписи.
Чл. 899 В складовете за ВМ трябва да бъде уредена двустранна
телефонна, светлинна или звукова сигнализация, свързваща караулните
постове с караулното помещение. Складовете за ВМ или караулните
помещения трябва да бъдат свързани с телефон с най- близкия номератор,
които е във връзка с противопожарната охрана, администрацията и милицията.
При големи разстояния на номератора необходимостта от телефонна
връзка се разрешава от органите на милицията.
Чл. 900 Всички сигнални и телефонни устройства при складовете за
съхраняване на ВМ трябва да се намират в караулните помещения и постове.
Чл. 901 Охраната на надземните постоянни складове за ВМ се
осъществява в съответствие с точка 16 от инструкцията (приложение 23).
6. ПРОТИВОПОЖАРНА ОХРАНА НА НАДЗЕМНИТЕ ПОСТОЯННИ
СКЛАДОВЕ
Чл. 902 Всички складове трябва да бъдат снабдени с достатъчно
количество противопожарни средства (помпи, пожарогасители, бъчви с вода,
сандъци с пясък, стълби, кофи и др.).
През студените годишни сезони пожарогасителите трябва да бъдат
заредени с незамръзващи заряди.
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разположението им се определят от местната противопожарна служба.
Чл. 903 Складовете трябва да бъдат осигурени с противопожарен
водопровод или незамръзващо водохранилище с достатъчен запас вода и с
удобен достъп до него. Обемът и разположението на водохранилищата се
определят в съгласие с местната противопожарна служба.
Чл. 904 Във всеки склад трябва да бъде окачена инструкция за реда на
ползуването и поддържането на противопожарните средства и мерките за в
случай на пожар.
Чл. 905 При изграждането на караулното помещение трябва да бъдат
изпълнени всички противопожарни норми и освен това върху комините трябва
да бъдат поставени искрозадържащи мрежи.
Чл. 906 При възникване на пожар в склада трябва да се вземат
незабавни мерки за загасяването му, да се извика противопожарната команда,
да се съобщи на завеждащия склада и на органите на милицията. Ако е
невъзможно да се предотврати разпространението на огъня върху сандъците с
ВМ (особено с детонатори, барут и данамит), всички хора незабавно трябва да
бъдат изтеглени на безопасно разстояние.
Чл. 907 Забранява се пушенето и паленето на огън на територията на
склада за ВМ. При влизане в територията на склада за ВМ, лицата от охраната
трябва да се следят да не се внася в склада кибрит, запалителни средства,
принадлежности за пушене и огнестрелно оръжие.
Чл. 908 Следенето за изправното състояние на всички предмети от
противопожарния инвентар и съоръжения и за строгото изпълнение на всички
установени предпазни мерки е задължение на завеждащия склада и началника
на противопожарната охрана на предприятието.
Чл. 909 Комисия в състав от представители на администрацията,
Миннотехническата инспекция, местната, противопожарната охрана и органите
на МВР трябва да проверява най – малко един път в годината всички
хранилища и технически служби на склада по отношение състоянието на

постройките, противопожарната охрана и спазват ли се условията за
безопасност при съхраняване на ВМ.
7. ЗАЩИТА ПРОТИВ ГРЪМ НА НАДЗЕМНИТЕ ПОСТОЯННИ
СКЛАДОВЕ
Чл. 910 Всяко хранилище на постоянните складове за ВМ трябва да има
противогръмотевична защита, устройството и поддържането на която трябва да
съответствува на инструкциите (приложение 30 и 31, форми 1 и 2).
8. СЪОБЩИТЕЛНИ ПЪТИЩА ПРИ НАДЗЕМНИТЕ ПОСТОЯННИ
СКЛАДОВЕ
Чл. 911 Железопътната линия в територията на склада трябва да бъде
разположена така, че локомотивът (дизелов, електрически, парен) да може да
подава вагоните за натоварване и разтоварване, без да се приближава до
зданията на склада за ВМ на разстояние най – малко 50 м. Това разстояние
трябва да бъде отбелязано със знаци, които ясно да личат и денем и нощем.
При необходимост да се докарват вагоните до помещенията на
складовете на разстояние, по – малко от 50 м, трябва да се използуват
безопасни приспособления (напр. лебедки с теглещо въже и др.).
Чл. 912 Скоростта на движение на вагоните в територията на склада не
трябва да надминава 10 км/час.
До всяко помещение на склада се разрешава да се разтоварват или да
се натоварват едновременно не повече от два вагона при нормален коловоз и
четири вагона – при дековилен коловоз.
Чл. 913 Локомотивите, превозващи вагоните или композициите с ВВ,
трябва да имат искроуловители, изправни пещи, сифони и др.
Чл. 914 При влизане в територията на склада машинистът е длъжен да
затвори пещта и сифона и да не пуска пара в онези места, където има
съответните знаци.

Чл. 915 Забранява се да се извършват на територията на склада каквито
и да било действия, които биха могли да предизвикат огън или искри, а именно
чистене на огъня, изхвърляне на сгурия, използуване на факли при преглед на
локомотива и др.
9. ВРЕМЕННИ СКЛАДОВЕ ЗА ВМ
Чл. 916 Постройките за временни складове за ВМ се правят в сухи места
и могат да бъдат дъсчени, глинонабивни, землени и т.н. Разрешава се да се
използуват за складове и землянки, необитаеми постройки, обори и други
помещения. Тези помещения трябва добре да се проветряват и да бъдат
защитени от дъжд на сняг. Пещите на зиданите печки и огнища, които се
намират в приспособлените за складове постройки, трябва да бъдат зазидани с
тухли.
Чл. 917 Във временните складове се разрешава:
а) подовете да бъдат дъсчени или глинени, без дупки, гладки и равни;
б) оградите да се правят от пръти или плет, като височината им бъде най
– малко 2м;
в) незадължителна направа на преддверия и допускане на единични
врати;
г) постоянното осветление вътре в склада да се извършва с помощта на
акумулаторни лампи; входът към склада в отделни случаи да се осветява с
петромаксови фенери, които да бъдат разположени на разстояние не по –
близо от 10 м откъм външната стена на оградата (зад рова);
д)
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защита

да

бъде

направена

според

инструкцията (приложение 30).
Чл. 918 За всичко останало към временните складове се предавяват
същите изисквания, каквито и към постоянните складове (чл. 863 – 915).
10. СКЛАДОВЕ ЗА КРАТКОВРЕМЕННО СЪХРАНЯВАНЕ НА ВМ

Чл. 919 За работи от временен характер се допуска кратковременно
съхраняване на ВМ, както следва:
а) в железопътни вагони:
б) в плавателни технически съдове;
в) в автомашини и каруци;
г) в палатки, колиби и пещери;
д) на площадки при местата за извършване на взривните работи.
Чл. 920 Противогръмотевичната защита при кратковременните складове
(освен при плавателни съдове) не е задължителна.
Не е задължителна също и направата на осветление, сигнализация,
телефонна връзка и ров около оградата на склада.
За всичко останало, особено що се отнася до постоянната денонощна
въоръжена охрана, трябва да бъдат изпълнявани изискванията, предвидени за
устройството на постоянни и временни складове, с изключение на условията,
посочени в правилника за всеки от видовете за кратковременно съхраняване на
ВМ.
11. СКЛАДОВЕ И ЖП ВАГОНИ
Чл. 921 В двуосни жп вагони – складове може да се съхраняват не
повече от 3000 кг ВВ или 10 000 броя детонатори със съответното количество
бикфордов фитил и не повече от 600 м детониращ фитил.
В четириосни жп вагони – складове могат да се съхраняват не повече от
5000 кг ВВ или 20 000 броя детонатори с необходимото количество бикфордов
фитил и не повече от 1200 м детониращ фитил.
Чл. 922 Допуска се съвместното съхраняване на ВМ в двуосни жп вагони
– складове в количество, което да не е по – голямо от 1000 кг ВВ, 5000 броя
детонатори, 300 м детониращ фитил и необходимото количество бикфордов
фитил.

В четириосни жп. вагони – складове се допуска съвместно съхраняване
на съответно двойно по – големи количества ВВ.
Чл. 923 Вагоните, предназначени за съвместно съхраняване на ВВ и СВ,
трябва да бъдат преградени на три различни отделения с дъсчени прегради.
Крайните отделения на вагона служат за съхраняване на ВМ, а средното
(преддверието) – за раздаване на ВМ.
Вратите за излизане в отделенията на склада трябва да бъдат плътни и
да имат размери 1, 80 X 0, 90 м.
Чл. 924 Вагоните, пригодени за складове за ВМ, трябва да бъдат без
спирачки и без спирачни площадки и напълно изправни. Вагони, служили по –
рано

за

превозване

на

въглища,

бертолетова

сол

и

други

лесно

възпламеняващи се материали, трябва да бъдат почистени от тези вещества и
измити с алкална вода.
Чл. 925 Използуваните по – рано врати на вагона трябва да бъдат
плътно заковани; откъм вътрешната страна вагонът се обковава с дъски. За
влизане във вагона в средата му от едната страна се прави врата с размери
1,80 X 0,90 м, която да се отваря навътре във вагона.
Чл. 926 Раздаването на ВМ и приемането на остатъците от ВМ трябва да
се извършва само през време на престой на вагоните в глухи или резервни
коловози, отстоящи от магистралата линии, индустриалните и жилищни
постройки на разстояние, не по – малко от 100 м.
Чл. 927 През време на пътуване на складовете – вагони и през време на
маневри всички капаци трябва да бъдат затворени, а вагоните заключени с
катинари и да бъдат пломбирани.
Чл. 928 Складовете – вагони трябва да имат разпознавателни знаци.
Нощно време, когато вагонът се намира в глуха или резервна линия, на
предната и задната страна на вагона трябва да се окачват фенери с червена
светлина.
12. СЪХРАНЯВАНЕ НА ВМ В АВТОМАШИНИ И КАРУЦИ

Чл. 929 При работа от подвижен характер (сеизмични проучвания,
разчистване на тресе за горски пътища и др.) през цялото време ВВ могат да се
съхраняват на работа в специално обзаведени автомашини, каруци и шейни в
количество, не по – голямо от ⅔ от товароспособността на тези транспортни
средства.
В такъв случай при придвижване и спиране се спазват правилата,
установени за автотранспорт и коларски превоз на ВМ.
Чл. 930 Разрешава се да се съхраняват средства за взривяване в
количество до 5000 детонатора със съответното количество бикфордов фитил
съвместно с ВВ, но в отделни сандъци, обковани отвътре с кече.
Чл. 931 Автомашините (каруците, шейните) с ВМ трябва да се разполагат
от мястото на взривните работи в съответствие с раздел IV «Безопасни
разстояния», но не по – близо от 200 м.
Чл. 932 Всички транспортни средства, изброени в чл. 929, предназначени
за съхраняване на ВМ, трябва да имат закрити каросерии, заключващи се с
катинар.
13. СЪХРАНЯВАНЕ НА ВМ В КОЛИБИ, ПЕЩЕРИ И ДРУГИ
ПОДОБНИ ПУНКТОВЕ
Чл. 933 ВМ за кратко време могат да се съхраняват в колиби и палатки,
предпазващи ВМ от действието на атмосферните утайки и слънчеви лъчи, а
също и в пещери и др., като сандъците с ВМ се покриват с брезент.
Сандъците с ВМ трябва да се поставят върху дървени подставки с
височина, не по – малка от 20 см от земята.
Чл. 934 Количеството на ВМ при кратковременно съхраняване не трябва
да надминава 3 т ВВ и 10 000 детонатора със съответното количество
бикфордов фитил. При това детонаторите трябва да се поставят в специален
дървен сандък, обкован отвътре с кече, а отвън с желязна ламарина. Сандъкът
трябва да се поставя на разстояние, не по – малко от 2 м от ВВ и да се
заключва.

Чл. 935 Пунктовете за съхраняване трябва да бъдат отдалечени от
жилищни постройки, от главни пътища и жп линии на разстояние, отговарящо
на изискванията на раздел IV «Безопасни разстояния» от този правилник.
Пунктът трябва да бъде ограден с плет, бодлив тел или въжета.
В. ПОДЗЕМНИ И ВКОПАНИ СКЛАДОВЕ
1. ПОДЗЕМНИ СКЛАДОВЕ
Чл. 936 Съхраняване на ВМ в рудници се допуска само в специално
устроени изработки – камери или ниши, които трябва да бъдат разположени
така, че взривяването на ВМ в една от тях да не може да предизвиква
детонация на ВМ в съседните камери или ниши.
При поставяне на ВМ в подземни, вкопани и полувкопани складове
трябва да се спазват разпоредбите на чл. 881, 882, и 883.
Подземният склад трябва да се състои от изработки, представляващи
същинският склад, в който са разположени камерите или нишите за
съхраняване на ВМ, а също и от водещите изработки към склада и
спомагателни камери.
Към спомагателните камери спадат:
а) камера за проверка на електродетонаторите или за съединяване на
детонаторите с бикордовия фитил;
б) камера за съхраняване чантите на бомбаджиите;
в) камера за раздаване на ВМ.
Освен това във всеки склад трябва да се устройва камера за
електроразпределителните устройства и за съхраняване на противопожарните
средства, която може да се разполага в дъното на изработките, водещи към
склада. Мястото за устройване на подземните складове за ВМ се съгласува с
Миннотехническата инспекция.

Чл. 937 Максималното количество ВМ в подземните складове не трябва
да надминава запаса от ВВ за три денонощия и десетдневния запас от СВ за
дадения рудник.
Чл. 938 Вместимостта на една камера при склад от камерен тип не
трябва да бъде по – голяма от 2 т ВВ. При складове с ниши могат във всяка
ниша да се пазят не повече от четири сандъка с ВВ или СВ.
Чл. 939 Разположението на подземните складове трябва да отговаря на
следните условия:
а) разстоянието от склада до шахтата, околошахтовия двор и други
камери, а също така и до вентилационни врати, разрушаването на които може
да лиши целия рудник или значителни негови участъци от приток на чист
въздух, трябва да бъде не по – малко от 100 м за камерен склад и 60 м за склад
с ниши;
б) разстоянието от склада до изработките, служещи за постоянно
преминаване на хора, при складовете от камерен тип трябва да бъде не по –
малко от 25 м, а при складовете с ниши – не по – малко от 20 м;
в) разстоянието от склада до повърхността при складове от камерен тип
трябва да бъде не по – малко от 30 м, а при складове с ниши – не по – малко от
15 м;
г) изработките, в които са разположени камерите или нишите за
съхраняване на ВМ, не бива да бъдат в непосредствена връзка с главните
изработки, а трябва да се съединяват чрез не по – малко от три специално
водещи към тях изработки, които се пресичат една с друга под прав ъгъл;
водещите към склада изработки трябва да се завършват със задънени краища
с дължина, не по – малка от 2 м и с напречно сечение, не по – малко от 4м²;
д) всеки склад трябва да има два изхода.
Чл. 940 Камерите, нишите и всички изработки на склада на разстояние,
не по – малко от 20 м от изработките, където са разположени нишите или
камерите за съхраняване на ВМ, трябва да бъдат закрепени с огнеустойчиво
крепене.

Чл. 941 Проветряването на склада трябва да става с отделна въздушна
струя. Количеството на постъпващия в склада въздух трябва да осигурява за
един час четирикратната обмяна на въздуха за всички изработки на склада.
Забранява се излизащата от склада въздушна струя да се смесва с
входящата струя на рудника или участъка.
Чл. 942 Ако в склада се съхраняват замръзващи динамити, трябва да
бъде осигурено специално електрическо отопление в склада. В рудници,
опасни по газ или взривяващ се прах, всички отоплително – електрически уреди
и арматури трябва да бъдат във взривобезопасно изпълнение.
Чл. 943 За предотвратяване и гасене на пожари складът трябва да бъде
снабден

с

пожарогасители,

сандъци

с

пясък

и

съдове

с

вода.

Противопожарните средства се разполагат в специална камера и в изработките
на склада. В началото на водещите към камерите или нишите на склада
изработки трябва да бъдат, направени противопожарни врати.
Чл. 944 Осветлението на камерите и водещите към склада изработки
трябва да бъде електрическо с взривобезопасна или херметична руднична
електроарматура. Електроинсталацията трябва да бъде изпълнена с брониран
кабел. Напрежението на тока не бива да бъде по - високо от 127 в. Крушките
трябва да бъдат скрити в стъклени похлупаци с мрежи.
Осветлението на водещите към склада изработки трябва да става чрез
окачване на осветителни тела по тавана на изработките, а осветлението на
камерите – с къса светлина от водещата изработка през отвора, разположен
над вратата на всяка камера.
При липса на постоянно осветление се разрешава изработките на склада
да се осветяват с руднични акумулаторни лампи или с предпазни бензинови
лампи, които трябва да бъдат пломбирани и затворени с магнитни ключалки.
Чл.

945

В

складовете

трябва

да

бъде

устроена

електрическа

взривобезопасна сигнализация за подаване сигнали на шахтата или на
диспечера. Цялата сигнална апаратура трябва да бъде сигурна. Освен това при

поста на охраната до входната врата на склада трябва да бъде поставен
телефон.
Чл. 946 В рудници, опасни по взривяващ се прах, във водещите към
склада изработки от съседната главна изработка трябва да бъдат поставени
заслони с инертен прах, а самите изработки периодично да се посипват с такъв
прах.
Чл. 947 В рудници, където минните работи се водят на няколко хоризонта
или подземните складове за ВМ, са разположени на разстояние, по – голямо от
3,5 км от мястото на извършване на взривните работи, а също и в рудници,
където разходните складове се намират на повърхността, могат да се устроят
(след

съгласуване

с

Районната

миннотехническа

инспекция),

отделни

раздавателни камери.
Тези камери трябва да се устройват в някоя специално определена
изработка, проветряваща се в отделна чиста въздушна струя, на разстояние не
по – малко от 25 м от действуващи изработки.
Максималното количество ВМ в тези раздавателни камери трябва да се
ограничава до сменения запас от ВМ, но не повече от 250 кг и съответното
количество СВ.
Редът за съхраняване на ВМ, устройството, охраната и поддържането на
раздавателните камери трябва да бъдат същите, както и при складовете за ВМ.
При това ВВ и СВ трябва да се съхраняват в отделни помещения на
камерата, отделени едно от друго с тухлена или бетонна стена с дебелина, не
по – малка от 25 см.
Чл. 948 Забранява се разполагането на каквито и да било съоръжения на
повърхността, а също и прокарването на минни изработки на по – високо или по
– нисколежащи хоризонти, които са по – близо от 30 м по отвесна линия над
(под) изработките на склада за ВМ.
2. ВКОПАНИ И ПОЛУВКОПАНИ СКЛАДОВЕ

Чл. 949 Склад за ВМ от вкопан тип може да се устройва в масива на
планината, хълм или скала и трябва да се съобщава с повърхността чрез
щолнообразни изработки. Допуска се също използуването на стари изработки
или пещери, ако те задоволяват предявените за складовете изисквания.
Отворът на щолната трябва да се устрои с двойни врати, отварящи се
навън. Първата външна врата трябва да бъде дървена, плътна обкована с кече
и върху него с ламарина, а втората врата – решетъчна.
Чл. 950 Ако разстоянието от входа на склада до най – близката камера за
съхраняване на ВМ е повече от 15 м, складът трябва да има два изхода:
единият работен, а другият запасен. Трябва да се осигури добро проветряване
на склада.
Чл. 951 Пред отвора на щолната трябва да се направи защитен вал,
височината на който да бъде с 1,5 м по – голяма от височината на отвора на
щолната. Дължината на защитния вал трябва да бъде не по – малка от
тройната ширина на щолната, считано по гребена на защитния вал.
Широчината на защитния вал трябва да бъде не по – малка от 4 м от гребена.
Размерите на вала в основата му се определят от ъгъла на естетвения откос на
почвата. Разрешава се защитният вал да бъде направен от изкопаният от
щолната скален материал.
Чл. 952 Водещите към камерите на хранилището за ВМ щолнообразни
изработки трябва да се прокарват с наклон към отвора на щолната и да имат
водоотливни канавки, които трябва да бъдат покрити.
Чл. 953 Камерите на хранилището за ВМ трябва да се закрепват с
огнеупорно крепене.
Чл. 954 Електрическото осветление на водещите към камерите –
хранилища изработки трябва да става чрез постоянни осветителни тела.
Цялата инсталация трябва да се направи съгласно чл. 944, а арматурата на
осветителните устройства трябва да бъде с нормално руднично изпълнение;
камерите – хранилища за ВМ трябва да се осветяват с помощта на руднични
акумулаторни лампи. Включването на осветлението на изработките във
вкопания склад трябва да става от повърхността.

Чл. 955 Вкопаните складове (освен щолната за вкарване и изкарване на
ВМ) трябва да имат вентилационна изработка (сондаж, шурф или щолна).
Чл. 956 Вкопаните хранилища за ВМ при дебелина на покриващия ги
слой повече от 10 м не се съоръжават с противогръмотевична защита.
Чл. 957 Територията на вкопаните складове за ВМ трябва да се охранява
така, че входовете и вентилационните устройства да се намират в оградената
площ. Направата на оградата трябва да отговаря на чл. 869 и 870 от настоящия
правилник.
Чл. 958 Постовете на охраната трябва да са разположени при входа на
склада, при отвора на вентилационната изработка и при запасния изход, ако те
не могат да се наблюдават от поста при входа на склада.
Чл. 959 В щолнообразните изработки на складовете се разрешава да се
поставят релсови пътища за транспортиране на ВМ.
Чл. 960 Камерите за проверка на електродетонаторите или за
съединяването на капсулите – детонатори с бикфордовия фитил могат да се
устройват не в склада, а в специално помещение на повърхността.
Чл. 961 С изключение на изброените указания по отношение на
вкопаните и полувкопаните складове във всичко останало устройството им
трябва да отговаря на изискванията към надземните постоянни складове.

Раздел VI
РЕД ЗА ПРИЕМАНЕ, ОТПУСКАНЕ О ОТЧИТАНЕ НА ВМ
Чл. 962 Редът за приемане, отпускане и отчитане на ВМ е посочен в
точки 26 – 37 на инструкцията и приложените към нея форми 1, 2, 3 и 4
(приложение 23).
Чл. 963 При проверка на складовете за ВМ не е необходимо да се
разкопават неначенатите сандъци.

Проверката за броя на детонаторите в отворените сандъци трябва да се
извършва в преддверието на хранилището, в отделна камера или вън от
хранилището, като при изваждането им от сандъците детонаторите трябва да
се поставят върху меки подложки.
Чл. 964 Разтворените при раздаване на ВМ сандъци трябва отново да
бъдат покрити с капаците си, преди обратно да се внесат в помещението за
съхраняване.
Чл. 965 Забранява се отпускането на ВМ от разходните складове на
лицата, получаващи ВМ, ако те нямат изправни чанти за пренасянето на ВВ и
кутии за детонаторите.
Чл. 966 Забранява се да се отпускат ВМ от базисните и разходните
складове, ако транспортните средства, предназначени за превозване на ВМ, не
отговарят на условията, които настоящият правилник предявява към тях.
Раздел VII
ИПИТВАНИЯ ЗА ВЗРИВНИТЕ МАТЕРИАЛИ
Чл. 967 Постъпващите от заводите – производители в складовете на
предприятията ВМ трябва да се подлагат на изпитвания, за да се установи
доколко те са годни за съхраняване и употреба.
Изпитванията трябва да се извършват по начините, посочени в
съответния държавен стандарт или технически условия, или пък съгласно
инструкцията (приложение 32).
Ако при изпитванията се установят несъответствия в характеристиката
на ВМ спрямо изискванията на държавния стандарт или техническите условия,
изпитванията се извършват повторно от комисия с участието на представител
на Миннотехническата инспекция или на милицията. Комисията съставя
рекламационен протокол в съгласие с чл. 975.
Чл. 968 Когато СВ и ВВ постъпват в складовете на предприятието
непосредствено

от

заводите

–

производители

или

имат

гаранционно

свидетелство и изправна опаковка (според външния преглед), изпитвания може

да не се извършват. При всички останали случаи изпитванията на ВМ при
приемането им са задължителни.
Изпитванията на ВМ трябва да се извършват от завеждащия склада за
ВВМ, заедно с лице, назначено от ръководителя на взривните работи или
главния инженер на предприятието.
Чл. 969 За всеки преглед и изпитване трябва да се съставя протокол, в
който да се посочват:
а) пълното наименование на ВМ;
б) паспортните данни за тях, заводът – производител, номерът на
партидата, номерата на сандъците, датата на произвеждането, номерата на
фактурата и вагоните и времето на пристигането на ВМ;
в) начините, приложени при изпитванията;
г) резултатите от външния преглед и изпитванията.
Чл. 970 При ВМ, които имат способност да губят химичната си
устойчивост и да преминават през опаковката, на същата трябва да се прави
външен преглед и да се проверява устойчивостта и.
Чл.

971

Изпитванията

на

ВМ,

постъпващи

в

складовете

на

предприятията, се извършват в следните срокове:
а) на динамитите – в края на гаранционния срок и всеки месец след
изтичането на гаранционния срок;
б) на СВ и другите ВВ – в края на гаранционния срок и всеки шест месеца
след изтичането на гаранционния срок;
в) на всички ВМ независимо от сроковете за съхраняването им при
възникване на съмнение в тяхната доброкачественост.
Чл. 972 ВМ в надземните разходни складове се подлагат само на външен
преглед и проверка за подаване на детонация на разстояние.

При откриване на отклонения от установените норми за ВМ последните
трябва да се подлагат на изпитвания по указание на ръководителя на
взривните работи.
Чл. 973 Средствата за взривяване, необходими за текущия разход,
трябва преди употребата им да се изпитват по следния начин:
а) капсул – детонаторите трябва да се подлагат на външен преглед за
установяване състоянието на обвивката им, както и дали има замърсявания и
прах вътре в гилзата;
б) електродетонаторите трябва да се подлагат на външен преглед, за да
се установи състоянието на обвивката им и да се провери токопроводимостта
им;
в) бикфордовият фитил трябва да се подлага на външен преглед, за да
се установят изправността на обвивката му и липсата на прекъсвания на
сърцевината, както и да се провери скоростта на горенето;
г) детониращият фитил трябва да се подлага на външен преглед, за да
се установи състоянието на обвивката му и липсата на прекъсвания на
сърцевината;
д) запалителните свещи трябва да се подлагат на външен преглед, за да
се провери целостта на запалната главичка, пълнотата и скоростта на
горенето, сигурността на запалване на бикфордовия фитил и наличността на
предупредителната сигнална светлина;
е) патроните на груповото запалване на бикфордов фитил трябва да се
подлагат на външен преглед, за да се установи изправността им и за да се
провери пълнотата на възпламеняването на всички отрязъци от бикфордов
фитил;
ж) тлеещият фитил трябва да се подлага на външен преглед за
установяване на дефекти.

Чл. 974 Ако при изпитванията ВМ на дават задоволителни показатели
макар само по един признак, въпросът относно възможността да се използуват
такива ВМ трябва да се решава от ръководителя на взривните работи.
Чл. 975 В случай, че се решава ВМ да се бракуват, съставя се
рекламационен протокол с участието на завеждащият склада и лицата,
извършващи изпитванията, като по един екземпляр от протокола се изпраща на
завода – производител, на Миннотехническата инспекция и на висшестоящата
организация, под ръководството на която се намира предприятието.
В протокола трябва задължително да бъдат посочени: наименованието
на ВМ, номерата на фактурите и вагоните, с които е постъпил товарът, времето
на постъпването и техническите показатели, поради които партидата се
бракува. В протокола трябва да бъде показан подробно и начинът на
изпитването.
Чл. 976 Предявените претенции за бракуваните партиди се смятат за
действителни при условие, че изпитванията са извършени по начините, дадени
в държавния стандарт или техническите условия, при това в срокове,
ненадвишаващи установените за дадените партиди гаранционни срокове.
Чл. 977 Всички изпитвания на ВМ се правят вън от територията на
склада за ВМ, в изолираното място и без присъствието на хора, несвързани
непосредствено с извършването на изпитванията.
Раздел VIII
СУШЕНЕ, СТРИВАНЕ И ХИДРОЛИЗИРАНЕ НА ВВ И
РАЗМРАЗЯВАНЕ НА ДИНАМИТИТЕ
1. СУШЕНЕ И РАЗДРОБЯВАНЕ НА ВВ
Чл. 978 Забранява се да се отпускат от склада амониевосилитрови ВВ,
които имат, влажност, по – голяма: 0,3 % за антигризутина и 0,5 % за
останалите видове от същата група.
Амониево – силитрови ВВ с влажност, по – голяма от 0,5 % (0,3 % за
антигризутина), трябва да се изсушават.
При влажност от 0,5 % (0,3 % за антигризутина) до 1,5 % сушенето на
патроните с амониево – силитрови ВВ трябва да се извършва в заводската им

опаковка. След понижаване съдържанието на влагата в патроните с ВВ под 0,5
% (0,3 % за антигризутина) те могат да бъдат използувани за взривни работи в
подземните изработки.
При влажност по – голяма от 1,5%, сушенето на амониево – силитровите
ВВ трябва да се извършва в разсипно състояние; след изсушаването тези ВВ
се разрешава да бъдат използувани само при открити работи.
Димен барут с влажност, по – висока от допустимата норма (1%), преди
пускането му в работа трябва да бъде изсушен. Сушенето му трябва да се
извършва при температура, която е не по – висока от 40ºС.
Чл. 979 Сушенето, стриването и пълненето на патроните с ВВ се допуска
да се прави в специално предназначено за тези операции здание (здание за
подготовка на ВВ), разположено на територията на склада или вън от нея, а
също и под навес (в колиба) или на открито.
Чл. 980 Зданието на подготовка на ВВ трябва да има отделни работни
помещения за всяка една от изброените в чл. 979 операции, помещения за
временно съхраняване на ВВ и спомагателни помещения (пещно и др.).
Зданието може и да бъде с по – малко (две) работни помещения. В такъв
случай се разрешава да се извършват разнородни операции в едно и също
работно помещение, но в различно време и след почистването му.
Чл. 981 Едновременното сумарно натоварване на зданието за подготовка
на ВВ (включително съхраняване) не трябва да надминава един тон ВВ. Ако
зданието се използува само за изсушаване на ВВ, допуска се едновременното
му натоварване с до три тона ВВ.
Чл. 982 Разположението на територията на склада здание за подготовка
на ВВ трябва да бъде от другите постройки на склада на разстояния,
предвидени в раздел IV на настоящия правилник.
Чл. 983 Ако зданието или откритата площадка за подготовка на ВВ са
разположени вън от територията на склада, трябва да се спазват следните
условия:
а) разстоянието от най – близките постройки и съоръжения, жп. линии и
шосета трябва да бъде установено в съответствие с раздел IV на настоящия
правилник в зависимост от проектното натоварване, но не по – малко от 100 м;
б) зданието за подготовка на ВВ трябва да бъде оградено:
в) зданието за подготовка на ВВ трябва да се охранява както през време
на работа, така и в неработно време, ако в него се намират ВМ;

г) откритите площадки (със и без навеси), когато върху тях има ВВ, може
да не се охраняват, но преди работа те трябва да бъдат внимателно
преглеждани от ръководителя на работата и от охраната.
Чл. 984 В работното помещение и помещението за съхраняване на ВВ се
забранява паленето на огън и ползуването на електронагревателни уреди.
Чл. 985 В здание за подготовка на ВВ, разположено в територията на
склада за ВМ, се разрешава използуването само на водно отопление. В здание,
което се намира зад границата на територията на склада за ВМ, се допуска и
отопление с печки.
Чл. 986 Разрешава се поставянето на радиатори и тръби за водно
отопление в работните помещения при следните условия:
а) температурата на повърхността на тръбите и радиаторите не трябва
да надминава 70ºС;
б) тръбите и радиаторите трябва да бъдат боядисани с блажна боя;
забранява се употребата на ребрести тръби и радиатори с ребреста форма.
Забранява се да се поставят върху тръбите и радиаторите каквито и да
било предмети.
Чл. 987 При отопление с печки огнищата на печките трябва да бъдат в
изолирано помещение с отделен вход; стената на комина откъм работното
помещение трябва да бъде гладка (без пролуки, вдлъбнатини и пр.), варосана
или покрита с огнеупорен лак или с фаянсови плочки или пък с ламарина.
Комините на печките трябва да бъдат снабдени с искрозадържащи мрежи.
Чл. 988 Устройството на стените, покривите, подовете, вратите и другите
части на зданието, на гръмоотводите и оградите трябва да съответствува на
правилата за складовите помещения (чл. 874, 889 – 897, 902 – 910).
Зданието трябва да бъде снабдено с противопожарни средства по норми,
съгласувани с противопожарната охрана.
Зданията за сушене на амониево – силитрови ВВ при временните
складове се подчиняват на изискванията, установени за тази категория
складове.
Чл. 989 При сушене на ВВ в помещение масите или полиците, върху
които се поставят ВВ, трябва да се намират на не по- малко от 1 м от
отопляващите повърхности (печки, тръби и радиатори на водно отопление).
Между масите, а също между масите и стените на помещението трябва да има
проходи с широчина, не по- малка от 0,70 м.

Масите, върху които се работи с ВВ, трябва да бъдат снабдени по
краищата с первази.
Забранява се сушенето на ВВ на пода.
Чл. 990 В процеса на работа в помещенията трябва да се извършва
периодично почистване на разпилените ВВ. След свършване на работата всяко
помещение трябва да бъде грижливо почистено от отпадъци и прах от ВВ;
стените, масите и другите приспособления трябва да се избърсват с влажен
парцал.
Отпадъците от ВВ и останалите след останалите от патронните книжни
гилзи трябва да се поставят в отделен сандък и да се унищожават най- малко
веднъж в денонощие, в съответствие с правилата, изложени в раздел IX.
Чл. 991 Сушене на ВВ на открито трябва да се извършва в сухо време и
само през деня; при това ВВ трябва да се поставят на брезент, шперплат или
на друга подложка.
За да се избегне разпиляването на ВВ, пренасянето им до мястото на
сушене и обратно в склада трябва да се извършва в плътни съдове.
Случайно разсипаното по пътя ВВ трябва да бъде незабавно събрано,
поставено в сандъка за отпадъци и унищожено.
Чл. 992 За амонити и тролити се разрешава използуването на въздушни
сушилни (шкафове, камери) с температура на топлоносителя (въздуха), не повисока от 60ºС .
Калориферът с духалото за сушилния апарат трябва да бъде изнесен в
отделна пристройка или в изолирано помещение.
2. ХИДРОИЗОЛИРАНЕ НА ВВ
Чл. 993 Загряването и разтопяването на хидроизолиращия състав се
разрешава да се извършва вън от територията на склада в специално
определена открита площадка върху пещи или огнища.
Пещите трябва да бъдат отдалечени от зданието или мястото на
поставянето на хидроизолиращата покривка на разстояние, не по- малко от 25
м, а огнищата – на не по- малко от 100 м към подветрената страна.
Растителността около пещите или огнишата трябва да бъде изкоренена в
радиус от 2 м. До пещта или огнището трябва да има капаци за покриване на
котела в случай на подпалване на сместа.
Чл. 994 При хидролизиране на патроните и пакетите с ВВ температурата
на разтопения или загрят хидролизиращ състав не трябва да надминава 90ºС, а

времетраенето на потопяването на патроните и на пакетите в сместа не трябва
да бъде повече от 5 секунди.
Чл. 995 Преди да започне приготвянето на комбинирани хидролизиращи
състави, включващи смоли, всичките съставни вещества в необходимите
количества трябва да се поставят във ваната.
Забранява се поставянето на какъвто и да е било от съставните
вещества към загрятата вече смес.
Чл. 996 Забранява се да се прави хидролизация на каквито и да е било
ВВ през време на загряването и разтопяването на хидролизиращия състав на
открит огън.
Котлите с разтопения състав трябва да се пренасят до мястото, където
се поставя хидролизиращата покривка (постройката, площадката) и да се
слагат там върху подложки от огнеупорни материали или направо върху
земята, която предварително да е очистена от растителност.
Преди да се внесат в помещението, котлите трябва да се ометат от
горящи или нажежени сажди.
Чл. 997 Когато поставянето на хидролизиращата покривка става не в
постройка, а на площадка, тя трябва да бъде изчистена от растителност в
радиус около 10 м около мястото, където се поставя котелът.
Подлежащите и подложените вече на хидролизиране ВВ могат да бъдат
нареждани на фигури върху площадката в общо количество, което да не е
повече от един тон.
Фигурите трябва да бъдат отдалечени от мястото на поставянето на
хидроизолацията на разстояние, не по- малко от 100 м.
Чл. 998 При хидроизолиране на ВВ за масови взривове може да се
извърши хидроизолация в постоянни котли на открита площадка при загасен
огън в огнищата.
3. РАЗМРАЗЯВАМЕ НА ДИНАМИТИ
Чл. 999 Забранява се употребата на замръзнали или полузамръзнали
динамити, както и мачкането им, чупенето, рязането, свалянето на обвивката
на патроните и пр.
Чл. 1000 Ако температурата на въздуха в склада е по- ниска от +10ºС –
за нормално замръзващи динамити, и по- ниска от -20ºС – за трудно
замръзващи динамити, размразяването на ВВ трябва да се извършва преди
раздаването им на бомбаджиите.

Ако ВВ са доставени в склада в замръзнало състояние, преди употребата
им те трябва да бъдат размразени независимо от температурата на въздуха.
Чл. 1001 Размразяването на динамитите като правило се извършва по
естествен начин, на цели сандъци в отоплявани надземни и подземни складове
при температура на въздуха в помещенията от +15 до +20ºС за нормално
замръзващите динамити и от -10 до +20ºС за трудно замръзващите динамити.
При това за контролирането на размразяването е необходимо да се
записва времето на постъпването в склада и на раздаването на всяка партида.
Раздаването на ВВ от новопостъпила партида може да става не по- рано
от две денонощия от момента на постъпване на дадената партида в
отоплявания склад.
Чл. 1002 При липса на отоплявани складове размразяването на
динамитите трябва да се извършва:
а) в съдове – термофори;
б) в специални помещения за размразяване вън от територията на
склада, като се спазва чл. 841 на раздел IV «Безопасни разстояния» от този
правилник. Температурата в посочените помещения трябва да бъде от +20º до
+35ºС.
Чл. 1003 Размразяването в термофори се допуска само за нормално
замръзващите динамити, ако разходът им не надминава 50 кг. за едно
денонощие.
Едновременно размразяване в едно и също помещение може да се
извършва на количество, не по- голямо от 10 кг. в един термофор, но не в
повече от четири термофора.
Размразяването трябва да се извършва с помощта, на гореща вода с
температура от +35ºС до +40ºС, която се налива в междустенното пространство
на термофора.
Термофорът трябва да бъде направен от неръждаеми метални или от
поцинкована желязна ламарина.
Чл. 1004 При разход на ВВ за едно денонощие, по- голям от 50 кг,
размразяването трябва да се извършва в специална постройка, задоволяваща
изискванията към зданията за подготовка на ВВ. В това помещение се
разрешава да се размразяват не повече от 100 кг едновременно.
Чл. 1005 В специалните помещения се разрешава динамитите да се
размразяват, както на цели сандъци, така и на отворени, като отварянето им се
извършва с голяма предпазливост.

При размразяване, без да се разтварят, сандъците се поставят в един
хоризонтален ред върху маси или полици с первази по краищата, и то така, че
да не покриват первазите.
При размразяване при отворени сандъци пакетите или патроните се
изваждат и се разполагат в един хоризонтален ред на полиците или масите (чл.
989).
Масите и полиците трябва да бъдат гладки, без пукнатини, покрити с
мушама или линолеум и снабдени по краищата с первази.
Подът на помещението трябва да бъде покрит с линолеум. През време
на размразяването, преди всяко поставяне на ВВ върху мушамата или
линолеума масите трябва да се покриват с чисти листове хартия. Мушамата
или линолеума ежедневно трябва да се избърсват с влажна кърпа; подът и
стените на помещението, мушамите и линолеумът и останалите съоръжения
трябва да се измиват поне веднъж седмично с топъл алкален или сапунен
разтвор.
Чл. 1006 Забранява се да се допускат повече от двама работници в
помещението за размразяване. При размразяване на динамитите се забранява
да се извършват каквито и да е било други работи в същото помещение.
Извършването на ремонти или други работи в това помещение може да бъде
разрешено само след отстраняване от помещението на всички ВВ и след
грижливо измиване на помещението и всички предмети, намиращи се в него, с
топъл алкален или сапунен разтвор.
Възобновяване или започване на размразителни работи след каквито и
да е било други работи с ВВ в същото помещение се допуска също само след
измиване на помещението, както е посочено по- горе.
Чл. 1007 Пренасянето на размразените динамити в помещението за
размразяване трябва да се извършва с особена предпазливост, под
непосредствено наблюдение на бомбаджията. При пренасянето на сандъците
трябва да се поставят на носилки, снабдени с ремъци за премятане през рамо.
Повдигането и отпускането на носилките трябва да се извършва плавно, без
удари и тласъци.
Чл. 1008 Във всички отоплявани надземни и подземни складове и
помещения, служещи за размразяване, трябва да има контролни уреди, които
да сигнализират при повишаване на температурата над предела, а в
помещенията с електрическо отопление освен това и автоматически
регулатори на температурата.

Раздел IX
УНИЩОЖАВАНЕ НА ВЗРИВНИТЕ МАТЕРИАЛИ
1. ОБЩИ ПРАВИЛА
Чл. 1009 За унищожаване на ВМ се изисква писмено разрешение от
главния инженер на предприятието по предложение на ръководителя на
взривните работи.
Чл. 1010 ВМ се разрешава да се унищожават: а) чрез взривяване; б) чрез
изгаряне; в) чрез потапяне във вода; г) чрез разтваряне във вода.
Чл. 1011 Миннотехническата инспекция или органите на милицията
трябва да бъдат уведомявани за количеството унищожавани ВМ, както и за
мястото и времето на унищожаването най- малко пет дни преди това.
Унищожаването на ВМ трябва да се извършва под ръководството на
завеждащия склада за ВМ или на ръководителя на взривните работи.
Чл. 1012 За всяко унищожаване на ВМ трябва да се съставя протокол в
присъствието на председател на милицията или Миннотехническата инспекция.
В протокола трябва да бъдат посочени количеството и наименованието
на унищожаваните ВМ и причините и начинът на унищожаването. Протоколът
се сътавя в четири еднообразни екземпляра, предназначени: а) за отчетността
на склада за ВМ; б) за счетоводството на предприятието; в) за
Миннотехническата инспекция; г) за милицията.
Чл. 1013 За унищожаване на ВМ чрез взривяване или изгаряне трябва да
бъде приготвена удобна площадка, около която, за да не се разпространи
огънят, трябва да се направи пръстеновидна зона, разчистена от горивни
материали и чимове; размерите на зоната се определят от лицето, ръководещо
унищожаването на ВМ.
Чл. 1014 За лицата, извършващи унищожаването на ВМ чрез изгаряне
или взривяване, трябва да бъде устроено сигурно закритие, разположено от
площадката за унищожаване на ВМ на разстояние, определено в раздел IV на
настоящия правилник.
2. УНИЩОЖАВАНЕ ЧРЕЗ ВЗРИВЯВАНЕ
Чл. 1015 Разрешава се да се унищожават чрез взривяване детонатори и
детониращ фитил и ВВ само при абсолютна сигурност за пълното им
взривяване.
Чл. 1016 Количеството ВВ, което се допуска да се унищожава чрез
взривяване на веднъж, и мястото на унищожаването трябва да се установят за

всеки отделен случай съобразно местните условия и съгласно указанията на
раздел IV от насоящия правилник.
Чл. 1017 Ако на мястото, където ще се извършва взривяването, се
достави наведнъж цялата партида ВМ, подлежаща на унищожаване, и ако е
набелязано унищожаването да се извърши на части (на няколко пъти), ВМ
трябва да се разположи от към страната на вятъра зад прикритие и на
разстояние на мястото на взривяването съгласно указанията на раздел IV от
настоящия правилник.
Чл. 1018 Унищожаването на ВМ трябва да се извършва по електрически
начин или в краен случай – по огневи. Детонаторите трябва да се унищожават в
кутии, закопани в земята. Възпламенителните отрязъци трябва да се взимат с
такава дължина, че времето за изгаряне на отрязъците от бикфордовия фитил
да бъде напълно достатъчно за спокойно отдалечаване на персонала,
извършващ взривяването, в безопасна зона или в специално закритие.
Фитилът трябва да се полага от към унищожаваните ВМ откъм
подветрената страна. При полагането на фитила той трябва да се изправя и да
се покрива с пръст, за да не се усуква.
Чл. 1019 Патроните – боевици трябва да се изготвят от доброкачествени
ВВ.
Чл. 1020 При понижена детонационна способност на унищожаваните ВВ,
за да се постигне пълна детонация, трябва да се взривяват в яма, покрита с
капак, а патроните – боевци да се поставят непосредствено върху
унищожаваните ВВ.
Чл. 1021 Негодните за по- нататъшно използуване сандъци, кутии, хартия
и др., останали след унищожаването на ВМ, трябва да се изгарят на клада.
3. УНИЩОЖАВАНЕ ЧРЕЗ ИЗГАРЯНЕ
Чл. 1022 Чрез изгаряне се разрешава да се унищожават само онези ВМ,
които не се поддават на взривяване (бикфордов фитил, запалителни свещи,
патрони за групово възпламеняване и др.), както и ВВ, които са загубили
способността си да детонират.
Забранява се унищожаването чрез изгаряне в количество, по- голямо от
5 кг, на пропиващи през опаковката динамити, а също така и детонатори.
Чл. 1023 Количеството допустими за едновременно изгаряне ВМ,
мястото на изгаряне и разстоянието до фигурите с ВМ, докарани за изгаряне и
до закритие трябва да се установяват в съответствие с указанията от раздел IV
от правилника.

Чл. 1024 Забранява се изгарянето на ВМ в тяхната опаковка. Преди
изгарянето на всяка партида ВВ, трябва да се провери в патроните,
предназначени за изгаряне да няма детонатори.
Негодните за по- нататъшно използуване сандъци, кутии, хартия и др.
могат да бъдат изгаряни едновременно с ВМ.
Чл. 1025 За подпалване на кладата от към подветрената страна се
прекарва бикфордов фитил или пътечка от лесно запалителни материали
(талаш, сухи храсти, хартия и др.), не по- къси от 5 м. Пътечката или
бикфордовия фитил се запалва, след което извършващия запалването
незабавно отива в закритието. При унищожаване на барути подпалването на
кладата става само с бикфордов фитил.
Подпалването може да се извършва само след завършване на
подготвителните работи и оттегляне на хората в безопасна зона.
Чл. 1026 Трябва да се залага толкова голяма клада, че да не става нужда
да и се прибавя горивен материал през време на изгарянето на ВМ.
Чл. 1027 Приближаването към мястото на изгарянето се разрешава само
тогава, когато е напълно сигурно, че горенето на ВМ е завършило.
Чл. 1028 След изгарянето трябва да се провери дали на площадката не
са останали неизгорели ВМ, да се съберат и изгорят по предвидения по- горе
начин (чл. 1022 – 1028).
Чл. 1029 Към изгаряне на следващата партида може да се пристъпи
само след като се установи, че на площадката няма устатъци от ВМ и огън от
предишното изгаряне и че площадката е напълно изстинала.
Чл. 1030 Изгарянето на ВМ трябва да се извършва само в сухо време.
4. УНИЩОЖАВАНЕ ЧРЕЗ ПОТАПЯНЕ ВЪВ ВОДА
Чл. 1031 Унищожаването на всякакъв вид ВМ чрез потапяне във вода се
разрешава само в открито море.
При особени случай със съгласието на местните санитарни органи се
разрешава да се унищожават амониево – селитрови ВВ чрез потапяне в езера,
вирове и реки.
Чл. 1032 Унищожаваните ВМ трябва да се потапят заедно с опаковките
им, като за тях задължително се завързва тежест.
5. УНИЩОЖАВАНЕ ЧРЕЗ РАЗТВАРЯНЕ ВЪВ ВОДА
Чл. 1033 Чрез разтваряне във вода се унищожават само амониево –
селитрови ВВ и димният барут. Разтварянето става в бъчви или други съдове.

След разтварянето водата трябва да се излива в специална яма.
Неразтворения устатък трябва да се събере и унищожи чрез изгаряне.
6. ИЗПОЛЗУВАНЕ НА ОПАКОВКАТА НА ВМ
Чл. 1034 Опаковката, годна за повторно използуване, трябва да бъде
грижливо почистена от остатъците от ВМ и прегледана дали по нея няма следи
от пропиване на нитроглицерин.
Опаковката на нитроглицетиновите ВВ (динамитите), годна за повторно
използуване, трябва да бъде измита с алкален разтвор.
Опаковката със следи от пропиване на нитроглицерин трябва да бъде
унищожена чрез изгаряне.
Грижливо изчистената от остатъците на ВМ и измита с алкален разтвор
опаковка на нитроглицериновите ВВ трябва да бъде изнесена зад оградата на
склада за ВМ.
Преди да се изнесе от склада предназначената за втора употреба
опаковка, тя трябва да бъде прегледана внимателно дали в нея нама случайно
забравени ВМ.

Раздел Х
ИЗГОТВЯНЕ НА ЗАПАЛИТЕЛНИ И КОНТРОЛНИ ФИТИЛНИ ОТРЯЗЪЦИ
И ПАТРОНИ – БОЕВЦИ.
Чл. 1035 Запалителните и контролните фитилни отрязъци трябва да се
изготвят в отделно помещение на постройката за подготовката на ВМ или в
зарядните камери на подземните складове. Помещението за изгаряне на
запалителни и контролни фитилни отрязъци трябва да бъде отделено от
постройката за подготовка на ВМ с масивна стена от огнеупорен материал с
дебелина, не по- малка от 25 см, и да имаотделен вход.
Забранява се тези работи да се извършват в помещенията за
съхраняване или раздаване на ВМ, в жилищни помещения и на място, където
се извършват взривните работи.
Фитилните отрязъци трябва да се приготвят върху маси, покрити с
брезент или с гума, дебела най- малко 3 мм, и заградени по краищата с
первази.
Готовите запалителни фитили трябва да се свиват на кръгове, а
контролните отрязъци да се свързват с канап на връзки и да се поставят върху
полица, широка най- малко 40 см, заградена по краищата с первази и
разположена на 0,75 м над плосокостта на масата.

Чл. 1037 При изготвяне на запалителни и контролни фитилни отрязъци
едновременно от няколко бомбаджии масата, на която се приготвят фитилните
отрязъци, трябва да бъде разделена между отделните бомбаджии с дървени
прегради с дебелина, не по- малка от 10 см, по цялата им широчина.
Височината на преградите трябва да бъде 0,70 м. Разсоянието между
преградите да бъде най- малко 1,50 м.
Чл. 1038 Бомбаджията, приготвящ запалителните и контролните фитилни
отрязъци, може да получи следваща партида детонатори само след като е
използувал всички получени по- рано детонатори и е предал готовите
запалителни фитили в помещението за съхраняване на СВ.
Чл. 1039 От всяко руло бикфордов фитил, предназначен за приготвяне
на запалителни и контролни фитилни отрязъци, трябва да бъдат отрязани по 5
см от двата му края.
Чл. 1040 Бикфордовия фитил се разрязва само с остър инструмент (нож
и др.). Едновременно могат да се режат няколко, но не повече от десет ката в
снопче бикфордов фитил.
При рязането на бикфордовия фитил на масата не трябва да има
детонатори, а при съединяване на фитилите с капсулдетонаторите на масата
не трябва да има режещи инструменти.
Чл. 1041 При рязане бикфордовия фитил трябва внимателно да се
преглежда; местата, на които се забелязват някакви външни недостатъци, като
надебелявания, изтънявания, нарушаване целостта на обвивката, смачквания и
други недостатъци, трябва да се изразяват.
Чл. 1042 Всеки капсул – детонатор трябва да бъде внимателно
прегледан, за да се установи, че вътрешната повърхност на гилзата му е чиста
и че в него няма никакви частици; ако има частици, те се отстраняват, като се
почуква внимателно отворът на капсул – детонаторът към нокътя на палеца.
Забранява се да се изваждат от гилзата на капсул – детонатора частици
през вкарване в гилзата на каквито и да било приспособления, както и чрез
духане.
Чл. 1043 Бикфордовият фитил на капсул – детонатора се закрепва по
следните начини:
а) при метална гилза на капсула – чрез притискане края на гилзата при
отвора с помощта на специални клещи; забранява се да се притиска с клещите
онова място на капсул – детонатора, където се намира взривният състав;
б) при книжни гилзи – чрез омотоване (обшиване) с изолирбанд мястото
на съединяването на бикфордовия фитил с капсула.

Чл. 1045 Забранява се да се закрепва бикфордовият фитил за капсула
чрез разнищване края на фитила преди вкарването му в капсула, да се стиска
капсулът със зъби, с обикновени клещи и др.
Чл. 1046 За взривяването във водни забои трябва да се употребява
двойно асфалтиран бикфордов фитил или бикфордов фитил с
полихлорвинилова изолация. Мястото на съединяването на капсул –
детонатора с бикфордовия фитил при работа във водни места трябва да бъде
изолирано чрез покриването му със специална смола или с изолирбанд.
2. ПРИГОТВЯНЕ НА ПАТРОНИТЕ – БОЕВИЦИ
Чл. 1047 Патроните – боевици на взривните дупки може да се изготвят
само на мястото на взривните работи преди зареждането им и то в количество,
необходимо само за извършването на дадената серия взривове.
Патроните на прахообразните взривни вещества с мека обвивка трябва
да се размачкват преди вкарването в тях на детонаторите или детониращият
фитил.
Чл. 1048 Патроните – боевици за сондажните и камерните заряди трябва
да се приготвят в специално определено място или помещение, разположено
най – малко 50 м от мястото на зареждането.
Чл. 1049 Динамитните патрони се режат само с дървени, кокалени или
медни ножове.
Чл. 1050 При изготвяне на патроните – боевици, преди да се направи в
патрона вдлъбнатина на детонатора, книжната обвивка от същата страна на
патрона трябва да бъде отворена.
След вкарването на патрона с взривно вещество на детонатора
закрепването на фитилния отрязък или на електродетонатора с патрона с ВВ
трябва да се извършва чрез закрепване на фитила с канап или на
проводниците на електродетонатора към книжната обвивка на патрона.
При изготвянето на патрон – боевик детонаторът трябва да се вкарва с
патрона с ВВ напълно независимо от употребяваното ВВ. При употреба на
заряди от пресовани амонити с електродетонатори със закъснително действие
патронът – боевик трябва да се изготвя от прахообразен амонит.
За мокри забои мястото на вкарването на детонатора в патрона с ВВ
трябва да бъде изолирано със специална смола.
При електровзривяване в мокри забои за изготвяне на патроните –
боевици трябва да се употребяват специално предназначените за тази цел
електродетонатори с проводници с водонепроницаема изолация.

Чл. 1051 При влажни и водни работи, боевиците приготвени от
хигроскопични взривни вещества, трябва да се покриват с влагоизолиращ
състав.
Чл. 1052 При изолиране на окончателно приготвени патрони – боевици
не се допуска съприкосновение на горещ изолиращ състав с детониращия (или
бикфордовия) фитил, излизащ от патрона - боевик. Мястото на вкарването на
фитила в патрона – боевик трябва да се изолира със студен изолиращ състав
или състав с температура, не по – висока от 60º С.
Чл. 1053 При безкапсулно взривяване на сондажни и камерни заряди
краят на детониращият фитил, вкаран в патрона – боевик, трябва да се
завързва на възел.
Ако обвивката на патрона е от хартия или памучна тъкан, детониращият
фитил трябва да се увие около боевика, като числото на навивките не бива да
бъде по – малко от 5.
Чл. 1054 Ако за патрона – боевик се употребяват метални обвивки,
забранява се запояването и заваряването на обвивките след зареждането на
боевика.
Чл. 1055 Неизползуваните боевици трябва да бъдат обезвредени (да им
се извадят детонаторите) от старши бомбаджията или унищожени съгласно
раздел IX от правилника. Забранява се да се разравят патроните – боевици,
покрити с влагоизолиращ състав.
Чл. 1056 Забранява се вкарването в заряда на допълнителни детонатори
за усилване детонацията на заряда
Раздел XI
НАЧИНИ НА ВЗРИВЯВАНЕ
1. ОГНЕВО ВЗРИВЯВАНЕ
Чл. 1057 Фитилите на бомбите се разрешава да се палят с помощта само
на тлеещ фитил, с отрязък от бикфордов фитил или със специални
приспособления (свещи, патрони за групово запалване).
Фитилът може да се пали и с кибрит само при взривяване на единична
бомба.
Чл. 1058 При последователно запалване на няколко бомби дължината на
бикфордовия фитил трябва да бъде пресметната така, че след запалването на
фитила на първата бомба да остане достатъчно време за запалването на
фитилите на всички останали бомби и за отделечаване на бомбаджията на

безопасно разстояние или в закритие. При това дължината на фитилите на
бомбите трябва да бъде еднаква, но не по – малка от един метър.
Чл. 1059 При едновременно запалване на няколко бомби от повече от
един бомбаджия трябва да бъде назначен старши бомбаджия. В задълженията
му влизат: уточняване и обявяване началото на запалването на бомбите,
своевременното отдалечаване на всички бомбаджии на безопасно разстояние
или в закритие и определено време за излизане на бомбаджиите от закритието.
Своите разпореждания старши бомбаджията дава гласно или със сигнали,
предварително уговорени и известни на бомбаджиите.
Чл. 1060 При извършване на взривни работи на повърхността при
запалване на пет и повече бомби трябва да се употребява контролен фитилен
отрязък на края на капсул – детонатора с книжна гилза. Контролният фитилен
отрязък се запалва пръв; той трябва да има дължина с 60 см по – малка от
фитилите на запалваните бомби.
Чл. 1061 При едновременно запалване на бомбите от няколко
бомбаджии запалването на контролния фитилен отрязък трябва да извърши
старши бомбаджията.
Чл. 1062 След окончателното запалване на фитилите на бомбите или
след изгърмяването на капсула на контролния фитилен отрязък всички
бомбаджии трябва незабавно да се отдалечат от зарядите на безопасно
разстояние или закрития, определяни от извършващия взривните работи.
Чл. 1063 Контролният фитилен отрязък трябва да се оставя на 5 м от
заряда, който се запалва пръв, но да не бъде на пътя на бомбаджиите при
отиването им в безопасно място.
Чл. 1064 Контролният фитилен отрязък трябва да има отличителен знак
(превръзка от цветно парцалче, канап и т.н.).
Чл. 1065 Забранява се да се прилагат фитили с дължина, по – голяма от
10 м. При фитили с дължина по – голяма от 4 м, трябва да се прилагат
дублиращи фитили.
Чл. 1066 При едновременното взривяване на няколко бомби трябва да се
държи сметка за броя на изгърмелите бомби. Ако това е невъзможно (при
едновременно запалване на голям брой бомби) или ако някоя от бомбите не
експлодира, приближаването към мястото на взривяването се разрешава най –
рано след 15 минути, считано от момента на изгърмяването на последната
бомба.
При липса на неизгърмели бомби се забранява приближаването до
мястото на взривяването по – рано от 5 минути при работа на открито, а при

подземна работа – след пълното проветряване на забоя, но не по – рано от 15
минути от момента на изгърмяването на последната бомба.
Чл. 1067 Огневото взривяване се забранява във всички мини, опасни по
газ или каменовъглен прах. Освен това то се забранява и в онези случаи,
когато своевременното отдалечаване на бомбаджията на безопасно
разстояние или в закритие е невъзможно или е затруднено от необходимостта
да се използуват стълби, въжета, площадки или да се преодоляват каквито и да
било други препятствия. Изобщо огневото взривяване се забранява винаги
когато бомбаджиите са затруднени да се оттеглят в безопасно място.
Чл. 1068 При бомби с взривни вещества, които се възпламеняват от
искра, бикфордовите фитили не трябва да бъдат в допир с ВВ на бомбата.
Чл. 1069 Забранява се прилагане на огнево взривяване при прокарване и
удълбочаване на шахти, шурфи и други вертикални и наклонени повече от 30º
изработки.
Чл. 1070 Забранява се употребата на бавно горящ и нормално горящ
бикфордов фитил в едно и също предприятие.
2. ВЗРИВЯВАНЕ С ДЕТОНИРАЩ ФИТИЛ
Чл. 1071 Детониращият фитил трябва да се нарязва на необходимите
отрязъци преди вкарването му в заряда. Забранява се да се реже
детониращият фитил след вкарването му в заряда. Два отрязъка на
детониращият фитил или разклоняванията от главния фитил могат да се
съединяват помежду си само след допиране или по начините, посочени в
инструкцията, намираща се в сандъка с детониращият фитил.
Съединяването чрез допиране трябва да се извършва на дължина, не по
– малка от 10 см. При това фитилите трябва да се допират един до друг.
Закрепването може да се извършва с изолационна лента, ширит или канап,
които плътно се увиват около фитилите. Намотките на изолационната лента и
ширината трябва да се застъпват една с друга.
Чл. 1072 Детониращият фитил трябва да се съединява с капсул –
детонатора на бикфордовия фитилен отрязък, с електродетонатора или с
патрона с взривно вещество, предназначени за възбуждане на детонацията на
детониращите фитили чрез допиране 10 – 15 см навътре от края на
детонращият фитил.
Чл. 1073 Фитилите на разклоненията трябва да се прибавят към главния
фитил така, че посоката на разпространението на детонацията по фитила на
разклонението да съвпада с посоката на разпространението на детонацията на
главния фитил.

Чл. 1074 При прокарване на мрежа от детониращ фитил той не трябва да
се прегъва и усуква. При пресичане на фитилите между тях трябва да се
поставя слой от някакъв материал с дебелина, не по – малка от 10 см.
Чл. 1075 Мрежите от детониращи фитили при външна температура 30º С
и повече трябва да се прикриват от действието на слънчевите лъчи. Това
изискване не е задължително при употребата на фитили, които имат обвивка от
пластмаса.
Чл. 1076 Забранява се да се употребяват фитили от различни заводи и
различни марки в една и съща взривна мрежа от детониращи фитили.
Чл. 1077 При дублиране на мрежата и двете мрежи трябва да се
взривяват едновременно.
3. ВЗРИВЯВАНЕ С ЕЛЕКТРОДЕТОНАТОРИ
Чл. 1078 Всички електродетонатори трябва да бъдат подбрани според
съпротивлението им и да са с проверена токовопроводимост преди
предаването им за работа.
Чл. 1079 Подбирането на електродетонаторите според съпротивлението
им или проверката на тяхната токопроводимост трябва да се извършва в
специалното помещение на подземния склад или в зданието за подготовка на
ВМ, близо до мястото на раздаването на взривните материали или пък на
открито; при тази операция е забранено да има повече от 100
електродетонатора. Проверяваният електродетонатор трябва да бъде поставен
в метална облицована тръба или зад преграда от 5 – сантиметрови дъски,
разположена на не по – малко от 5 м от лицето, което извършва тази работа.
Чл. 1080 Всички електродетонатори, взривявани в една верига (серия),
трябва да се вземат от една и съща кутия с еднакво съпротивление или да се
подбират така, че разликата в съпротивленията между електродетонаторите да
не надминава 0,25 ома – за електродетонатори със съпротивление 1,25 ома и
0.3 ома – за електродетонатори със съпротивление от 1,25 до 2 ома.
Дължината на проводниците на електродетонаторите трябва да бъде
такава, че излизащите от взривните дупки краища на проводниците да могат да
се съединяват в последователна мрежа, без да бъдат удължавани.
Чл. 1081 Електродетонаторите могат да се проверяват и подбират
според съпротивлението с уреди, които дават в мрежата ток със сила не по –
голяма от 50 милиампера. Тези прибори се проверяват с помощта на
миливолтамперметър най – малко 4 пъти през годината и при всяко сменяне на
батериите.

Чл. 1082 Разрешава се да се употребяват електродетонатори със
звънчеви проводници само в работи, при които проводниците на
електродетонаторите няма да бъдат подложени на въздействие на влага.
Чл. 1083 За главни проводници и проводници, които съединяват
отделните електродетонатори помежду си или в главните проводници, могат да
се употребяват само проводници с гумена или полихлорвинилова изолация.
Когато главната линия се прокарва по стълбове на изолатори, могат да
се използуват голи главни проводници.
Сечението на главните проводници не трябва да бъде по – малко от 0,75
мм².
Чл. 1084 Електровзривната мрежа трябва винаги да бъде от два
проводника. Забранява се използуването на вода или земя за втори проводник
Чл. 1085 Съединенията (свръзките) на проводниците трябва да бъдат
добре почистени и обвити с изолирбанд.
Чл. 1086 Общото съпротивление на цялата електровзривна мрежа
трябва да бъде изчислено и след това измерено с помощта на
електроизмервателни уреди. Ако фактически измереното с изчисленото
съпротивление на мрежата не съвпадат с 10 % необходимо е да се отстранят
неизправностите, които предизвикват увеличаване на съпротивлението на
електровзривната мрежа (непочистени до блясък жички на проводниците,
слаби свръзки и др.).
При невъзможност да се измери съпротивлението на електровзривната
мрежа и при неголеми размери на мрежата токопроводимостта и трябва да
бъде проверена с помощта на малък омметър или взривен изпитвател.
Включването на омметъра в проверяваната мрежа не трябва да
продължава повече от 1 - 2 секунди.
Чл. 1087 Измерването на съпротивлението и определянето на
токопроводимостта на електровзривната мрежа, както и взривяването трябва
да се извършва от безопасно разстояние, след като се оттеглят на безопасно
разстояние или в закритие всички хора от месторазположението на зарядите с
взривни вещества.
Проверяването
на
изправността
на
електровзривната
мрежа
непосрвдствено в забоя може да става с помощта на взривен изпитвател, който
изключва възможността от взривяване на зарядите и се употребява с
разрешение на Миннотехническата инспекция.
Чл. 1088 Проводниците на електродетонаторите при получаването им от
бомбаджиите трябва да бъдат свързани накъсо и в такова положение да

останат през цялото време до момента на присъединяването им към
участъковите или главните проводници.
Чл. 1089 Участъковите проводници се съединяват помежду си и се
свързват към главните проводници само след като завърши зареждането и се
постави набивката на всички заряди с взривно вещество, взривявани
едновременно и след като се оттеглят хората на безопасно разстояние от
месторазположението на зарядите.
Чл. 1090 Уредът, включващ тока на взривяването, трябва да бъде
разположен в безопасно място и да има специални клеми за присъединяване
към него на главните проводници и от взривната електромрежа.
Забранява се да се присъединяват главните проводници на взривната
електромрежа непосредствено към каквито и да било проводници, идващи от
източника на тока.
Чл. 1091 Забранява се да се монтира взривната електромрежа в посока
на източника на тока към заряда или от включващото тока приспособление към
заряда.
Чл. 1092 Двата края на проводниците на монтираната част на взривната
електромрежа трябва да бъдат свързани накъсо през всичкото време преди
присъединяването им към проводниците на следващата част на взривната
електромрежа.
Забранява се да се присъединяват проводниците от вече монтираната
част на електровзривната мрежа към следващите проводници, докато
срещуположните им краища не бъдат свързани накъсо.
Краищата на главните проводници на взривната електромрежа трябва да
бъдат свързани накъсо през цялото време до присъединяването им кък
клемите на уреда, включващ тока на взривяването.
Чл. 1093 Участъкът от изработката, където се монтира електровзривната
мрежа, трябва да се изключва от момента на доставянето в него на
електродетонаторите до завършването на взривяването.
Чл. 1094 Забранява се движението на контактните електролокомотиви в
местата на взривяване през време на зареждането и монтирането на
електровзривната мрежа.
Чл. 1095 Като източници на ток могат да се употребяват взривни
машинки (индуктори), галванични и акумулаторни батерии, силовата и
осветителната мрежа. Галваничните и акумулаторните батерии и прекъсвачите
на силовата и осветителната мрежа трябва да се намират в специални кутии
или шкафове, които се заключват с катинар.

Чл. 1096 При използуване на взривни машинки общото съпротивление на
електровзривната мрежа не трябва да надминава границата, отбелязана в
паспорта на машинката.
Чл. 1097 Галваничните и акумулаторните батерии или осветителните и
силовите мрежи трябва да бъдат изпитвани за напрежението, което дават във
външната (електровзривната ) мрежа.
Чл. 1098 Ключовете от взривните машинки, от кутиите с прекъсвачите и
шкафовете с галваничните или акумулаторните батерии през всичкото време
на подготвителните работи и до времето на възпламеняването трябва да се
намират у бомбаджията.
Чл. 1099 При електрическо взривяване в помощ на бомбаджията през
време на зареждането на бомбите и монтирането на електровзривната мрежа
може да се назначава помощник измежду добре инструктирани работници.
Чл. 1100 Забранява се на бомбаджията да предава на когото и да било
ключа (дръжката) от източника на тока.
Чл. 1101 При взривяване на електродетонатори с мигновено действие
бомбаджията може да излезе от закритието веднага след взривяването и
откачването от главните проводници от източника на тока.
При взривяване на електродетонатори със закаснително действие
бомбаджията може да излезе от закритието не по- рано от 5 минути след
взривяването и откачването от главните проводници от източника на тока.
Главните проводници след откачването им се съединяват накъсо. На
бомбаджията се разрешава да отиде на забоя само след проветряването му,
но не по- рано от 15 минути след взривяването.
Чл. 1102 Ако при включването на тока или при привеждане в действие на
взривната машинка не се получи възпламеняване, бомбаджията е длъжен да
откачи главните проводници от източника на тока, краищата им да свърже
накъсо, да вземе ключа от източника на тока в себе си и да изясни причината
на отказа.
В този случай може да се отиде на мястото на взривяване не по- рано от
5 минути – когато се работи с електродетонатори с мигновено действие, и не
по- рано от 15 минути – при използуване на електродетонатори със
закъснително действие.

Раздел XII
СЪХРАНЯВАНЕ НА ВМ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА

1. СЪХРАНЯВАНЕ НА ВМ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА
ПОВЪРХНОСТТА
Чл. 1103 Доставените на работните места ВМ не трябва да остават без
надзор или охрана допреди зареждането. Надзорът трябва да се извършва от
бомбаджиите или от добре инструктирани работници.
2. СЪХРАНЯВАНЕ НА ВМ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА В ПОДЗЕМНИ
ИЗРАБОТКИ
Чл. 1104 В подземните изработки при метод на работа с взривни дупки
ВМ преди зареждането трябва да бъдат поставени в чанти до забоя под
непосредствения надзор на бомбаджията, но в страни от мястото на
зареждането.
При взривяване по метода на камерни заряди подлежащия на зареждане
денонощен запас от ВВ при зареждането може да се намира под охрана
непосредствено до камерата за зареждане; при тези условия детонаторите и
патроните – боевци трябва да се пазят в друго безопасно място.
Чл. 1105 Сменния запас от ВМ за шахтите и щолните, които се
прокарват, може да се пази в специално устроени зарядни будки, разположени
на разстояние най- малко 50 м от устието на съответната шахта или щолна.

Раздел XIII
ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ВЗРИВНИТЕ РАБОТИ
Чл. 1106 Взривните работи трябва да се извършват в съответствие с
настоящия правилник.
Взривяването на камерните заряди се извършва по проекти, които се
съставят за всяко отделно взривяване.
Взривяването на сондажите (колонкови и котлови) заряди се извършва по
типови проекти или паспорти, утвърдени от главния инженер на предприятието
или от ръководителя на взривните работи.
Взривяването на зарядите във взривни дупки трябва да се извършва по
паспорт, утвърден от техническия ръководител на предприятието.
Взривните работи в населени пунктове независимо от прилагания метод
трябва да се извършват по проект, съгласуван с Миннотехническата инспекция.
Чл. 1107 Когато се работи по типови проекти, взривяването трябва да се
извършва по технически разчет (инструкционна карта, разчетна таблица и др.),
които точно определят месторазположението и големините на зарядите,

начините и реда на взривяването и други параметри, съответствуващи на
конкретните условия.
Чл. 1108 Границите на опасната зона трябва да бъдат установени, преди
да започнат взривните работи.
Границата на опасната за хората зона трябва да бъде отбелязана върху
местността с условни знаци.
Чл. 1109 По границите на опасната зона през време на взривните работи
трябва да се поставят постове за охрана на тази зона. Охраната, състояща се
от хора на постоянната охрана или от добре инструктирани работници се
организира така, че всички пътища, водещи към мястото на взривните работи
(пътища, пътеки, подходи, изработки), да се намират под постоянно
наблюдение; всеки пост, разположен на повърхността, да има видима връзка
със съседните си постове.
В условията на подземните работи през време на зареждане на дупките в
местата на възможните достъпи към забоя, където се извършват взривните
работи, трябва да бъдат поставени охранителни постове.
В изработките с изходяща вентилационна струя, по която излизат
газообразните продукти на взрива, постове не се поставят. Такива изработки
трябва да бъдат преградени с кръст от дъски, на които се поставя ясен надпис,
забраняващ влизането в тях. След извършване на взривните работи
преградите и надписите се свалят.
Чл. 1110 При извършване на взривяването задължително е да се дават
звукови и светлинни сигнали.
Звуковите сигнали трябва добре да се чуват по границите на опасната
зона.
Даването на сигнал (с помощта на свирка, рог, сирена или с взрив с
малък заряд) трябва да се извършва от бомбаджията в следния ред:
1. Първи сигнал (предупредителен). Всички хора, незаети с
взривяването, трябва да се отдалечат на безопасно място, посочено
предварително от лицето, отговорно за извършване на взривните работи; в
местата на възможните подстъпи към зареждания забой, бомбаджията трябва
да постави постове за охрана.
След отстраняването на хората и поставяне на охранителните постове
бомбаджиите зареждат и монтират електровзривната мрежа и от безопасно
място проверяват нейната изправност.
2. Втори сигнал (боен). При този сигнал бомбаджиите запалват фитилите
и отиват в закритието, а при електрическо взривяване включват тока.

3. Трети сигнал (отбой) се дава след преглеждане на мястото на
взривяването и означава свършване на взривните работи.
Чл. 1111 След взривяването на зарядите бомбаджията с лице от надзора
трябва да огледа мястото на взрива и да определи възможно ли е и безопасно
ли е да се допуснат работниците до мястото на взривяването.
Ако се намерят остатъци от ВВ, те трябва да се съберат и унищожат в
съответствие с раздел IX.
Чл. 1112 Допускането на работниците до мястото на взривяването, за да
извършат следващите работи, се разрешава само след като се установи, че
работата в мястото на взривяването е безопасна.
Чл. 1113 Количеството на подготвените за взривяване заряди в
отделните участъци трябва да бъде такова, каквото ще може да се взривява за
един път. Взривяването на зарядите трябва да се извършва незабавно след
подготвянето им.
Чл. 1114 При зареждането се допуска да се употребяват само дървени
или алуминиеви шомполи.
Чл. 1115 Взривяването на зарядите трябва да става с патрони – боевци.
Патронът – боевик трябва да бъде поставен пръв откъм устието на взривната
дупка.
Чл. 1116 Забранява се патроните – боевци да висят на бикфордовия или
детониращия им фитил, или на проводниците на електродетонатора.
Чл. 1117 Забранява се омотаването на патроните – боевци с
бикфордовия фитил, прегъването на фитила и т. н.
Чл. 1118 Патроните – боевци трябва да се вкарват в зарядите
предпазливо, без тласъци. При зареждането се забранява да се уплътняват
боевците и да се пробутват дори с най- леки удари на шомпола.
Чл. 1119 Забранява се употребата на пресовани ВВ в насочени нагоре
взривни дупки, ако ъгълът на наклона им е по- голям от 50º.
Чл. 1120 Забранено е да се издърпват или да се теглят бикфордовия и
детониращият фитил и елктродетонаторите, поставени в боевиците или
зарядите.
Чл. 1121 Забранява се да се свиват във вид на пръстени излизащите от
зарядните дупки краища на бикфордовия фитил.
Чл. 1122 Забранява се при набиване на взривните дупки и сондажите да
се употребяват горливи или едрозърнести материали. Като изключение от

общите правила се разрешава при взривни работи в торф за материал за
набивка да се употребява торфена маса.
Чл. 1123 Набивката трябва да се прави с максимална предпазливост.
Забранява се да се уплътняват или да се хвърля върху заряда онази част от
набивката, която непосредствено се допира до заряда.
При набиване на наклонни или отвесно западащи дупки и сондажи
първите части от материала за набивката трябва да се насипват на малки
количества.
Чл. 1124 Забранява се взривяването на заряди без набивка с изключение
на случайте при прострелване на взривните дупки и сондажите за подготвянето
им за котлови заряди.
Чл. 1125 Забранява се да се извършват
недостатъчно естествено или изкуствено осветление.

взривни работи
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Чл. 1126 Взривните работи, извършвани на височина, по- голяма от 2 м,
по кариерни стъпала или по стръмни склонове, се разрешават само при
условие, че се използуват стълби или въжета с предпазни колани, здравината
на които всекидневно преди започване на работата се проверява от сменния
технически персонал.
Чл. 1127 През време на работа бомбаджиите са длъжни да имат
часовник.
Чл. 1128 Ако в резултат на взривяването се образуват козирки от порода,
надвисване на дървета и др., които създават опасност за работещите, те
трябва да бъдат незабавно премахнати под ръководството на техническия
надзор; ако бързото премахване е невъзможно, на опасните места трябва да се
поставят предупредителни знаци.
Чл. 1129 Отказалите (негръмнали) бомби трябва да се ликвидират
незабавно.
При откриване на негръмнали бомби (или при подозрение за наличност
за такива) и невъзможност да бъдат незабавно ликвидирани, бомбаджията е
длъжен веднага да уведоми за това ръководителя на взривните работи или
лицето, което го замества. Освен това бомбаджията е длъжен:
а) да постави отличителен знак до негръмналата бомба и да осигури
охраната й;
б) да предупреди сменния надзор.
Чл. 1130 Ако в негръмналите бомби е имало електродетонатори и
проводниците им са открити, те трябва незабавно да бъдат свързани накъсо.

Чл. 1131 Забраняват се каквито и да е било работи в местата с
негръмнали бомби до ликвидирането на бомбите. Работите, които са
непосредствено свързани с ликвидирането на негръмналите бомби, трябва да
се извършват според указанията и под наблюдението на ръководителя на
взривните работи, , на началника на участъка или на лице от сменния надзор.
Чл. 1132 Във всички случай, когато зарядите не могат да бъдат
възпламенени по причини от технически характер (неотстраними нарушения на
взривната мрежа и др.), тези заряди трябва да се считат като негръмнали
(отказали).
Чл. 1133 Всеки случай на негръмнала бомба незабавно след откриването
на отказа трябва да се записва в специалния журнал, който се намира в
началника на участъка. Формата на журнала е дадена в приложение 33.
Чл. 1134 При всички случай се забранява пробиването на взривни дупки
в пикси, независимо от това дали в тях има или няма остатъци от ВВ.
Чл. 1135 При ликвидирането на отказал наложен заряд (при разбиване
на скални блокове) се разрешава да се свали внимателно с ръце част от
материала на набивката, да се постави върху негръмналия заряд нов патрон –
бевик, да се възстанови набивката и да се извърши взривяването по
обикновения ред.
Чл. 1136 Разрешава се да се извършва ликвидиране на отказали заряди
във взривни дупки чрез взривяване на заряди в спомагателни дупки, пробити
успоредно на тези с негръмналите заряди на разстояние, не по- малко от 30 см
– при метода с взривни дупки, и на 50 см от страните на котела – при котловия
метод.
Техническия надзор трябва да набелязва броя на спомагателните дупки
и месторазположението им, за да се установи необходимата посока на тези
дупки, разрешава се да се изважда материал от набивката на дупката с
негръмнал заряд на дължина до 10 см от началото.
Чл. 1137 Ликвидирането на отказалите колонкови заряди в сондажи може
да се извършва:
а) чрез повторно взривяване на отказалия заряд в случай, че отказът е
произлязъл поради повреда на външната взривна мрежа и не се е изменила
величината на линията на най- малкото съпротивление (ЛНС) на негръмналия
заряд в резултат на взривяването на съседните му заряди; ако при проверка на
ЛНС се изясни, че има вероятност от опасно разпръскване на породата при
взрива, тогава взривяването на отказалия заряд се забранява;
б) чрез разчистване на породата в месторазположението на сондажа и
отказалия заряд и извеждането му от сондажа; при безкапсулно взривяване и

заряд от амониево – селитрово взривно вещество се разрешава разчистването
на породата около отказалия заряд да се извършва с багери;
в) чрез взривяване на заряд в сондаж, прокаран успоредно на 3 м от
сондажа с отказалия заряд.
Чл. 1138 Ако разчистването на породата е невъзможно, разрешава се да
се разкрие сондажът чрез пробиване и взривяване на плитки дупки, които се
разполагат най- близо един метър от оста на сондажа. В този случай броят и
посоката на дупките, дълбочините им и теглата на отделните заряди се
установяват от ръководителя на взривните работи. (Допуска се и заливане с
вода на отказалите заряди в сондажите при употребата на амониевоселитрови взривни вещества).
Чл. 1139 След взривяване на заряда, предназначен за ликвидиране на
отказалия заряд, бомбаджията е длъжен да огледа внимателно взривената
порода и да събере всички ВМ от отказалия заряд. Само след това
работниците могат да започнат разчистването и товаренето на породата.

Раздел XIV
ПРАВИЛА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ВЗРИВНИ РАБОТИ В ПОДЗЕМНИТЕ
ИЗРАБОТКИ
А. Взривни работи в хоризонтални и налконни изработки
Чл. 1140 Пробиването на взривните дупки и взривяването на зарядите в
тях трябва да се извършва съгласно паспорта за дадената изработка, утвърден
от главния инженер на рудника.
Чл. 1141 Преди започване на взривните работи (по сигнал на
бомбаджията) работиците трябва да бъдат отдалечени на безопасно място – в
странична проветрявана изработка, ниша и други места, които не са
разположени по пътя на движението на газовите продукти от взрива.
Във фронтовете с дължина, по – голяма от 50 м и ъгъл на падането до
18º се разрешават взривни работи, без да се отстраняват работниците от
фронта, при условие, че те ще се намират на разстояние, не по- малко от 30 м
от мястото на взривяването, и в посока, противоположна на движението на
газовите продукти от взрива.
Чл. 1142 При сбиване на изработки взривните работи се извършват само
при спазване на следните условия:

а) след особено внимателно извършване на маркшайдерската снимка за
прокарване на забоите от двете страни с определяне и фиксиране на сменния
напредък на всеки забои;
б) от момента, когато големината на целика между насрещните забои
достигне 15 м, взривяването на зарядите във взривните дупки на двата забоя
трябва да се извършва в различни времена, при което се забранява да се
започва зареждането на единия забой, преди да е извършено
възпламеняването на зарядите от насрещния забой; взривните работи
задължително се извършват в присъствието на сменния технически надзор;
в) преди зареждането на взривните дупки в единия от насрещните забои
всички работници от двата забоя трябва да бъдат изведени на безопасно
място, а при входа на противоположния забой също на безопасно място трябва
да се постави специална охрана;
г) взривяването може да бъде извършено от бомбаджията само след
като той се е уверил, че хората от двата забоя са изведени и че при
противоположния забой е поставена охрана;
д) охраната на противоположния забой може да бъда отстранена само от
бомбаджията, който извършва взривяването;
е) при затруднение или невъзможност извършващия взривяването
бомбаджия лично да проверява състоянието на двата насрещни забои, единият
от забоите се спира, като на безопасно място от забоя изработката се
приковава мрежесто и се поставя надпис, който да се вижда ясно, че влизането
към забоя е опасно и забранено; мрежестата приковка и надписът се свалят
след сбиването на забоите;
ж) последните 3 м от целика между двата забоя се взимат само от едната
страна, като се спазват посочените в буква «е» на този член мерки.
Чл. 1143 Забранява се извършването на взривни работи на разстояние,
по- малко от 30 м от складовете с ВМ, а също и присъствието на хора в
складовете с ВМ при взривни работи извършващи на разстояние, не по- малко
от 100 м от тях. При това максималното тегло на едновременно взривяваните
заряди не трябва да надминава 20 кг.
Посочените разстояния се смятат от мястото на взривяването до найблизката камера с взривни материали.
Чл. 1144 Забранява се зареждането и монтирането на електровзривната
мрежа или мрежата от детониращ фитил при липса на осветление.
Чл. 1145 Забранява се взривяването на заряди, ако на по- малко от 20 м
от месторазположението на зарядите се намира неразчистена откъртена

порода, вагонетки или предмети, затрупващи изработката на повече от една
трета от напречното й сечение.
Чл. 1146 Забранява се зареждането и взривяването на заряди, когато
крепенето на забоя изостава (ако такова, съгласно паспорта се прилага) или
когато укрепването на забоя е нарушено.
Чл. 1147 Взривяването в хоризонталните, а също и в наклонните
изработки ( с ъгъл на падане до 30º) при очистните и подготвителните работи
се разрешава да се извършва по всички допуснати начини. При огнево
взривяване могат да се взривяват от 16 бомби наведнъж, а при употреба на
запалителни патрони броят им не трябва да бъде повече от шест за един
забой. Взривяването на повече от 16 заряда без прилагане на запалителни
патрони се допуска само с детониращ фитил или с електровзривяване.
Взривяването в наклонни изработки с ъгъл на падането, не по- голям от
30º, може да се извършва от безопасно място само с помощта на детониращ
фитил или чрез електровзривяване.
Чл. 1148 При огнево взривяване запалването на фитилите трябва да се
извършва само от един бомбаджия. В камери с широчина, по- голяма от 5 м, се
разрешава двама бомбаджии едновременно да запалват бомбите като се
спазва чл. 1059.
Чл. 1149 Взривяването на заряди във взривни дупки по средата на
смяната се допуска само с разрешение от главния инженер на рудника или от
ръководителя на взривните работи при условие, че е осигурена безопасността
на хората, които работят по пътя на движението на газовите продукти от
взрива. Влизането в забоя (в това число и на бомбаджията и на хората от
надзора) след взривяването се разрешава при условие, че забоят е напълно
проветрен, но не по- рано от 15 минути след взривяването.
Количеството чист въздух, доставяно във всеки забой, в който се
извършват взривни работи, трябва да бъде такова, че преди влизането на
работниците в посочения забой образувалите се при взривяването отровни
газове, като въглероден окис, азотни окиси и др., да бъдат разредени в
продължение на 30 минути най- малко до 0,008% по обем, преизчислени на
въглероден окис, и при съдържание на отровни газове в употребяваните ВВ,
равно на 40 л/кг.
В продължение на не по- малко от два часа след влизането на
работниците въздухът в мястото на взривяването трябва да се доставя наймалко в такова количество, в каквото той е постъпвал след взривяването преди
влизането на работниците в забоя.
Чл. 1150 Необходимото време за намаляване концентрацията на
отровните газове до нормата, трябва да се проверява практически чрез

вземане на проби и извършване на анализ, след което времето се утвърждава
от ръководството на предприятието за типовите условия на отделните забои
като задължително за изпълнение. Спасителите от минноспасителните
команди с кислородни изолиращи апарати вземат пробите. Пробите от въздуха
за определяне съдържанието на отровните газове след изтичането на
установения срок за проветряването на забоя трябва да се вземат всеки път
при промяна на условията за извършване на взривните работи, но не по- рядко
от веднъж в месеца.
Чл. 1151 Забранява се използуването на неутрализатори на отровни
газове при взривни работи в подземни условия (освен водно оросяване) без
разрешение на санитарната инспекция.
Чл. 1152 От момента на запалването на фитилите или
възпламеняването на електродетонаторите до завършване проветряването на
забоите, местата за намиране на хора в изходящата струя, която съдържа
продукти на взрива, се установява при утвърждаване на паспорта на взривните
работи от главния инженер на рудника или от ръководителя на взривните
работи, като се изхожда от условията за осигуряване безопасността на хората,
намиращи се по пътя на движение на газовете от взрива.
При разделно взривяване на зарядите
в един и същи забой,
зареждането на всяка следваща група заряди се разрешава само след
взривяването на предната и след достатъчно проветряване на забоя.
Чл. 1153 Главните проводници на взривната електромрежа трябва да
бъдат в изправност (жилата и изолацията).
Дължината на главните проводници трябва да бъде не по- малка от
разстоянието от забоя до закритието.
При взривяване във фронтове главните проводници не трябва да бъдат
по- къси от 50 м.
Б. Особености на взривните работи при прокарване на шахти.
Чл. 1154 При прокарване и удълбочаване на шахти и шурфове
взривяването може да се извърши само от повърхността или от последния
действуващ хоризонт по електрически начин или с детониращ фитил.
Чл. 1155 Разрешава се изготвянето на патроните – боевци на
повърхността в зарядни будки, намиращи се на най- малко 100 м от устието на
шахтата.
Спущането на готовите боевци в шахтата трябва да се извършва с
подемния съд, като боевците се поставят в чанти.

Чл. 1156 Спускането в шахтата на чантата с боевците трябва да става
отделно от взривните вещества, без хора освен бомбаджията, който
придружава боевците, и то само в такова количество, кавото е нужно за
дадената серия взривове.
За спускането може да се използува подемният съд, като скоростта на
спускането не трябва да надмоинава 1 м/сек.
Чл. 1157 При спускането на ВМ в удълбочаваната изработка на забоя не
трябва да има никой друг освен лицата, заети със зареждането и взривяването
на зарядите, и машиниста на помпата. Спускането на взривните материали на
забоя трябва да се извършва само след излизането на работниците.
Чл. 1158 Електровзривната мрежа в забоя на шахтата трябва да се
монтира на колчета – кръстове, които трябва да имат такава височина, че
водата да не достига до проводниците. Колчетата трябва да се разполагат по
две кнцетрични окръжности.
Чл. 1159 След излизане на повърхността на персонала, извършил
зареждането и монтирането на мрежата, трябва да се отворят всички шахтови
капаци, а от зданието над шахтата трябва да бъдат отстранени всички хора
освен бомбаджията, който извършва взривяването.
Чл. 1160 За главни взривни проводници трябва да се употребяват
гумиран гъвкав кабел.
Чл. 1161 Забранява се употребата на електродетонатори с проводници,
по- къси от 1,50 м, и с неводоустойчива изолация.
ВЗРИВНИ РАБОТИ В ЗОНА СЪС СГАСТЕН ВЪЗДУХ И В КЕСОНИ
Чл. 1162 При наличност на плаващи пясъци, разположени в горната част
на сечението на изработката, взривните работи се забраняват.
Чл. 1163 При преминаване с щит през смесени породи (устойчиви и
плаващи пясъци), ако устойчивите породи се намират в долната част на
профила на изработката и заемат по- малко от половината му, взривни работи
могат да се извършват с разрешение на главния инженер на строителното
поделение.
Чл. 1164 Забранява се да се прилагат взривни работи при преминаване
под речни корита или водохранилища при дебелина на породите над гребена
на свода, по- малка от 10 м.
При големина на породите, по- голяма от 10 м, и твърдост на
преминаваните породи, не по малка от V – VI категория, взривните работи се
разрешават само със специално разрешение на главния инженер на
строителното поделение.

Чл. 1165 Взривяването на зарядите във взривните дупки се разрешава
само с електричество.
Чл. 1166 В зона със сгъстен въздух взривни материали могат да се
внасят в количество, необходимо за извършване на взривяването само на
едновременно взривяваните дупки. Забранява се в зоната на сгъстения въздух
да се държат каквито и да е било количества взривни материали, макар и за
кратко време.
Чл. 1167 Разрешава се двама бомбаджии на придружават пренасянето
на ВВ през шлюзовата камера за хората.
Чл. 1168 Целият процес на взривните работи трябва да се извършва
само от двама бомбаджии.
Чл. 1169 Доставянето на взривни материали в зоната на сгъстения
въздух се разрешава, след като взривните дупки и забоят са напълно
подготвени за зареждане.
Чл. 1170 Извършването на взривни работи се разрешава при разстояние
между забоя на прохода и шлюзовата камера, не по- малко от 20 м.
Чл. 1171 След доставяне на ВВ в забоя всички работници при сигнала на
бомбаджията трябва да се изтеглят на разстояние, не по- малко от 30 м,
всички, които се намират в забоя, като не се изключва и бомбаджията с неговия
помощник, трябва да бъдат изтеглени в предкамерата за хората.
Чл. 1172 Зареждането на взривните дупки трябва да се извършва само в
присъствието на началник смяната
Чл. 1173 Забранява се да се започва зареждането на взривните дупки,
преди бомбаджията заедно с началник смяната да отворят сифонните тръби и
да проверят тяхната изправност (не са ли запушени).
Сифоните трябва да бъдат отворени, докато забоят се проветри
напълно.

Глава XII
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕЖДАНИЯ И ОТГОВОРНОСТ ЗА
НАРУШАВАНЕ РАЗПОРЕДБИТЕ НА НАСТОЯЩИЯ ПРАВИЛИНИК
1. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕЖДАНИЯ
Чл. 1174 Контролът по изпълнението на предписанията, залегнали в
настоящия правилник се възлага на Миннотехническта инспекция при
Министерство на тежката промишленост на и на районите й по места.

Административните и техническите ръководители на всички минни
предприятия са длъжни да дават пълно съдействие на органите на МТИ и
РМТИ при изпълнение на служебните им задължения.
Чл. 1175 За всяко тежко нараняване или смъртен случай в следствие на
работата в мината ръководството й трябва да съобщава телеграфически или
по телефона веднага на Миннотехническта инспекция, на ЦК на съответния
профсъюз, на управлението и на прокуратурата.
Това съобщение трябва да се допълни при първа поща с подробно
описание (анализ) на нещастния случай, да се даде скица на мястото на
злополуката, да се посочат провинените лица и взетите мерки за неповтаряне
на подобни злополуки.
За горното се съставя протокол от комисията съгласно инструкцията на
на Миннотехническта инспекция.
Чл. 1176 Обстановката на мястото, където е станала тежката или
смъртната злополука, не трябва да се променя, докато не се направи нужното
разследване от органите на на Миннотехническта инспекция и прокуратурата.
Чл. 1177 Отговорността за спазване на правилата за безопасност се
възлага на ръководителите на предприятията (рудоуправленията), а също и
непосредствените ръководители на производствените и спомагателните
работи.
За правилната експлоатация на минните машини (компресори,
водоотливни,
вентилационни
и
транспортни
съоръжения,
подемни
приспособления и пр.) и за правилния монтаж, демонтаж и експлоатация на
електросиловите станции, подстанции и мрежи носят отговорност механиците и
енергетиците на предприятията (рудоуправленията), както и техните
подведомствени.
Чл. 1178 Ръководителите на управлението – началникът и неговите
заместници (главният инженер, главният механик и енергетик) носят
отговорност съответно в предела на техните задължения:
а) за своевременното снабдяване на предприятията със съоръжения,
материали, средства и приспособления, осигуряващи безопасен труд;
б) за пускане в експлоатация на нови образци съоръжения, механизми,
агрегати, приспособления, прибори и инструменти, неразрешение за
използуване в съответното предприятие;
в) за издаването на технически и производствени инструкции,
неотговарящи на правилата и нормите по техническата безопасност и охраната
на труда.

Чл. 1179 Директорите, главните инженери, главните механици, главните
енергетици, началниците на отдели (производствен, технически, капитално
строителство,
енергомеханичен
и
транспортен)
на
предприятията
(рудоуправленията) носят отговорност в границите на своите служебни
задължения:
а) за състоянието на безопасността, разработването и изпълняването на
организационно – технически мероприятия за подобравяне на техническата
безопасност и предотвратяване на злополуки във всички рудници и цехове на
съответното предприятие;
б) за пълното и своевременното изпълнение на утвърдените от
министерството номенклатурни мероприятия по охраната на труда и
техническата безопасност и правилното използуване на отпуснатите за тези
цели средства, материали и съоръжения;
в) за правилното организиране, отчитане и анализа на злополуките,
станали в производството, и провеждането на мероприятия по отстраняване
причините на злополуки;
г) за изпълняване на предписанията на органите, контролиращи
състоянието на техническата безопасност и промишлената санитария;
д) за правилното и своевременното разследване на злополуките и за
разработване на мероприятия за отстраняване причините за тези злополуки.
Чл. 1180 Ръководителите на рудниците (началници, главни инженери,
зам. главни инженери по техническата безопасност, главни механици и главни
енергетици на рудниците, началниците на вентилацията, началниците на
рудничен транспорт и др.) носят отговорност в границите на своите служебни
задължения:
а) за изпълняване на плановете за номенклатурните мероприятия по
техниката на безопасността и охраната на труда;
б) за организация на производствения процес и работните места в
съответствие с изискванията на правилата за безопасност и нормите по
охраната на труда;
в) за организация на профилактичния надзор и ремонт на съоръженията
и инструментите, а също и за тяхната изправност;
г) за обучаването на работниците по безопасните методи на труда;
д) за осигуряване на работните места с инструкции, плакати,
предупредителни знаци и средства за пропаганда по техническа безопасност;

е) за осигуряване на работниците с работно облекло, работни ботуши
или обувки и необходимите лични предпазни средства;
ж) за своевременно разследване на злополуките, станали в
производството, и за оказване на пострадалите съответна медицинска помощ;
з) за изпълнението на предписанията на органите, контролиращи
състоянието на техническата безопасност и промишлената санитария;
и) за воденето на всекидневна профилактична работа за намаляване
заболяванията и травматизма.
Чл. 1181 Началниците и помощник – началниците на участъци, цехове и
смени носят отговорност:
а) за състоянието на минните и спомагателните работи, за правилната и
безопасната организация на провежданите работи и изправността на работните
места, съоръженията и инструментите, контролноизмервателните уреди и
приспособления;
б) за обучаването на всички работници по безопасните методи на труда,
съобразно с тяхната професия или възложената им работа;
в) за своевременно разследване на злополуките, откриването и
отстраняването на причините, които са ги предизвикали;
г) за осигуряването на работните места с плакати, инструкции и
предупредителни знаци;
д) за изпълняването на предписанията на органите, контролиращи
състоянието на техническата безопасност и промишлената санитария;
е) за осигуряването на строга взискателност за изпълнението на
правилата за безопасност, както от работниците, така и от лицата от надзора.
Чл. 1182 Главните механици на рудници или цехове, механиците на
участъци и смени носят отговорност:
а) за състоянието и своевременния
съоръженията, агрегатите и инструментите;

ремонт

на

механизмите,

б) за пълното ограждане на всички движещи се механизми и части и за
изправното състояние на всички ограждения;
в) за своевременна проверка на механизмите, въжетата, измервателните
прибори, съдовете под налягане и всички защитни средства при подземните
устройства;

г) за обучаването по безопасните методи на работа целия персонал,
обслужващ механизмите, съоръженията и агрегатите, и за допускане до
управляване на механизмите само обучени за целта лица.
Чл. 1183 Главните енергетици на рудниците, участъците и началниците
на електротехническите цехове носят отговорност:
а) за състоянието и своевременния ремонт на електросиловите
съоръжения, електромрежите, станциите и подстанциите, а също и за
пусковите устройства и електроприботите;
б) за обучението по безопасни методи на работа на целия персонал,
обслужващ електросъоръженията, пусковите устройства, електростанциите и
подстанциите, електромрежите и електроосветлението, и за строго
изпълняване на действуващите правила за безопасност и правила за
техническа експлоатация на електроуредбите;
в) за наличността и изправността на устройствата,
токоносещите елементи, а също и за защитносто заземяване.

ограждащи

Чл. 1184 Виновните за нарушаване на настоящия правилник носят
отговорност, както следва:
а) нарушенията, които съдържат улики на престъпление, а така също
самоволно възобновяване на работа, спряна от Миннотехническата инспекция,
се преследват по наказателен ред според законите в страната;
б) налагат се глоби, съгласно закона за мините;
в) налагат се дисциплинарни наказания по административен ред.
Чл. 1185 С този правилник се отменят досега действуващият «Правилник
за техническа експлоатация на рудните мини» и всички издадени досега
разпоредби и предписания, които му противоречат.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1
ФОРМА НА ГНИГАТА
за отчитане на производствения инструктаж по безопасни методи на
работа с новоприетите работници и на работилите подземна работа
повече от едно тримесечие
Рудник ……………………………………………………………………….
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6

4

На лицето, което е
провело
инструктажа

На инструктирания
работник

2

Подписи

Дата на провеждане
на инструктажа

1

Длъжност, име и
презиме на лицето от
техническия надзор,
което е провело
инструктажа
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Приложение 2
ИНСТРУКЦИЯ
за съставяне на планове за ликвидиране на авариите
I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. В плана за ликвидиране на авариите трябва да бъдат предвидени
конкретни мерки за осигуряване безопасното извеждане на хората и
възстановяване нормалната работа в рудника.
2. Планът се съставя в случай на появяване подземни пожари, пожари в
надшахтните здания и съоръжения, експлозия на минен газ или прах, суфлярни
отделения на метан, водород или сероводород, нахлуване на вода или газове
от наводнени или затлачени участъци, аварии, свързани с извоза, а също в
случай на пропадане на минни изработки.

3. Планът за ликвидиране на авариите се съставя или коригира всяко
тримесечие от главния инженер на рудника (в съответствие с действителното
състояние на минните работи), съгласува се с командира на
минноспасителните части и с миннотехническия инспектори се одобрява от
главния инженер на предприятието (рудоуправлението) 15 дни преди
започване на следващото тримесечие.
4. В случай, че в тримесечието станат промени в плана на минните
изработки в рудника или в негови отделни участъци, изменения в схемата на
вентилацията или пътищата за извеждане на работниците от рудника, в плана
за ликвидиране на авариите се нанасят незабавно съответни корекции.
Внесените корекции трябва незабавно да се съгласуват и одобрят в съгласие с
т. 3 от настоящата инструкция.
5. В плана за ликвидиране на авариите трябва да бъде указано, че всеки
административно – технически работник от рудника, а също и всеки работник,
който е открил аварията или нейните признаци е длъжен:
а) незабавно да вземе мерки на самото място за ликвидиране на
аварията и едновременно с това да предупреди за опасността най – близките
работници;
б) да съобщи за аварията на диспечера,
минноспасителната част и телефонната централа.

на

дежурния

от

6. Към плана за ликвидиране на аварите трябва да бъдат приложени
следните документи:
а) указания за разпределяне на задълженията между отделните лица,
участвуващи в ликвидиране на аварията, както и за реда на техните действия;
б) вентилационен план, съставен в съгласие с инструкцията;
в) схема на електроснабдяването на рудника с показване на кабелните
мрежи, трансформаторите, всички стационарни и подвижни електроуредби, а
също и местата на телефоните в рудника;
г) схема за подземните водопроводи и въздухопроводи с показване на
стационарните и подвижните компресори и начина на превключване на
въздухопровода за подаване на вода;
д) план на повърхността за разположението на шурфовете и водещите
пътища към тях, сондажите, хлътванията, пукнатините във водосборниците
(долове и др.), резервоарите, водопроводите, повърхностните складове и други
места за пазене на аварийни материали, съоръжения и инструменти,
предназначени за ликвидиране на аварии;

е) списъци (за всеки отделен участък и за целия рудник) на централните
и участъковите складове с противопожарни съоръжения и материали и другите
места за пазене на аварийни материали, съоръжения и инструменти с указание
за тяхното местонамиране и количествата на пазените в тях имущества;
ж) към плана за ликвидиране на авариите, намиращ се при главния
инженер на рудника, трябва да бъдат приложени бланки от специални пропуски
за влизане на хората в рудника през време на авария.
7. Планът за ликвидиране на авариите с всички приложения трябва да се
намира при главния инженер на рудника, началника на вентилацията и
командира на минноспасителната команда, обслужващ рудника.
При началниците на участъците трябва да има препис от онзи част на
плана за ликвидиране на авариите, която се отнася за техническите участъци.
Преписи от текста на плана за ликвидиране на авариите трябва да бъдат
окачени на видни места в назначението. В рудничния двор, в
електролокомотивното депо и в подземните подстанции трябва да бъдат
окачени указания за мерките, които трябва да бъдат взети от персонала,
обслужващ тези участъци в случай на възникване на авария.
8. При всяка телефонна станция на рудника или предприятието, в
кабинетите на началника на рудника (предприятието, радиоуправленето) и на
главния инженер на рудника (предприятието, радиоуправлението) трябва да се
намира списък на лицата и учрежденията (и техните адреси), които трябва да
бъдат известни и да се извикват в случай на аварии.
9. Отговорен ръководител на работите по ликвидиране на аварията е
главният инженер на рудника, а до момента на неговото пристигане – най –
старшия от инженеро – техническия персонал, намиращ се в момента на
аварията при рудника.
Организиране на щабове по ликвидиране на аварията се забранява.
При воденето на спасителни работи и ликвидиране на аварията
задължителни за изпълнение са само разпорежданията на отговорния
ръководител по работите по ликвидиране на аварията.
10. Главният инженер на предприятието (радиоуправлението) има право
с писмена заповед да отстрани отговорния ръководител на работите, ако
последният не осигурява правилно ръководене на работите по ликвидиране на
аварията и да поеме сам ръководството или да го възложи на друго инженеро –
техническо лице с всички права и задължения.
II. МЕРКИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ БЕЗОПАСНОТО ИЗВАЖДАНЕ
НА ХОРАТА ОТ РУДНИКА

11. В плана на ликвидиране на авариите трябва да бъдат предвидени:
а. Начините за известяване за аварията и пътищата за извеждане на
хората от аварийните участъци и от рудника, както и пътищата за минаване на
минноспасителната команда; тези пътища се описват в плана за всяко работно
място и за всеки отделен случай на авария.
При експлозия на газ или серен прах всички подземни работници трябва
да бъдат изведени на повърхността; при пожар трябва да се предвиди
изваждането на работниците от всички участъци, където могат да проникнат
продуктите от горенето при нормално или реверсивно проветряване.
Извеждането на работниците от аварийните участъци трябва да става по
изработки, по които в най – късо време и най – безопасно може да се излезе на
повърхността или на безопасно място.
б. Редът за извозване на повърхността на хората, които пристигат към
шахтата или вторите изходи на рудника.
в. Името и длъжността на лицата, отговорни за изваждането на хората от
работните места (началници на участъци, техни помощници и минни майстори).
г. Използуването на подземния транспорт за бързо извозване на хората
от аварийния участък за предупреждаване на работниците от отделните
участъци за опасността и за бързо придвижване на работниците от
минноспасителната команда към мястото на аварията.
д. Вентилационният режим на рудника през време на аварията,
превеждането на вентилаторите на реверсивна работа или тяхното спиране,
редът за използуване на вентилационните устройства, вентилационните и
противопожарните врати и прековки, капаците на шахтите, шурфовете и др.
е. Начинът за увеличаване подаването на въздух и аварийния участък
при суфлярни отделения на газове и при обрушване на изработките в
изолираните части.
ж. Редът за използуване на въздухопроводите за подаване на чиста
въздушна струя, вода и храна на затворените от аварията хора.
з. Осигуряване на подземните работници със самоспасители и местата
за групово пазене на самоспасителите.
и. Камерите и глухите изработки, използувани за временни убежища и
начинът на приспособяването им за убежища (преносими врати, материали за
устройства на временни прековки и др.) в случай на невъзможност за
извеждане на хората от аварийния участък.

к. Лицата, отговорни за наличността и състоянието на противопожарните
устройства и средства за потушаване на пожарите.
л. Постовете на дежурните в безопасни места, чието задължение е да не
допускат работниците в изработки, където могат да проникнат продукти от
горенето; дежурните трябва да бъдат снабдени със самоспасители.
м. Указанията за работниците за необходимите мерки за самоспасяване
при подземни пожари и пропадания на подземни изработки.
н. Лицата, отговарящи за затварянето или отварянето на вратите,
капаците, шибърите във вентилационните канали, включването и изключването
през време на аварията на електрически ток, а също за извършването на други
работи.
о. Мерките за спасяване на хората при нахлуване на вода и газ в
изработките и в случай на пропадане на минните изработки.
п. Изменянето зимно време на посоката на вентилационната струя в
шахтата в случай на затягане на клетката, когато е с хора, за да се предпазват
от струя.
Изменение посоката на въздушната струя в рудници, опасни от газ, може
да се предвижда само след предварително изключване на електроенергията, а
също организиране извеждането на хората от забоите, а в случай на
необходимост – и от рудника.
р. Местата на поставените телефони в участъка трябва да бъдат
известни на всички работници.
III. МЕРКИ ЗА ЛИКВИДИРАНЕ НА АВАРИЯТА И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
НОРМАЛНАТА РАБОТА В РУДНИКА
В плана за ликвидиране на авариите трябва да бъдат предвидени:
12. Мерки за в случай на експлозия от газ или прах на суфлярни
отделения, а също при пропадане на минни изработки:
а) възстановяване
съоръжения;

на

разрушените

вентилационни

устройства

и

б) количеството и мястото на съхраняване на вентилационните
съоръжения
и
материалите,
необходими
за
възстановяване
на
вентилационните устройства или съоръжения, в случай че бъдат изключени;
в) изключване на електроенергията по отделните участъци и в рудника
изцяло.

13. Мерки в случай на появяване на подземен пожар:
а) начини на активна борба с подземните пожари; употреба на специални
противопожарни средства, пожарогасители, вода, пясък и др. до пристигането
на минноспасителната команда;
б) мерки за борба със самопроизволно изменение на посоката на
вентилационната струя във връзка с възникването на подземни пожари;
в) каменни, тухлени и бетонни портали с отверстия за скачване на врати,
а също наличност на врати наблизо до порталите;
г) начини за изолиране на пожарните участъци, направа на прековки (от
глина, от крепителен материал, тухлени, каменни, в особено тежки случаи от
чували, пълни с пясък) и редът за тяхното поставяне;
д) съоръжаване на въздухопроводите за превключване им при нужда за
подаване на вода;
е) използуване на специални противопожарни устройства в
надшахтовите здания, в устията на шахтите, в рудничните дворове,
електромашинните камери, складовете за взривни материали и в главните
изработки;
ж) използуване на противопожарни вагонетки;
з) пожарогасители и първични средства за потушаване на пожари в
електромашинните камери, в електромеханизмите, в местата за товарене и в
подготвителните забои;
и) редът за използуване на неприкосновения запас от аварийни
материали и инструменти, съхранявани в аварийните складове;
к) редът и начините за използуване водопроводите, въздухопроводите и
противопожарните тръби.
14. Мерки при нахлуване на вода от наводнени участъци или утайки от
затлачени участъци:
а) използуване на агрегати (помпи, двигатели, тръби и др.) и местата за
тяхното поставяне в случаи на недостатъчна мощност на действуващите
водоотливни устройства;
б) използуване на всички видове тръбопроводи като допълнителни
магистрали;
в) отвеждането на водата по предварително предвидения път или
задържане на водата, за да се избегнат големи разрушения и повреди на
механизми;

г) местата за направа на временни филтриращи прегради при нахлуване
на утайки (тиня) и местата за пазене на материалите за направа на тези
прегради;
д) направа на водонепропускащи прегради (плътни или с врати),
изчислени за възможното най – голямо налягане.
15. При нахлуване на газове от наводнени или стари изработки трябва да
бъдат предвидени пътища за безопасно извеждане на хората, за отвеждане на
газовете и за работите, изпълнявани от минноспасителната команда.
16. При аварии, свързани с подема, трябва да бъде предвиден редът за
използуване на аварийните лебедки, клетки и други съоръжения, а също и
използуване на стълбищното отделение.
17. Мерки при случай на пропадане на горнището: начин за подаване на
чист въздух, вода и храна на хората в затворения участък.
IV. ЗАПОЗНАВАНЕ НА ПЕРСОНАЛА НА РУДНИКА С ПЛАНА ЗА
ЛИКВИДИРАНЕ НА АВАРИИТЕ
18. Планът за ликвидиране на авариите трябва да бъде старателно
изучен от административно – техническия персонал на рудника и от командния
състав на минноспасителната команда.
Отговорността за изучаване плана за ликвидиране на авариите от
техническия персонал на рудника се възлага на главния инженер, а за
командния състав на минноспасителната команда – на командира на същата.
19. С плана за ликвидиране на авариите трябва също така добре да
бъдат запознати всички работници и бойци от минноспасителната команда,
като се инструктират на място, особено от въпросите, отнасящи се и за вторите
изходи, пътищата до повърхността, безопасните места в рудника, начините за
самоспасяване, ползуването на самоспасителите и др.
Запознаването на работниците с плана се провежда, като се изучава във
всяка бригада и с всички работници от всяка смяна; отговорен за запознаването
на работниците с плана е началникът на участъка.
Лица, незапознати с плана за ликвидиране на авариите в частта,
отнасяща се до тяхното работно място, не се допускат на работа.
V. РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА МЕЖДУ ОТДЕЛНИТЕ
ЛИЦА, УЧАСТВУВАЩИ В ЛИКВИДИРАНЕ НА АВАРИЯТА И
РЕДА НА ТЕХНИТЕ ДЕЙСТВИЯ

Задълженията на отделните ръководители и изпълнители се
конкретизират в съгласие с плана за ликвидиране на авариите на рудника и
следващите предписания.
Задължения на отговорния ръководител на работите по
ликвидиране на аварията
Отговорния ръководител на работите по ликвидиране на аварията –
главният инженер на рудника:
а) проверява извикването на минноспасителната команда и рудничната
пожарна охрана (в случай на пожар в рудника);
б) намира се през времетраенето на аварията постоянно на мястото,
показано в плана за ликвидиране на авариите (кабинета на главния инженер) и
дава разпореждания на сменния ръководител или помощник – главния инженер
на рудника за прекратяване влизането на хора в рудника без специални
пропуски и за раздаването на пропуските на началниците на участъците или
техните помощници за извеждане на всички хора от аварийните участъци;
в) установява числото на работниците, засегнати от аварията и тяхното
място в рудника;
г) ръководи работите по спасяването на засегнатите от аварията хора и
по ликвидиране аварията в съгласие с плана за ликвидиране на авариите;
д) съвместно с командира на минноспасителната команда уточнява
оперативния план на работите по спасяването на хората и ликвидиране на
аварията и в съгласие с това да дава на командира на минноспасителната
команда писмени заповеди по спасяването на хората и ликвидиране на
аварията; в случай на разногласие между командира на минноспасителната
команда и отговорния ръководител по ликвидиране на аварията задължително
за изпълнение е решението на отговорния ръководител, ако то не противоречи
на правилника на минноспасителните команди; особеното мнение на
командира на минноспасителната команда се записва в оперативния план на
работите по спасяването на хората и ликвидирането на аварията;
е) води оперативен журнал по ликвидиране на аварията по форма 1,
дадена в края на настоящата инструкция;
ж) получава информация за хода на спасителните работи и проверява
действията на отделните лица от административно – техническия персонал в
съгласие с оперативния план за работите по спасяване на хората и
ликвидиране на аварията;
з) назначава инженеро – технически работници за следните постове:

при телефоните в рудничните дворове и надшахтните здания за свръзка
с мястото на аварията;
при шахтата за предотвратяване спускането на хората в рудника,
нямащи пропуски и кислородни спасителни апарати;
и) съставя график за работата на административно – техническия
персонал и работниците в рудниците, ако аварията има продължителен
характер;
к) взема мерки за осигуряване с материали и съоръжения местата на
работата на минноспасителната команда;
л) записва в оперативния журнал всички свои разпореждания, тяхното
изпълнение, а също основните сведения за обстановката и състоянието на
работите в различните периоди при ликвидиране на аварията.
Отговорният ръководител на работите по ликвидиране на аварията може
да поиска от ръководството на управлението назначението на експертна
комисия за консултиране по спасяване на хората и ликвидиране на аварията,
обаче това не снема от него отговорността за воденето на спасителните работи
и за ликвидирането на аварията.
Задължения на командира на минноспасителната команда
Командирът на МСК:
а) ръководи работите на всички специални групи (в това число и
спомагателните), които са му подчинени, ръководейки се от оперативния план
за работите по спасяването на хората и ликвидиране на аварията, и носи
отговорност за изпълнението на спасителните работи;
б) взема необходимите мерки за даване първа помощ на пострадалите
до пристигане на лекаря, съгласувайки действията си за водене на
спасителните работи и ликвидиране на аварията с отговорния ръководител по
ликвидиране на аварията: ако в процеса на спасителните работи и
ликвидирането на аварията се наложи отстъпление от набелязания план,
командирът на минноспасителната група, намиращ се в рудника, прави това
самостоятелно, като допълнително известява отговорния ръководител;
в) със съгласието на отговорния ръководител на работите превлича за
спасителни работи и за ликвидирането на аварията активни и опитни
работници и техническия персонал на рудника;
г) систематично информира отговорния ръководител по ликвидиране на
аварията за хода на спасителните работи и ликвидирането на аварията.

Задължения на главния инженер на предприятието
(рудоуправлението)
Главният инженер на предприятието (рудоуправлението):
а) взема участие в ликвидирането на аварията без да се меси в
оперативната работа на отговорния ръководител на работите по ликвидиране
на авариите;
б) взема мерки за прехвърляне към рудника на хора и необходими за
ликвидиране на аварията съоръжения, материали и транспортни средства от
другите рудници на предприятието (рудоуправлението) или непосредствено от
складовете и носи отговорност за своевременното изпълнение на тези
мероприятия.
Задължения на началника на рудника
Началникът на рудника:
а) организира помощ и храна на пострадалите;
б) осигурява необходимото число работници за ликвидиране на аварията
и тяхното дежурство за срочни поръчения;
в) осигурява непрекъснатата денонощна работа в материалния,
дървения и аварийния склад и организира доставката на необходимите
материали за рудника, за надшахтното здание и за други места;
г) организира и проверява специалните пазачески постове в надшахтното
здание, в назначението и в рудничния двор, поставени през време на аварията;
д) изисква от по - горестоящата организация необходимата помощ (след
съгласуване с отговорния ръководител на работите);
е) осигурява храна на бойците от минноспасителната команда и
помещение за почивка и база;
ж) ръководи работата за надземня транспорт;
з) информира съответните организации за характера на аварията и за
хода на спасителните работи (след съгласуване с отговорния ръководител на
работите).
Задължения на началника на вентилацията
Началникът на вентилацията:

а) щом узнае за аварията, той се явява незабавно на рудника и
съобщава за своето пристигане на отговорния ръководител на работите по
ликвидиране на аварията;
б) изпълнява разпорежданията на отговорния ръководител на работите
по ликвидиране на аварията;
в) по разпореждане на отговорния ръководител на работите по
ликвидиране на аварията прави изменение на вентилационната струя
(реверсивност или нулева вентилация);
г) следи за работата и състоянието на вентилаторите и докладва за
резултатите на отговорния ръководител на работите по ликвидиране на
аварията;
д) ако рудникът, в който е станала аварията, е съединен с минни
изработки със съседен рудник, незабавно съобщава за аварията на главния
инженер на този рудник или на неговия заместник;
е) осигурява събирането на спомагателни команди и след пристигането
на минноспасителната команда предава тези команди в разпореждане на
командира на МСК, съобщавайки за това на отговорния ръководител;
ж) осигурява непрекъсната работа в лампистерията;
з) извършва проверка в номерджийната за останалите в рудника
работници и за излезлите на повърхността;
и) проверява наличността на материалите, необходими за изправното
действие на вентилационните устройства и осигурява тяхното доставяне;
к) през време на аварията
вентилаторите на повърхността;

поставя

специални

дежурни

при

л) по указание на отговорния ръководител влиза в рудника, за да
изпълни мероприятия, свързани с проветряването;
м) за всички свои действия, за получените сведения за аварията и за
хода на ликвидирането и информира отговорния ръководител на работите по
ликвидиране на аварията.
Задължения на помощник – главния инженер на рудника
Помощник главния – инженер осигурява прекратяване влизането на хора
в рудника без пропуски, организира даването на специални пропуски и следи
влизането на хората в рудника да става само с такива пропуски.

Задължения на механика на рудника
Механикът на рудника или неговият помощник:
а) щом узнае за аварията, той се явява на рудника и известява лично на
отговорния ръководител на работите по ликвидирането на аварията за своето
пристигане;
б) организира бригади и установява постоянно дежурство от монтьори,
електромонтьори, шлосери, ковачи и др. за изпълняване на належащите работи
във връзка с ликвидирането на аварията;
в) по разпореждане на отговорния ръководител на работите по
ликвидиране на аварията или след съгласуване с него, когато е необходимо,
осигурява изключване или включване на електроенергията и въздухопровода;
г) осигурява непрекъсната работа на рудничните електромеханични
съоръжения (подемни машини, помпи, вентилатори, компресори и др.);
д) известява подстанцията, подхранваща рудника с електроенергия за
аварията и за необходимостта от непрекъснатото подаване на електроенергия;
е) осигурява изправно действие на телефонната връзка и установява
телефонна връзка с оперативните участъци, ако липсва такава;
ж) през цялото време трябва да се намира на определеното място,
показано му от отговорния ръководител на работите по ликвидиране на
аварията и в случай, че напусне, оставя своя заместник.

Задължения на техническия персонал на участъка и
бригадирите
1. Началникът или помощник – началникът на участъка, в който е станала
аварията:
а) незабавно съобщава за своето местонахождение на отговорния
ръководител на работите по ликвидиране на аварията лично, или чрез някой от
своите подчинени (в случай на невъзможност да напусне участъка) и взема на
място мерки за изваждането на хората и ликвидирането на аварията;
б) ако се намира на повърхността по указание на отговорния
ръководител влиза в рудника, уточнява числото на останалите в участъка хора
и взима мерки за тяхното извеждане на безопасно място или вън от рудника
(както е предвидено по плана за ликвидиране на авариите на дадения
конкретен случай), определя характера, размера и причините на аварията и

информира за своите действия отговорния ръководител на работите по
ликвидиране на аварията;
в) при ликвидиране на аварията един от помощниците на началникът на
участъка и самият той остават при отговорния ръководител на работите по
ликвидиране на аварията да дават справки за състоянието на изработките,
съоръженията, вентилацията, електроенергията, водоотлива и др.
2. Минните майстори и бригадири от аварийния участък:
а) вземат мерки за спасяване и извеждане на хората от участъка, ако
аварията го е заварила в рудника и незабавно съобщава на ръководството на
рудника за станалата авария;
б) незабавно се явяват при отговорния ръководител на работите за
ликвидиране на аварията за получаване на разпореждания, ако се намират на
повърхността.
3. Началниците на другите участъци и техните помощници:
а) узнавайки за аварията в рудника, незабавно се явяват на рудника и се
поставят на разпореждането на отговорния ръководител на работите по
ликвидиране на аварията за изпълняване на нареждания, свързани със
спасяването на хората и ликвидирането на аварията;
б) ако в момента на аварията те се намират в рудника, изясняват
характера и размерите на аварията и в случай на опасност вземат мерки за
извеждане на работниците съгласно плана за ликвидиране на авариите и
информират за своите действия отговорния ръководител на работите по
ликвидиране на аварията.

Задължения на останалите лица, участвуващи в ликвидиране
на аварията
Диспечерът на рудника:
а) узнавайки за аварията, незабавно отправя към мястото на аварията
подземния минноспасителен пост и съобщава по телефона за станалата
авария на телефонната станция на рудника, на главния инженер на рудника
или на неговия помощник и на целия административно – технически персонал,
намиращ се в рудника;
б) организира в рудника телефонна връзка между отговорния
ръководител по ликвидиране на аварията, МСК, постовете и участъците и
предава разпорежданията на отговорния ръководител на работите по
ликвидиране на аварията.

2. Завеждащ лампистерната:
а) получавайки известие за аварията, незабавно прекратява даването на
лампи на всички, които нямат специални пропуски за влизане в рудника;
б) незабавно установява по липсващите номера броя на неизлезлите от
рудника лица и съобщава за това на отговорния ръководител на работите по
ликвидиране на аварията;
в) приема лампите от лицата излезли от рудника, опасен по газ и
взривяващ се прах, като специално отбелязва с акт лампите със забелязани
неизправности.
3. Отговорниците на материалния и на дървения склад непрекъснато
дежурят в складовете, приготвят необходимото число вагонетки, рогуши,
площадки, натоварват ги с крепителен материал и други материали и при първо
искане на отговорния ръководител на работите по ликвидиране на аварията
доставят материалите към входа на рудника.
4. Началникът или диспечерът на външнорудничния транспорт, след като
получи известие за излизането на дрезината или локомотива с вагони на
спасителния отряд, взема мерки за бързото освобождаване на железопътните
линии, дава възможност на дрезината или локомотива с вагоните колкото може
повече да се приближи до рудника, а също взема мерки за безпрепятственото
пропускане на дрезината или локомотива с минноспасителните групи към
рудника от най- близката железопътна станция.
5. Завеждащ гаража и отговорник на конюшнята на рудника е задължен:
а) незабавно след получаване на съобщение по телефона за авария да
осигури превоз на лицата, показани в списъка;
б) да поддържа в готовност наличния автомобилен и конски транспорт и
да осигури неговото обслужване с персонал;
в) да предоставя транспортни средства за превозване на
минноспасителния отряд до рудника, ако железопътните линии са разположени
далеч от станцията.
6. Главният лекар на болницата (поликлиниката), получавайки известие
за авария:
а) незабавно изпраща на рудника, където е станала аварията,
медицински персонал с необходимите апарати, инструменти и медикаменти;
б) изисква в болницата за дежурство необходимия медицински персонал
и също отива на рудника (или изпраща упълномощено от него лице), за да
окаже непосредствено медицинска помощ на пострадалите.

7. Лекарят от медицинския пункт оказва първа помощ на пострадалите,
ръководи отправянето на ранените в болницата и организира в случай на
необходимост непрекъснато дежурство на медицинския персонал през време
на спасителните работи.
8. Въоръжената охрана и пазачите на рудника след получаване на
известие за авария:
а) незабавно заемат набелязаните по плана постове и не допускат на
територията на рудника външни лица;
б) организират безпрепятствено пропускане към зданията и техническите
съоръжения на рудника личния състав на минноспасителните групи, лицата от
административно – техническия персонал на рудника и миннотехническите
инспектори, а останалите хора пропускат само по установените пропуски,
давани от назначеното за това лице.
9. Пожарната команда:
а) при повикване незабавно отпътува и се поставя на разположение на
отговорния ръководител на работите по ликвидиране на аварията за работа на
повърхността;
б) ако пожарът на повърхността застрашава подземните изработки,
пожарната команда се поставя на разположение на командира на
минноспасителната команда;
в) при първо поискване на отговорния ръководител началникът на
пожарната команда предоставя за работи по ликвидиране на аварията
противопожарни материали и съоръжения, намиращи се в негово
разположение.
10. Телефонистът на рудничната телефонна станция, получавайки
съобщение за авария:
а) незабавно прекъсва разговорите с лица, които нямат непосредствено
отношение към станалата авария, включва аварийната сигнализация, извиква
доброволните спомагателни команди, съобщава на минноспасителната
команда, обслужваща рудника, на главния инженер и на началника на рудника
и на всички лица и учреждения, упоменати в списъка, съставен по форма 2,
дадена в края на настоящата инструкция.,
Забележка. Ако освен руднична има и централна телефонна станция,
рудничният телефонист предава и на нея з аварията веднага след извикване на
минноспасителната команда.
б) едновременно съобщава на завеждащ автогаража и отговорникът на
конюшнята, при рудника: за изпращане на специални хора, които да съобщят

на лицата, посочени в списъка, но нямат телефони; за изпращане на колите,
(обслужващи персонално лицата от административно – техническия персонал)
към съответните квартири, без да чакат да ги потърсят;
в) след подаване на сигнала, телефонистът свързва най- напред
абонатите, свързани с ликвидирането на аварията, прекъсвайки, ако това се
наложи, разговорите с други абонати;
г) през целия период до ликвидиране на аварията изискването на
допълнителни минноспасителни части и други необходими средства по
спасяването на хората и ликвидиране на аварията трябва да се извършва с
изключване на които и да са абонати.

Кратки указания към работниците за необходимите мерки за
самоспасяване
1. Забранява се на работниците да се намират на изходящата струя при
случай на подземни пожари, а също при експлозия на газ или прах.
2. В случай на възникване на подземен пожар необходимо е изтеглянето
от участъка да става срещу чистата въздушна струя, тъй като в този случай
продуктите от горенето (въглероден окис) не могат да настигнат работника и да
го отровят.
3. Работниците, намиращи се на изходящата струя, трябва по най- късия
път да излязат от пожарния участък на чиста струя и с това да избегнат
опасността.
4. Във всички случай, когато е възможно във въздуха да има въглероден
окис, трябва незабавно да се поставя самоспасителя.
5. Във всички случай, когато при пожари или експлозия излизането от
аварийния участък е невъзможно (пропадане на изработките, огнища на пожар,
които не могат да се преминат или обиколят), трябва да се остане в галерията,
глухия забой или местата, предвидени в аварийния план и да се преградят
срещу отровния въздух, с прековка от дъски, дрехи и др. до издаването на
минноспасителната команда. В такъв случай трябва да се стои на едно място,
да не се правят никакви движения и с периодично чукане по релсите, тръби или
порода да се дава сигнал на монноспасителите за местонахождението.

Форма 1
ОПЕРАТИВЕН ЖУРНАЛ ЗА ЛИКВИДИРАНЕ НА АВАРИИТЕ
Предприятие (рудоуправление)…….. Място на аварията ………………….
Рудник…………………………….………. Характер на аварията……………….
Хоризонт…………………………………. Мощност на залежа…………………..
Участък…………………………………… Ъгъл на падането…………………….
Начало на работата (година, месец, ден, час, минута)………………………..
Свършване на работата (година, месец, ден, час, минута)…………………..
Отговорен ръководител на работите за ликвидиране на аварията –
главен инженер на рудника…………………………………………………………
Ръководител на минноспасителните работи……………………………………
Командир на МСК…………………………………………………………………….

Час и
минута

Дата

…………………………………………………………………………………………...

Съдържание на
разпорежданията и
задачите за
ликвидиране на
аварията

Отговорно лице
за изпълнение на
работите

Забележки, относно
изпълнението на
разпорежданията и
задачите (ден, час,
минута)

Форма 2
СПИСЪК
на длъжностните лица и учрежденията, които трябва да бъдат
незабавно уведомени за аварията

МСК, обслужваща рудника
Пожарна команда
Началник на рудника
Механик на рудника
Помощник главен инженер на
рудника
Миннотехнически инспектор
Началник
на
участъци
на
рудника
Автогараж
Конюшня
Завеждащ материален склад и
склада за подпори
Главен лекар от най- близката
болница (поликлиника)
Главен
инженер
на
предприятието
(рудоуправлението)
Директор
на
предприятието
(рудоуправлението)
Инженер
по
техническата
безопасност
Местен отдел МВР
Прокуратура
Партком на рудника
Профком. на рудника
ОК на БКП
ОСПС

Домашен

Адрес
Служебен

Име и презиме

Домашен

Наименование на учреждението
или на длъжностното лице

Служебен

№ на
телефона

Приложение 3
КНИГА
за регистриране на работниците, запознати с главните и вторите изходи
на рудника
Рудник………………………………………………………………………………………….
Предприятие (рудоуправление)…………………………………………………………...

Пояснения за водене на книгата
Запознаването на всички работници с вторите изходи е задължително, за
да могат, когато изходът към подемната шахта е непроходим вследствие
авария в подема, вследствие пропадане в изработката, подземния пожар и др.,
да излязат на повърхността. Всички подземни работници, не по- рядко от един
път на тримесечие, трябва повторно да бъдат запознати с вторите изходи на
рудника и с всички изменения, свързани с вторите изходи (ликвидиране на
втория изход, откриване на нов, изменяване на маршрута и др.)
задълженията на работниците за запознаване с вторите изходи се
възлагат на отговорно лице по вентилацията, началниците на участъците и
отговорно лице по рудничния транспорт, които запознават всички работници по
своя участък с вторите изходи от всички работни места в участъка. За целта
работниците се извеждат групово от мястото на работата до повърхността по
втория изход. Запознаването на работниците с вторите изходи трябва да се
съобразява с плана за предотвратяване и ликвидиране на авариите. Всяко
такова запознаване на работниците с вторите изходи се записва в книгата за
регистриране. Работниците, участвуващи в запознаването, се разписват в
книгата.
В графа 6 на книгата се показва маршрутът и последователно се
изброяват изработките по които групата работници е била изведена към втория
изход.
В гарафа 9 главният инженер, не по- рядко от един път в месеца, вписва
своите забележки и разпореждания.
Книгата за регистриране трябва да се пази при главния инженер на
рудника.

№ по ред

1
2
3
4
5
6
7
8

Забележка на главния
инженер на рудника

Длъжност, име и презиме и
подпис на лицето,
ръководело запознаването
на работниците с вторите
изходи

Подписи на работниците,
участвували в
запознаването с вторите
изходи

Маршрут, по който е
извършено запознаването
на работниците с вторите
изходи

Наименование на втория
изход и неговото
разположение

Работен № на работника

Име и презиме на
работниците, участвували в
запознаването с вторите
изходи

Ден, месец
година

9

Приложение 4
ИНСТРУКЦИЯ
за съставяне паспорти за закрепване на подземните изработки в
рудниците
I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Паспортът за управляване на горнището и закрепването на минните
изработки представлява документ, който определя приетата за дадена
изработка начин на управляване на горнището и крепенето, конструкция на
крепенето, последователността на работите при управление на горнището,
крепенето и техния обем.
2. Паспортът за управление на горнището и закрепването на минните
изработки се съставя в съгласие със «Правилника за техническата безопасност
при разработване на рудни, нерудни и разсипни месторождения по подземен
начин», с вземане под внимание на минно-геоложките и производствени
особености за дадената изработка.
3. Паспортът за управление на горнището и закрепването на минните
изработки за всаяка подготвителна и очистна изработка се съставя в три
екземпляра от началника на участъка и главния инженер на рудника и се
одобрява от главния инженер на предприятието (рудоуправлението).
При изменение на минно-геоложките условия паспортът за управление
на горнището и закрепването на минните изработки трябва да се намира:
а) при началника на участъка, в назначението, закачен в рамка под
стъкло;
б) при главния инженер на рудника;
в) при техническия или производствен отдел на предприятието.
4. Работниците и техническия персонал на участъка трябва да бъдат
запознати с паспорта за управлението на горнището и закрепването на минните
изработки.
Запознаването на бригадирите, заети по закрепването на изработките, и
минните майстори трябва да бъде потвърдено с техния подпис върху паспорта.
Забранено е прокарване на минни изработки без утвърден паспорт или
ако паспортът не е спазен.

II. СЪСТАВЯНЕ НА ПАСПОРТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРНИЩЕТО И
ЗАКРЕПВАНЕ НА ОЧИСТНИТЕ ИЗРАБОТКИ
5. Паспортът за управление на горнището и закрепването на очистните
изработки трябва да се състои от:
а) графически материал с таблица за техническите показатели и
разчетните данни;
б) обяснителна записка.
6. Графическият материал на паспорта трябва да съдържа:
а) схема на блока, стълба, камерата, фронта (общ вид в мащаб 1:500 или
1:1000) с указание на размерите им, дължината на фронта, вентилационната и
извозната галерия, окологалерийните, надгалерийните целеци и техните
размери, начина на управление на горнището, поддържането на изработките и
разположението на основните съоръжения по изземването и извозването на
изкопаемото;
б) план на профила на блока, стълба, камерата, фронта (в мащаб 1:100,
а за отделните детайли на крепенето 1:50).
На плана и профила на детайлите на блока, стълба, камерата, фронта
трябва да бъдат показани: конструкцията и размерите на крепенето,
разстоянието между диреците и скарите, разстоянието от челото на забоя до
първия ред диреци, широчината на работното пространство и другите елементи
на крепенето и управлението на горнището;
в) денонощен график по организацията на работата в забоя, фронта.
Графическият материал и таблиците към него се разполагат на един лист
с размери 40х50 см по приложената в крач таблица 1.
7. Таблицата със сметката за необходимото количество крепителен
материал трябва да съдържа изобразяване на елементите на крепенето и
техните размери. За металните диреци се показва конструкцията на диреците и
типоразмерът. За металните скари – материалът и дължината на отделните
метални шлевери; за специалните конструкции за крепенето (подвижно крепене
и др.) – наименованието и типоразмерът на крепенето, необходимото
количество на заангажираните метални диреци и скари в блока, стълба,
камерата, фронта. Определянето на необходимия крепителен материал се
прави съгласно табл. 2.
8. Таблиците на основните показатели за очистната изработка (на блока,
стълба, камерата и фронта) трябва да съдържа следните данни:

а) геоложка характеристика – мощност и ъгъл на падение на пласта,
залежа;
б) дължината на фронта, размерите на блока, стълба, камерата, начина
на изземването и др.;
в) стъпка на обрушаването, широчината на заходката;
г) плътността на призабойното крепене, броят на диреците на лин. м в
реда.
Изброяването на показателите се дава по табл. 3.
9. В графика на организацията на работата трябва да бъдат показани
последователността и продължителността на основните производствени
операции в блока, камерата, стълба, фронта, всички работи по закрепването.
Графикът за организацията на работата се съставя в съгласие със приетите
условни означения и по установената форма.
10. Обяснителната записка към паспорта трябва да съдържа:
а) характеристика на горнището и долнището на залежа, описание на
особеностите в поведението на страничните породи при изземване;
б) обстановка на избрания начин на закрепване, конструкцията на
крепенето, приетите размери на елементите на крепенето.

III. СЪСТАВЯНЕ НА ПАСПОРТ ЗА ЗАКРЕПВАНЕ НА
ПОДГОТВИТЕЛНИТЕ ИЗРАБОТКИ
11. Паспорта за закрепване на подготвителната изработка се сътои от
графически материали и обяснителна записка към него.
12. Паспортът за закрепването трябва да съдържа:
а) напречен профил на изработката в мащаб 1:50, на който трябва да
бъдат показани: конфигурацията и размерите на изработката, страничните
породи, разположението на залежа по отношение на изработката,
конструкцията и размерите на постоянното и временното крепене,
разположението на затяжките, видът и размерите на крепенето,
разположението на извозните пътища, разстоянието от крепенето да найизпъкналата част от габарита на електролокомотива (или вагонетката),
размерите на водоотливните канавки;
б) надлъжен профил на изработката в мащаб 1:50 с описание на
страничните породи, крепенето, разстоянието между осите на рамките, а при

проходка – разстоянието на постоянното и временното крепене до челото на
забоя;
в) детайлите на крепенето в мащаб 1:10 (конструкцията на връзката при
закрепване с рамки, вкопаването на диреците на рамката в земята и др.);
г) характеристика на изработката с напречно сечение в квадратни метри,
характеристика на страничните породи с наименование на породите от
горнището и долнището, тяхната устойчивост и др., описание на конструкцията
на крепенето;
д) разхода на крепителни материали (табл. 4).
В изчислителната таблица за разхода на материалите в зависимост от
приетата конструкция на крепенето (дървени рамки, метални рамки,
железобетонни стойки и др.) се изброяват елементите на крепенето и техните
основни размери, числото на рамките в един лин.м от изработката.
При закрепване с метални рамки и железобетонни стойки трябва да се
предвиждат затяжки (и други дървени части от конструкцията на крепенето) от
импрегриран дървен материал. Паспортът на закрепването на подготвителната
изработка се помества на един лист с разери 40х50 см. Формата на паспорта за
закрепването е дадена по- долу.
13. обяснителната записка към паспорта
подготвителните изработки трябва да съдържа:

за

закрепване

а) характеристика на страничните породи и тяхната устойчивост;
б) обосновка за избора на вида и конструкцията на крепенето.

на

Таблица 1
ПАСПОРТ ЗА ЗАКРЕПВАНЕ НА ОЧИСТНАТА ИЗРАБОТКА
Предприятие (рудоуправление) ………………………………………

Утвърждавам,

Рудник……………………………………………………………………...

Главен инженер на предприятието
(рудоуправлението)……………………………..

схема на блока,
камерата,
камерата, стълба
и фронта

А

план на част от блока,
камерата, стълба и
фронта с указание на
елементите на
крепенето
(конструкцията на
крепенето)

Б

В

план на част от
камерата, блока
стълбата и фронта с
указание на елементите
на крепенето
(конструкцията на
крепенето)

Положение на крепенето

Положение на крепенето

след обрушаване на горнището

през време на работата и т.н.

Профил по АБ

Профил по ВГ

Д

Г

план на част от
камерата, блока
стълбата и фронта с
указание на елементите
на крепенето
(конструкцията на
крепенето)

Положение преди
обрушаване на горнището
Профил по ДЕ

график на организацията на работа в блока, в камерата , в стълба, във фронта

УСЛОВНИ ОЗНАЧЕНИЯ
…………………………………………………………

……………………………………………………………

Таблица 2
Вид крепене

Наименование на
елементите

Призабойно

Диреци дървени
Диреци метални
Тип……..
Капи дървени
Капи метални
От……….
Таванки
Капаци
Диреци (шлевери)
дървени
Релси тип……..
Тапи, греди и т.н.

Скарово
Настилка (мат)

Размери на крепенето
Дължина в м
Диаметър в см
(за металните диреци и капи се
посочва видът и размерите)

Таблица 3
ТАБЛИЦА
за основните показатели на очистната изработка
№ по ред

Основни показатели

1

Мощност на залежа
а) обща
б) полезна
Ъгъл на падане на залежа
Размер на блока, камерата, стълба,
фронта
Начин на крепенето
Стъпка на обрушаването
Плътност на призабойното крепене
(число на диреците в 1 м² иззета
площ)
Число на диреците на 1 лин. м
Число на диреците в реда
Число на скарите на 1 м² иззета площ
Число на шлеверите в скарата
Начин на изземване

2
3
4
5
6

7
8
9
10
11

Единична
мярка

М
М
Градуси
М
М
Броя
„
„
„
„
„

Значение
(количество)
на
показателите

особени забележки към паспорта…………………………………………………………
Началник на участъка……………………
Гл. инженер на рудника………………….
Таблица 4
ПАСПОРТ
за закрепване на подготвителна изработка
Предприятие (рудоуправление)…………………………………………………………...
Рудник………………………………………………………………………………………….
Наименование на изработката……………………………………………………………

Напречен профил на изработката
М 1:50
Надлъжен профил на изработката
М 1:50
Детайл на крепенето
М 1:10

Характеристика на изработката и крепенето

1. Лице на напречното сечение в м², светло……………………. черно………………
2. Материал и конструкция на крепенето………………………………………………..
3. Допълнителни забележки……………………………………………………………….

Размер на крепенето и брой на рамките на 1 лин. м изработка

Брой на
рамките на 1
лин. м от
изработката

Забележка

Елементи на крепенето

Размери на крепенето (за
диреците, капаците –
диаметър и дължина в см;
за металното крепене –
типоразмер и напречно
сечение)

Диреци
Капи
Метални арки
Подложки
Метални греди, болтове
Дата на съставяне на паспорта………………. Нач. участък………………………
Гл. инж. на рудника………………………
Гл. инж. на предприятието (рудоуправлението)………………………….
Дата на утвърждаване на паспорта………………………………………….

Приложение 5
КНИГА
за преглед на крепенето и състоянието на изработките
Предприятие (рудоуправление)…………………………………………………………...
Рудник………………………………………………………………………………………….
Пояснения за водене на книгата
В книгата се записват данните от прегледа на всички изработки.
Прегледът на изработките на основните извозни хоризонти, шахти и тяхната
армировка се извършва от специално назначено лице най- малко един път в
месеца.
Изработки, отнасящи се към даден участък, се преглеждат от началника
на участъка най- малко един път в десетдневие.
Освен това прегледа на изработките от началника или главния инженер
на рудника се извършва най- малко един път в месеца.

ФОРМА НА КНИГАТА

4

5

Подпис на лицето,
прегледало минните
изработки

3

Точно описание на
изпълнените работи с
посочване времето на
тяхното завършване,
подпис на лицето, приело
ремонтните работи

Дефекти, открити при
прегледа на всяка
изработка

2

Набелязани мероприятия
за изправяне на дефектите
с посочване на сроковете
за изпълнение, отговорни
лица и подпис на лицето,
дало указанията

Наименование на
изработката и мястото,
където са открити
дефектите

Ден, месец, година
1

6

Приложение 6
КНИГА
за преглед на крепенето и състоянието на крепенето и армировката на
шахтите, служещи за извоз на хора
Предприятие (рудоуправление)…………………………………………………………...
Рудник………………………………………………………………………………………….
Пояснения за водене на книгата
В книгата се записват всички повреди на водачите и на крепенето на
шахтата и мерките, взети за тяхното отстраняване. Записването на броя на
скъсаните жички в подемното въже става в специален журнал.
В графа 7 се записват конкретните мерки, взети за отстраняване на
повредите, например: сменяне на водачите, техният брой и т.н.
В графа 8 се записва времето (в часове и минути) на спиране на подема
до отстраняване на повредата. Когато отстраняването на повредата е
извършено в часовете на спиране на подема по графика и не е предизвикало
престой на подема, в графата трябва да се впише «няма».
Книгата трябва да бъде номерирана, прошнурована и подпечатена с
печата на предприятието (рудоуправлението). Отговорникът за състоянието на
крепенето и армировката на шахтите е задължен да запознае срещу подпис
лицата, на които е възложено да попълват книгата по настоящата инструкция с

вписване на деня, месеца и годината, собственото и бащиното име, презимето
и длъжността.

6

7

Подпис на отговорното
лице за рудничния
транспорт и на главния
инженер на рудника

5

Продължителност на
престоя на превоза

4

Мерки за отстраняване
на повредите

3

Подписи на извършилите
прегледа и на
отговорното лице

2

Причини за повредите

Смяна и час

1

Ден и месец

№ по ред

Време за
откриване на
повредата

Какви повреди

ФОРМА НА КНИГАТА

8
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Приложение 7
ИНСТРУКЦИЯ
за проверяване действието на реверсивните устройства на
вентилаторните уредби
1. Реверсиране значи изкуствено изменение в обратна посока на
посоката на движението на въздуха в минните изработки.
Реверсирането трябва да се извърши, като се превключат
вентилационните канали от изсмукване от рудника на нагнетяване на въздуха в
рудника или обратно.
2. За реверсиране на въздушната струя всички главни вентилационни
уредби и определените по плана за ликвидиране на авариите участъкови
уредби трябва да имат реверсивни устройства.
Състоянието на реверсивните устройства трябва да бъде такова, че да
има възможност да се превключи вентилаторът на реверсивност за не повече
от 10 минути.
3. Безотказното действие на реверсивните устройства на вентилаторната
уредба трябва да се проверява от механика и началника на вентилацията на
рудника най- малко един път в месеца. Състоянието на реверсивните
устройства и фактическото време, необходимо за превключване на

вентилатора на реверсивност, трябва да се отбелязават във вентилационния
журнал.
4. Ако вентилационната шахта е с два вентилатора – работещ и резервен
– проветряването на реверсивните устройства се извършва при затворен
шибър – първо, към резервния вентилатор, а след това (след пускането на
резервния вентилатор и спирането на работещия) на реверсивните устройства
на втория вентилатор. Ако вентилационната шахта е с един вентилатор,
проверяването на реверсивните устройства се извършва при спрян вентилатор,
без да се обръща струята; при това преди спирането на вентилатора
работещите трябва да бъдат изведени от забоите на чиста въздушна струя.
5. Отговорността за състоянието на реверсивните устройства носи
механикът на рудника.
6. Не по- малко от два пъти в годината в неработно време трябва да се
проверява действието на реверсивните устройства на всички рудници, като се
пуска по изработките обратна въздушна струя по схемата, предвидена в плана
за ликвидиране на авариите.
7. Изработките, по които ще мине обърнатата въздушна струя, трябва да
отговарят на следните изисквания:
а) съпротивлението по тези изработки не трябва да бъде по- малко от
съпротивлението на рудника при нормално движение на въздушната струя, за
да се избегне значителното увеличаване на дебита на вентилатора и
претоварването на неговия двигател;
б) съпротивлението на изработките, по които минава обърнатата струя,
не трябва значително да превишава съпротивлението на рудника при нормално
проветряване, за да се избегне намаляването на дебита на вентилатора до
величина, по- малка от 60 % от нормалния;
в) трябва да бъдат предвидени вентилационни врати във
вентилационната мрежа на рудника, които при обърната посока на въздушната
струя да създават условия в изработките, удовлетворяващи изискванията на
пунктове «а» и «б».
8, При реверсиране на въздушната струя е необходимо да се води
наблюдение за състоянието на електромотора на вентилатора, за да не се
допусне претоварването му.
9. През време на реверсиране на въздушната струя числото на хората в
рудника и тяхното местонахождение се определя от главния инженер на
рудника, който решава въпроса от необходимостта от извеждане на
работниците от забоите на чиста въздушна струя или извън рудника.

10. При проверка на реверсивността на вентилационната струя
абсолютно е забранено извършването на каквито и да е било работи в забоите.
11. При реверсиране на въздушната струя трябва да бъдат установени и
записани в акта за проверка на реверсирането:
а) депресията, създадена от вентилатора преди и във време на
реверсирането;
б) производителността на вентилатора (в м³) преди и във време на
реверсирането;
в) времето, употребено за изменяне на посоката на струята и
обръщането й в нормално положение;
г) продължителността на работа на вентилатора при обърната въздушна
струя;
12. Проверката на реверсирането на вентилацията на струята се
извършав под ръководството на главния инженер на рудника, нчалника на
вентилацията и механика на рудника в присъствието на представители от
РМТИ и МСК и се оформява с акт. Измерванията на въздуха на участъците и
вземането на проби от въздуха в забоите при реверсивна струя се извършва от
бойци на МСК.
13. Актовете от проверката на реверсирането на въздушната струя
трябва да бъдат изпратени на главния инженер на предприятието и на
началниците на РМТИ и МСК, обслужваща рудника.
14. След всяка проверка за изправността на реверсивните устройства
(без реверсиране на въздушната струя) всички изработки трябва да се
проверяват с нормална струя не по- малко от 15 минути и преди започване на
работата трябва да бъдат прегледани от надзора по вентилацията.
15. Изправността на вентилаторната уредба трябва да се проверява от
механика на рудника или неговия помощник най- малко един път в седмицата.
Резултатите от прегледа трябва да се записват в «Книга за прегледа на
вентилаторните уредби и проверка на реверсирането» по установената форма.
16. «Книга за прегледа на вентилаторните уредби и проверка на
реверсирането» се състои от два раздела: I раздел, озаглавен «Прегледа на
вентилаторните уредби», съдържа записването на резултатите от тези уредби.
Уредбите се преглеждат всекидневно от лице, назначено от механика на
рудника, и освен това ежеседмично – от началника на вентилацията на
рудника. Всички забележки, установени в резултат на извършения преглед, се
записват в книгата на страници, специално определени за всяка вентилаторна
уредба. В горната част на определената страница се записва мястото на

поставянето на вентилатора (наименованието на шахтата, шурфа и др.), типът
на вентилатора и номера на работния агрегат. Останалите забележки се
записват в графите по следната форма:

I. ПРЕГЛЕД НА ВЕНТИЛАТОРНИТЕ УРЕДБИ
Място на поставяне на вентилатора……………………………………………...
Тип на вентилатора и № на работния агрегат………………………………….

Ден, месец,
година

Резултати от
прегледа на
вентилатора

1

2

Наименование
на
мероприятията
за отстраняване
на дефектите
3

Срок на
завършване
прегледа на
вентилатора
4

Подпис на
лицето,
извършило
преглед на
вентилаторната
уредба
5

Приемането на вентилаторната уредба след ремонта се извършва от
механика на рудника.
Механикът записва в книгата качеството на извършения ремонт.
Във II раздел, озаглавен «Преглед на реверсивните устройства и на
реверсирането на вентилаторите», се записват резултатите от прегледа на
всички реверсивни устройства и проверките на тяхното реверсиране.
Изправността на действието на реверсивните устройства трябва да се
проверява най- малко веднъж в месеца.
Проверката
на
действието
на
реверсивните
устройства
с
едновременното измерване на въздуха и газа в изработките и проверката на
вентилационната схема при обърната вентилация трябва да се извършват в
неработно време най- малко два пъти в годината. При такива проверки се
уведомяват и РМТИ и МСК.
Резултатите от проверката на реверсивните устройства и проверката на
реверсирането на вентилатора се записват по книга по следната форма:

Продължителност при
измерване на посоката на
вентилационната струя в
минути
Количество на въздуха,
постъпващ в рудника след
обръщане на вентилатора в м³

2
3
4
5
6
7

Форма на книгата за отчитане работата на вентилатора
Указания на главния инженер
за подобряване състоянието
на вентилаторната уредба

Подпис на лицето, извършило
прегледа и проверката на
реверсивността на
вентилатора

В % към нормално
постъпващия въздух в рудника

Набелязани мероприятия за
отстраняване на откритите
дефекти

1
Повреди, откритите при
прегледа на реверсивното
устройство

Ден, месец, година

II. ПРЕГЛЕД НА РЕВЕРСИВНИТЕ УСТРОЙСТВА И ПРОВЕРКА НА
РЕВЕРСИВНОСТТА НА ВЕНТИЛАТОРИТЕ

Място на поставяне на вентилаторите………………………………………….

Тип на вентилатора и номер на агрегат…………………………………………

8

Приложение 8

КНИГА

за отчитане работата на вентилатора

Предприятие (рудоуправление)…………………………………………………………...

Рудник………………………………………………………………………………………….

8

9

10

Забележка на технадзора

Причини за престоя
7

Подпис на машиниста, приел
смяната

6

Забележка за състоянието на
вентилационните лагери,
двигатели и др.

5

Подпис на дежурния машинист
и неговия работен номер

4

Престой на
вентилатора

Часове на престоя

№ на работещия агрегат и
неговия тип
3

Производителност на
волумометъра в м³ или
число на оборотите на
вентилатора

Работни часове
2

Депресия в мм

Ден, месец, година
1

Показания на
измервателните
прибори
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Приложение 9
ИНСТРУКЦИЯ
за вземане на проби от рудничния въздух
I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящата инструкция установява реда за вземане на проби от
рудничния въздух съгласно чл. 164 от Правилника за техническата безопасност
при разработване на рудни, нерудни и разсипни месторождения по подземен
начин. Редът за вземане на пробите от рудничния въздух през време на авраии
и други извънредни случаи се установява от главния инженер на рудника в
съгласие с миннотехническия инспектор и командира на минноспасителната
команда, ако рудникът се обслужва от такава команда.
II. ОРГАНИЗАЦИЯ, СРОК И МЕСТА НА ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ ОТ
РУДНИЧНИЯ ВЪЗДУХ
2. Вземането на проби от рудничния въздух се извършва от член на
минноспасителната команда или от специално натоварено с това лице.
3. Планът за вземане на проби се сътавя от отговорното лице по
вентилацията на рудника. Планът се утвърждава от главния инженер на
рудника. При наличност на минноспасителната команда планът се съгласува с
командира на командата.
Пред началото на всеки месец планът се дооточнява.

4. В данните, предвидени в плана, пробовземачът трябва да се яви пред
отговорното лице по вентилацията на рудника за евентуални корекции на
наряда. Като уточнява плана в зависимост от състоянието на подземните
работи към дадена дата, отговорното лице по вентилацията на рудника може
да измени местата за вземане на проби и тяхното число.
5. Вземането на проби от рудничния въздух се извършва както следва:
а) за негазови рудници – не по- малко от един път в месеца;
б) за газови рудници – не по- малко от два пъти в месеца.
6. При прокарване на изработки с употреба на взривни вещества се
предвижда отделно вземане на проби от въздуха с цел да се установи режимът
на проветряването.
7. В планът за вземане на проби от въздуха трябва да бъдат посочени
дните за вземане на пробите, местата, от където ще се вземат и числото на
пробите.
Вземането на пробите трябва да се извършва в места, характеризиращи
състава на рудничния въздух, в това число задължително на изходящите струи
на отделните пластове, фронтове, участъци и рудника като цяло.
При рудници, наблизо до които се намират горещи халди или
промишлени предприятия, замърсяващи атмосферата с врени примеси, които
могат да попаднат в рудника, планът трябва да предвижда вземането на проби
и от въздуха на общата входяща струя.
В изработките, където температурата на въздуха превишава 20ºС,
едновременно с вземане на пробите от въздуха се измерват и температурите.
8. Пробите за определяне процентното съдържание на метана в струята,
илизаща от очистното пространство трябва да се вземат на 10-20 м от изхода
на вентилационнта изработка по посока движението на струята, при което
пробовземачът отбелязва характерът на смяната – работна или ремонтна.
9. В изработките със задушлива атмосфера и в атмосфера, която
съдържа отровни газове в концентрации, опасни за живота или здравето на
хората, вземането на проби трябва да се извършва само с кислородни
спасителни апарати.
10. Анализ на пробите от рудничния въздух трябва да се извършва за
определяне на CH4, CO, CO2 и O2.
Анализът на пробите за определяне на CH4, CO, CO2 и O2 се извършва
с точност до 0,1 % по обем.

Анализът на пробите за СО трябва да се извършва с точност до 0,0016 %
по обем.
При нужда се правят анализи за определяне на H2, H2S, SO2 и азотни
окиси.
11. За да се провери количеството въздух, подаван в забоите за
проветряване след гърмене, трябва периодично да се вземат проби за
контролни анализи на въздуха. Вземането на пробите трябва да става 20
минути след гърменето.
12. Проби от въздуха, взети от непроветрявани части на затоплени
изработки, трябва да се анализират за съдържание на CH4, CO, CO2 и O2.
13. В изключителни случаи главният инженер на рудника може да
разпореди да се вземат проби и от лица измежду рудничния персонал; в такъв
случай пробите трябва веднага да се изпращат в най – близката лаборатория.
14. Анализът на спешните проби трябва да се извършва в срок до 8 часа
от момента на постъпването им в лабораторията. Във всички случаи
резултатите от анализите на рудничния въздух с повишено съдържание на
вредни и опасни газове, както и срочни анализи, се съобщават незабавно по
телефона на главния инженер на рудника и на миннотехническия инспектор,
като веднага по пощата или с куриер се изпрати писмено известие за
резултатите от анализа. В известието трябва да бъдат посочени лабораторният
номер на анализът и състава на въздуха.
III. ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ
Подготовка за вземането на пробите
15. Вземането на проби от рудничния въздух трябва да се извършва в
съгласие с настоящата инструкция. Отговорност за правилното вземане на
пробите носи пробовземачът.
16. Бутилките или газовите пипетки, предназначени за вземането на
проби от въздуха, трябва да се пълнят с чиста вода.
Пълненето със замърсена, техническа, руднична и преварена вода се
забранява.
Преди напълване на бутилките или пипетките за вземане на проби
водата трябва да престои не по – малко от 2 часа в специален утаечен
затворен съд при стайна температура. При пълнене на бутилките или пипетките
е необходимо да се следи те да бъдат изцяло напълнени с вода и да няма или
да на се образуват впоследствие в тях мехури от въздух вследствие
употребата на недостатъчно престояла или пък на студена вода.

17. Бутилките и пипетките трябва да са от безцветно прозрачно стъкло.
Всички употребявани за вземане на проби бутилки и пипетки трябва да
бъдат номерирани с асфалтов лак или емайлова боя. Употребата на книжни
етикети за тази цел и означаването върху тях на местата на вземане на
пробите се забранява.
Отговорността за подготовката на бутилките и пипетките носи дежурният
лаборант, а за правилното им напълване – пробовземачът.
Вземане на проби по «мокър начин»
18. Основният начин за вземане на проби от рудничния въздух е така
нареченият «мокър» начин.Той се основава на заместването на излязлата от
бутилките или пипетките вода с въздух.
«Мокрият» начин се прилага, когато се вземат проби от въздух за
определяне съдържанието в него на метан, кислород, въглероден окис,
водород, а също и въгледвуокис, в случай, че не се изисква висока точност на
определяне.
«Мокрият» начин не бива да се прилага при вземане на проби за
определяне съдържанието на газове, активно поглъщащи се от водата (серен
двуокис, сероводород и азотни окиси), а също и когато пробата се съхранява
продължително време – повече от три денонощия.
19. Бутилките за вземане на проби трябва да се запушват херметично с
гумени тапи. Употребата на коркови тапи се забранява. Гумените тръбички,
нахлузвани в краищата на пипетките се закрепват със стъклени пробки.
20. Самото вземане на пробата се извършва по следния начин: в
определеното за вземане на пробата място се отпушва гърлото на бутилката и
водата от нея се излива, след което гърлото се запушва херметично с гумена
тапа. Веднага подир това бутилката се обръща с гърлото надолу, за да се
създаде хидравлична изолация. Тази изолация се получава от образувания над
тапата воден стълб с височина 10 - 15 мм вследствие отцеждащата се от
стените на бутилката вода.
Бутилките с пробите от рудничен въздух трябва да се пренасят и пазят
винаги обърнати с гърлата надолу.
21. При набиране на пробата пробовземачът трябва да стои с лице
срещу посоката на движение на въздушната струя и да държи бутилката с
протегната ръка, за да не може издишваният от него въздух да попадне в
пробата.
22. Пробата трябва да се вземе така, че да характеризира средния
състав на въздуха в дадената изработка. За да осигури това, след отпушване

на гърлото пробовземачът започва да движи бутилката зигзообразно от тавана
до пода на изработката, като постепенно я придвижва по цялото сечение на
изработката. Пътят на бутилката при самото вземане на пробата е показан на
фиг. 1.
23. В подготвителните и очистените изработки, както и на изходящите
въздушни струи вземането на проби от въздуха трябва да се извършва с такава
сметка, че пробите да харектеризират най – голямото съдържание на газа или
най – голямото съдържание на въгледвуокиса.
24. В камери или други изработки с голяма височина вземането на проби
трябва да се извършва на ниво 1,50 – 2 м от пода/ с движение на бутилката във
възможно най – големи плоскости, зигзообразно, успоредно на пода. Освен
такава проба трябва да се вземе и втора от въздуха в тавана на камерата (или
друга висока изработка).
25. В стволовете на шахти или други вертикални изработки при
вземането на проби от въздуха зигзообразните движения със съда се
извършват в хоризонтална плоскост, перпендикулярна на посоката на
движение на струята.
26. За установяване на газ в добре проветрявана изработка част от нея
трябва да бъде изолирана с брезентова завеса, като пробата се вземе след
изтичане най – малко на 6 часа от поставянето на завесата.
В зависимост от мястото на вземане на пробата, от изискващата се
точност и от свойствата на газовете освен по «мокрия» начин вземането на
проби се разрешава и по един от следните други начини: а) вакуумен; б) чрез
продухване; в) аспирационен; г) в балонни (футболни) камери.
Частни случаи на вземане на проби
27. Към частните случаи за вземане на проби от рудничния въздух се
отнасят:
а) вземане на проби в трудно достъпни места;
б) вземане на проби за точно количествени определяне на въглероден
окис;
в) вземане
въгледвуокис;

на

проби

за

точно

определяне

съдържанието

на

г) вземане на проби за определяне съдържанието на сероводород и
серен двуокис;
д) вземане на проби за определяне съдържанието на азотни окиси;
е) вземане на проби от суфлярно отделящи се газове.

28. Вземането на проби от взривни дупки, подкопи и други трудно
достъпни места трябва да се извършва с пипетки.
Проба от подкоп се взема по следния начин: към горния край на пипетка,
напълнена с вода, се присъединява гумена тръбичка, също напълнена с вода.
Горният открит край на тръбичката се превързва към шомпол и с негова помощ
се вкарва в пространството на подкопа, откъдето трябва да се вземе пробата.
Подир това чрез откриване долния край на пипетката в нея се извършва
набирането на необходимата въздушна проба.
От взривна дупка се взема с помощта на ръчна помпа и тройник. В този
случай единият край на гумената тръбичка се вкарва в дупката, а към другия
край на тръбичката се присъединява тройника. Към втория отвод на тройника
се присъединява ръчна помпа за изсмукване на въздух, а към третия отвод –
пипетка, напълнена с вода. Преди вземане на пробата от взривната дупка се
изсмуква въздух в количество, не по – малко от десетократния обем на
тръбичката, след което каналът, съединяващ тройника с помпата, се закрива,
излива се водата от пипетката и в нея се набира пробата от въздуха във
взривната дупка.
29. Вземането на проби за точно количествено определяне на
въглеродния окис трябва да се извършва по «мокрия» начин в съдове с
вместимост от 500 до 2000 см³ в зависимост от очакваната концентрация на
въглеродния окис. Ако поради местни условия и обстоятелства (теснота на
подземните изработки и пр.) използуването на бутилки с голяма вместимост е
невъзможно, допуска се по изключение набирането на пробата да се извърши в
гумени футболни камери или в гумени торби, но при условие, че съхраняването
на пробите в такива съдове не продължи повече от едно денонощие.
Вземането на проби от рудничния въздух във футболни камери или в
гумени торби да се извършва чрез напомпване (вкарване) в тях на въздух с
ръчна помпа. За изпъждане на въздуха, намиращ се в такива съдове, преди
вземане на пробата е необходимо съдовете да се продухват с набираемия
въздух в количество, превишаващо вместимостта на съда с 20 – 30 пъти.
30. Вземането на проби за точно определяне съдържанието на
въгледвуокис се извършва по метода на продухване набираемия въздух през
съда посредством ръчна помпа.
31. Вземането на проби за определяне на сероводород и серен двуокис в
зависимост от предполагаемите концентрации на тези газове се извършва по
два начина: чрез химично поглъщане или чрез вакуумно. Първият начин се
прилага при малки (под 0,0001%), а вторият – при големи концентрации.
Същността на вземане на проба по метода на химично поглъщане се
състои в прекарването на 20 – 30 л въздух чрез реактивен разтвор, при което

газът, встъпвайки в реакция с разтвора, се натрупва в количество, достатъчно
за анализ. Прекарването на подлежащия на обработване въздух през разтвора
се извършва непосредствено в рудника в мястото на откриване на газа.
Вземането на проби по вакуумния метод се основава на употребата на
съдове, от които въздухът е предварително изтеглен, тоест доведен до голяма
степен на разреждане (не повече от 7 мм живачен стълб). В мястото на
вземане на пробата кранът или пробката на така подготвения съд се открива
през свободно открития отвор въздухът нахлува в съда.
За вземане на проби от въздуха по вакуумния метод се употребяват
бутилки с вместимост 250 – 500 см³, специално приготвени за създаване в тях
на разреждане (към бутилките се поставят гумени пробки с преминаващи през
тях тръбички с кранчета).
32. За определяне на азотни окиси пробите от рудничен въздух се вземат
по вакуумния метод.
Вземането на проби по метода на химическото поглъщане и по
вакуумния метод трябва да се извършва по лабораторни или от специално
подготвени за това лица.
33. Вземането на проби от суфлярно отделящи се газове като правило се
извършва по «мокрия» начин на употреба на спасителни кислородни апарати.
Вземане на проби от изолирани пожарни участъци
34. За анализ на въздуха от изолиране пожарни участъци проби се
вземат зад прековките и от контролните отвори по метода на продухването в
сухи пипетки чрез набиране на въздуха с ръчна помпа. С помощта на помпата и
на гумена тръбичка чрез пипетката се прокарва въздух в количество, не по –
малко от десетократния обем на тръбичката и пипетката, взети заедно.
При вземане на проби зад прековките и от контролните отвори е
необходимо да се измерват температурата и налагането в изолирания участък
(с воден манометър). Ако налягането в изолирания участък е под външното,
проби не се вземат.
В описвания случай пробите се вземат при употреба на спасителни
кислородни апарати.
Предаване на пробите в лабораторията
35. Пробите от рудничния въздух трябва да се пращат в лабораторията с
писмо, съдържащо указания, от кой рудник и от кои места са взети, а така също
и от резултатите от измерванията на отделните газове с индикатори, ако има
такива.

При спешни случаи пробите може да се изпращат и без писмо, само с
телефонно съобщение до началника на лабораторията, какъв анализ трябва да
се извърши.
36. Пробите заедно с писмото се предават в лабораторията на дежурния
лаборант. След проверка за състоянието на донесените съдове с проби той се
разписва, че ги е приел. Веднага след това лаборантът е длъжен да заведе
получените проби в «Журнал за записване на резултатите от анализите на
проби от рудничния въздух» (форма 1).
За всички недостатъци при приемане на пробите лаборантът прави
съответните забележки на гърба на писмото и незабавно докладва за това на
началника на лабораторията.
37. В зависимост от характера на констатираните от лабораторията
недостатъци на доставените в лабораторията проби началникът на
лабораторията има право:
а) да откаже приемането за анализ на дефектните проби с искане за
повторното им вземане;
б) да извърши анализ на дефектните проби, предупреждавайки писмено
администрацията на рудника и командира на минноспасителната команда (ако
има такава) за характера на дефектите и възможната неточност на резултатите
от анализите със задължително изискване за повторно вземане на
установените дефектни проби.
38. Всички постъпили в лабораторията проби от рудничен въздух (с
изключение на бракуваните) трябва да се завеждат в «Журнал за записване на
резултатите от анализите на проби от рудничния въздух».
39. Резултатите от анализа на пробите от рудничния въздух се
съобщават от началника на лабораторията на главния инженер на рудника по
телефона, като веднага след това началникът на лабораторията изпрати по
пощата или с куриер удостоверение по дадения във форма 2 образец.
При спешни случаи се постъпва съгласно указанията, дадени в т. 14 от
настоящата инструкция.

Форма 1
ЖУРНАЛ
за записване резултатите от анализите на проби от рудничния
въздух

Резултати от анализа
№ на пробата на
(бутилката)

Място на вземане
на пробата

На завършване
на анализа

На постъпване в
лабораторията

№ по ред

На вземане на
пробата

Дата и час

СО СН О , СО, Н ,
Н , О , О

Продължение
Дата и час на
предаване на
резултата от
анализа по
телефона

Кой предава
резултата от
анализа
(длъжност,
презиме)

Кой приема
резултата от
анализа по
телефона
(длъжност,
презиме)

Забележка

Форма 2
ДПМ……………………………………………………………………………………
(наименование на предприятието)
Химична лаборатория и изпитателна станция

Пореден №……………………….. гр., с. …………………………… 195 …. год.
(дата)
изход. № …………………………………………….
УДОСТОВЕРЕНИ ЗА АНАЛИЗА
На рудничния въздух от ……………………………………………………………………
(рудник, участък, работно място)
По нареждане на …………………………………………………………………………….

(име и презиме, длъжност в предприятието)
Пробата,

представена
взета

на ………... 195….. год. от …………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..
(име, презиме и длъжност)
Означение на пробата: …………………………………………………………….
Намерено: …………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
Извършил анализа …………………………………………………………………..
(длъжност, подпис)
Началник на лабораторията: ………………………………………………………………
(подпис)

Приложение 10
ВЕНТИЛАЦИОНЕН ЖУРНАЛ
Рудник………………………………………………………………………………………….
Предприятие (рудоуправление)…………………………………………………………...
Относителна газообилност …………………………………… м³/т денонощен добив
Започнат ……………………………… 195…… год.
завършен …………………………….. 195…… год.
Пояснение за водене на журнала
Вентилационния журнал на рудника има четири раздела. В първия
раздел се регистрира режимът на работа за вентилаторните уредби на рудника
(форма 1).
За всяка вентилаторна уредба в този раздел на журнала се отделя
отделна страница: отделна страница се отделя също за всеки резервен
вентилатор, ако неговият тип или размери се отличават от работния
вентилатор. Производителността на вентилатора се измерва или с тръбичка на
Пито, поставена в канала на вентилатора и U – образна тръбичка с течност

(вода или спирт), или непосредствено се измерва скоростта на въздуха в
дифузора на вентилатора.
При измерване на скоростта на въздуха в канала на вентилатора с
помощта на тръбичката на Пито разликата между нивата на течността в
колената на U – образната тръбичка дава скоростния напор hск. в тази точка на
въздушната струя, където се намира края на тръбичката.
Скоростта се определя по формулата:
к

. м/сек

За да може по тази скорост да се определи средната скорост на
движение на въздух в канала на вентилатора и следователно – неговата
производителност, необходимо е предварително да се установи преводния
коефициент R от скоростта към количеството на въздуха. За това
едновременно с измерването на
се измерва
к и определянето на
количеството на въздуха
в с анемометър в канала на вентилатора и
дифузора. Коефициента R се опреде;я по формулата:
R=
или
в

=
от където по- нататък

в

к

,

се определя
в

R.
или

в

.

к

Измерването на скоростта на въздуха в дифузора трябва да се извършва
по «точковия начин».
По измерените данни за производителността на вентилатора Q м³/сек и
депресията h мм воден стълб се изчислява

А

м²,

където А е еквивалентния отвор на тази част на вентилационната мрежа
на рудника, по която минава въздушната струя на дадения вентилатор.

Значението на еквивалентния отвор се записва в графа 5, форма 1. Ако
режимът на работата на вентилаторната уредба и еквивалентния отвор на
обслужваната от него част от рудничното поле са удоволетворени, главният
инженер на рудника се подписва в графа 6.
Ако той намира за необходимо да измени режима на работата на
вентилатора или еквивалентния отвор, т.е. аеродинамичното съпротивление на
рудника, в тази графа дава указание на главния механик на рудника, на
началника на вентилацията или на съответния началник на участъка.
При липса на пишещ депресиометър депресията се измерва с прост
депресиометър, едното коляно на който е съединено с гумена тръбичка със
статична или с проста газова тръбичка, чийто отвор е разположен на равно със
стената на вентилационния канал, а другото му коляно има връзка с
атмосферата. Ако рудникът се обслужва от няколко вентилаторни уредби, във
втория раздел на вентилационния журнал се отделя специална страница за
регистриране коефициента на вентилаторното регулиране (форма 2).
В графа 2 се отбелязва сборът от всички еквивалентни отвори на
отделните части на вентилационните мрежи, обслужвани от самостоятелни
вентилатори.
В раздел III (форма 3) се регистрира общото количество на въздуха,
постъпващ в рудника, неговото разпределение по хоризонти (пластове), крила
и участъци на рудника и количеството на въздуха на изходящите струи на
участъците, пластовете, хоризонтите и общото количество на въздуха,
излизащо на повърхността от съвместното действие на всички вентилатори,
които обслужват рудника. Също така се регистрира съдържанието на метана,
на водорода и на сероводорода, на серния двуокис и на кислорода и на
въглеродния двуоксид на изходящата струя на рудника или частта от рудника,
обслужвана от една вентилаторна уредба.
В графа 2 – мястото на измерване на въздуха от постъпващите струи –
за всяка постъпваща струя се показва последователно шахтата, шурфът или
сбойката по която постъпва от повърхността на въздуха, след това един след
друг – хоризонтът, травербанът и участъковата галерия по реда на
последователното разклоняване на постъпващата въздушна струя.
После по- нататък в графа 6 се вписват вентилационните изработки, по
които от забоите до повърхността минават въздушните струи, започвайки от
канала на смукателния вентилатор, последователно: шахтата, травербанът на
вентилационния хоризонт на участъковите вентилационни галерии. Ако
рудникът се обслужва от няколко вентилаторни уредби, записванията в гарафа
6 се разполагат последователно за всяка уредба с разклоненията на нейната
струя, включително до участъковите вентилационни галерии. Ако рудникът се
обслужва от няколко вентилаторни уредби, записванията в графа 6 се

разполагат последователно с всяка уредба с разклоненията на нейната струя,
включено до участъковите вентилационни галерии. Записванията на входящите
и изходящите струи трябва да се разполагат така, че да могат да бъдат
събрани. Например, ако при една постъпваща струя има няколко вентилатора
за изходящи струи, срещу техния сбор в графа 9 трябва да стои общата
постъпваща струя (графа 5). Също така срещу участъковата постъпваща струя
(графа 5) трябва да стои изходящата струя от този участък на вентилационната
галерия (графа 9). Трябва също така да се съпоставят постъпващите и
изходящите струи по крилата и хоризонтите. По данните в графа 5 и 9 по
главните посоки – до участъковата галерия трябва да се определят
фактическите утечки на въздуха, като резултатите се записват във форма 3 със
специално записване след данните от измерването.
В графа 10 се регистрира максималното число на подземните работници,
взети в една смяна в участъка (пласта), хоризонта и в целия рудник, а в графа
11 – количеството на постъпващия въздух на един подземен работник от
участъка, пласта, хоризонта и рудника. По тези данни може да се съди за
изпълнението на нормите за постъпващ въздух на човек.
В графа 12 се записва максималният за отчетния месец фактически
денонощен добив на рудника (пласта) и на участъка; в графа 13 се записва
частното от делението на количеството от постъпващия въздух от графа 5 на
максималния денонощен добив от графа 12; в графа 13 трябва да се впише
постъпващият въздух на един тон добив не само за целя рудник, но и за
участъка и пласта.
В раздел IV (форма 4) се регистрират резултатите от измерване на
температурата на рудничния въздух, когато превишава 20ºС.
Записвания в тази форма се правят само за рудници, където може да
има температура повече от 20ºС.
Записвания в тази форма се правят само за рудници, където може да
има температура повече от 20ºС или пък където добивното полезно изкоаемо е
склонно към самозапалване.
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Дата на
измерването
(ден, месец,
година)
1

Място на
измерване
температурата
на рудничния
въздух
2

Измерена
температура
на рудничния
въздух
3

Длъжност и
презиме на
лицето,
извършило
измерването
на
температурата
4

Подпис на
лицето,
извършило
измерването,
и на
началника на
участъка
5

Приложение 11
ИНСТРУКЦИЯ
за изпитване на шахтните парашути
Съгласно чл. 355 от «Правилника за техническата безопасност при
разработване на рудни, нерудни и разсипни месторождения по подземен
начин» всички подемни съдове, служещи за превозване на хора по наклонни и
вертикални изработки, трябва да бъдат снабдени с парашути – прибори, които
осигуряват надеждно и плавно спиране на подемния съд, когато се скъса
въжето.
Парашутните устройства трябва да се подлагат на изпитвания в
сроковете, посочени в чл. 355 от същия правилник.
I. ИЗПИТВАНЕ НА ПАРАШУТИ ПРИ ПРЕВОЗ НА ХОРА ПО
НАКЛОНЕНИ ИЗРАБОТКИ
1. Парашутните устройства на вагонетките за превоз на хора по наклонни
изработки преди изпитването трябва да бъдат грижливо прегледани. Преди да

почне прегледът на парашутните устройства, шлосерът трябва да има при себе
си необходимите инструменти и комплект малки резервни части.
При преглед шлосерът е длъжен:
а) да провери има ли закрепителни детайли (гайки, шплентове, шпонки,
шайби и др.);
б) да провери чрез почуквания с чук изправността на движещите се части
и целия парашутен механизъм (колела, оси, ръчки, скоби, пружини, валчета и
лагери);
в) да провери плътността на всички съединения, обръщайки особено
внимание на състоянието на захващащите приспособления на парашутистите;
г) ако е необходимо, да подмени детайлите с нови (в случай на
износване, счупване или изгубване);
д) да смаже всички подвижни съединения на движещата част на
парашутното устройство.
2. Преди да се пусне в експлоатация вагонетката за превозване на хора
по наклонена изработка, парашутното и устройство трябва да се подложи на
изпитване. През време на експлоатация такива изпитвания трябва да се правят
най – малко 1 път в 6 месеца.
3. Преди изпитванията, комисията размерите на детайлите на парашута,
тяхното разположение и закрепване.
Не се допуска отклонение от чертежа в размерите между осите на
шарнирите, дължината на ръчките, профила на ловителите и т.н. Във всички
шарнирни съединения и лагери не се допускат хлабини повече от 0,5 мм. Освен
това при тях трябва да бъде изключена възможността от изкривяване.
Забележка. При наличност на отклонения от чертежа, които не оказват
влияние върху работата на парашутното устройство, същите трябва да бъдат
специално отразени в акта, а в приложението към акта трябва да бъде дадено
изчисление или друга обосновка, потвърждаваща допустими ли са тези
отклонения.
4. Парашутните пружини се подлагат на специално изпитване. То се
извършва по следния начин:
а) Пружината се натоварва с товар, който се равнява на 0,7 – 0,8 от
съставящата сила (насочена по направление на изработката) на теглото на
празната вагонетка. Такова натоварване се прави най – малко 3 пъти. При това
натоварване хлабините между отделните витки на пружината не трябва да
бъдат по – малки от 2 мм; всеки път се отбелязва общата дължина трябва да

отговаря на посочената в чертежа при свито положение на пружината. След
повторните свивания на пружината не трябва да се получават остатъчни
деформации.
б) Изпитването на пружините може да се извърши в механична
лаборатория на специална машина или непосредствено в рудника чрез
натоварване на пружините с тежести.
5. Проверява се съответствуват ли детайлите на парашутното устройство
с данните в чертежа.
6. Изпитването на парашутните устройства се извършва в места с най –
голям наклон и най – голяма влажност на изработката.
7. Участъкът от изработката, в който се извършват изпитванията, преди
започване на изпитването трябва да се прегради с 3 – 4 здрави дървени
бариери, разположени на разстояние 1 м една от друга, за да се удържа
вагонетката в случай на отказ или ненадеждна работа на парашута.
8. Изпитването на вагонетките с парашутни устройства се прави:
а) без откачване на главното въже от вагонетката (предварително
изпитване);
б) с откачване на главното въже от вагонетката (окончателно изпитване).
В първия случай изпитването се извършва със скорост, приета за
спускане и изкачване на хора по дадената изработка, а във втория случай – при
скорост, равна на нула (потегляне от място) и при скорост, приета за спускане и
изкачване на хора по дадената изработка.
9. Всяко следващо изпитване се прави само
удовлетворителни резултати от предишното изпитване.

в

случай

на

10. Редът на изпитването се установява, както следва: отначало се
извършват предварителни изпитвания на всяка спирачна вагонетка поотделно,
а след това – окончателни изпитвания на всяка спирачна вагонетка поотделно и
накрая – на целия състав вагонетки. Всички тези изпитвания се извършват
поотделно при натоварване на вагонетката с товар, съответствуващ на теглото
на пълното число превозвани хора.
11. Предварителни изпитвания на всяка вагонетка се извършват по
следния начин:
а) парашутният механизъм се спира в неработно положение;
б) главното въже се присъединява към рамата на вагонетката или към
предпазната верига;

в) вагонетката се отпуска по такъв начин, че да има необходимата
скорост в набелязания за изпитването участък от наклонената изработка,
където трябва да се включи парашутното устройство;
г) дължината на максималното разстояние за спиране на вагонетката при
извършване на изпитването трябва да се намира в границите на следните
значения – в зависимост от скоростта на движението на вагонетката:
При скорост м/сек

Максимален път на спиране, м

0 – 0,2

0,2

1

0,6

2

1,4

3

2,4

4

3,6

5

5,0

6

6,6

12. Окончателното изпитване се извършва по следния начин:
а) главното въже се съединява с куката на парашутното устройство чрез
разделително приспособление;
б) за изпитване на парашута при нулева скорост, вагонетката се откачва
от главното въже чрез разкачване на разединителното приспособление;
в) за изпитване на парашута при скорост, съответствуващ на
установената за превоз на хора, разединението на съединителното устройство
се извършва през време на движението на вагонетката в момента, когато тя
достигне тази скорост.
13. Ако изпитванията на всяка спирачна вагонетка дадат
удовлетворителни резултати, прави се изпитване на състава на вагонетките в
количество, допускано за превоз на хора по дадената наклонена изработка.
Изпитването на състава на вагонетките се извършва само без откачване на
главното въже. При включване на парашутните устройства на група вагонетки е
необходимо захващащите приспособления на всички парашути да вземат
участие в общото спиране на състава от вагонетки.
14. След провеждане на изпитването се проверява състоянието на
захващащите приспособления на парашутите – закрепителната и теглителната
им част и лагерите.

15. Изпитването на парашутите на вагонетките за превоз на хора се
извършва от комисия, назначена от главния инженер на рудника в съгласие с
настоящата инструкция.
За изпитването се съставя акт, в който се посочват общото тегло на
вагонетката с товара, типът на парашута, начинът на спирането, като се дава
заключение за степента на изправността на парашутното устройство.
16. Ако парашутното устройство действува върху дървени направляващи
греди (водачи), тези водачи, на които са били извършвани изпитванията,
трябва след изтеглянето да бъдат заменени с нови.
II. ИЗПИТВАНЕ НА ПАРАШУТИ ПРИ СПУСКАНЕ И ИЗКАЧВАНЕ
НА ХОРА ПО ВЕРТИКАЛНИ ИЗРАБОТКИ
Нормалното действие на парашутите на подемните съдове е възмпжно
само в случай, че водачите са изправни. Изпитването на парашутите се
извършва най – малко един път в 6 месеца.
17. Преди изпитването се прави грижлив преглед на парашутите и
проверка на тяхното действие, както и проверка на основните размери на
износващите се части (пружините, зъбите на хващачите, шарнирите и др.).
За да се проведе изпитването, клетката се поставя на специални греди,
разположени през устието на шахтата. След това клетката се приповдига с
въжето и се прави измерване на дължината на приводната пружина в своето
състояние: дължината в това и положение трябва да отговаря на величината,
посочена в чертежа. Проверяват се хлабините между ловителите и водачите
при свободно положение на парашута, за да се види дали отговарят на
размерите, посочени в чертежа. Допустимото отклонение в хлабините между
ловителите и водачите от данните в чертежа е следното: при дървени водачи
5 мм, при метални водачи 3 мм. При несъответствие с посочените норми
трябва да се извърши регулиране или замяна на детайлите.
По – нататък въжето се отпуска до пълно разтегляне на пружините и се
прави измерване на дължините им. В такова положение на клетката всички
ловители под действието на остатъчните сили на пружините трябва да бъдат
плътно притиснати към водачите (притискането на всички ловители трябва да
стане едновременно), а дължината на пружините трябва да отговаря на
размерите, посочени в чертежа в момента на захващане на водачите от
ловителите.
18. Проверка на дължината на пружините и правилността на допирането
на ловителите към водачите трябва да се извършва най – малко 3 пъти за
всяка клетка посредством бавното повдигане и отпускане на клетката от и
върху дървените греди.

19. Преди изпитването комисията проверява размерите на детайлите на
парашута, тяхното разположение и закрепване. Не се допускат отклонения от
чертежа в размерите между осите на шарнирите, в дължините на ръчките,
профила на ловителя и т.н. Всички шарнирни съединения и лагери трябва да
бъдат изпълнени без забележими хлабини (допустими не повече от 0,5 мм), за
да няма възможност да се изкривяват.
Забележка. При наличност на отклонения от чертежа, които не влияят на
работата на парашутните устройства, такива отклонения трябва да бъдат
специално отбелязани в акта, а в положението към акта трябва да се даде
изчисляване или друга обосновка, потвърждаваща допустимостта на тези
отклонения.
При парашутна система «Граф» е необходимо да се измери точно
разстоянието между осите на въртене на ексцентриците в неработно
положение. Тази величина трябва да отговаря на посочената в чертежа с
разлика до 1 мм, при условие, че широчината на тялото на водача също
отговаря на размера, посочен в чертежа. При износване на телата на водачите
повече от 2 мм разстоянието между осите на въртене на ексцентриците трябва
да бъде съответно намалено.
20. Преди изпитването отворът на шахтата трябва да бъде сигурно
закрит.
21. Изпитването се извършва по следния начин:
а. За предварително клетката се поставя на дървени греди. Въжето се
отпуска на 0,2 до 0,3 м за охлабване на зацепното устройство на клетката.
Разединява се главната щанга, свързана с парашутната пружина на панцера.
Клетката се оставя съединена с въжето с помощта на предпазната верига.
Клетката при свободно парашутно устройство се повдига над гредите: първия
път на височина около 300 мм, втория път на височина около 600 мм и третия
път – на височина около 900 мм. След всяко повдигане клетката бавно се
отпуска. При това изпитване клетката трябва да се задържа под прихващащото
действие на ловителите на участъка с дължина най- много 200 мм. Ако при
трикратно изпитване парашутните устройства сигурно задържат клетката, може
да се пристъпи към междинното изпитване.
б. За междинното изпитване на клетката се монтира откачващо
устройство под точката на закрепване на въжето. При движение надолу със
скорост, присъща за спускане на хора, откачващото устройство се задействува
(с помощта на задействуващо приспособление), при което парашутите трябва
да задържат клетката в интервал съгласно с нормите, посочени в т.11, раздел I.

Забележка. Ако парашутите не задържат клетката, тя ще увисне на
веригата, след което машинистът трябва да я спре на 20 м по- ниско от
откачващото устройство.
Независимо от това, дали клетката е спряла или не под действието на
парашутите, членовете на комисията трябва да се спуснат по стълбищното
отделение на шахтата и да огледат състоянието на парашутите след тяхното
сработване.
22. На парашутите «Граф» се проверява деформацията на спирачните
(хоризонталните) пружини, установява се (по акта за изпитване на пружините)
силата, натискаща ексцентрика, проверява се съотношението на спирачното
усилие към крайния товар. Парашутът се смята издържал изпитването, ако
това съотношение не е по- малко от 1,5, а пътят на спирането не превишава
нормите, посочени по- горе (т. 11, раздел I).
23. За окончателното изпитване клетката се установява също на
дървените греди. Въжето се отпуска 0,2 до 0,3 м, откачва се предпазната
верига на панцера, между главната щанга и панцера на парашутната машина
се поставя автоматично приспособление за откачване на клетката от панцера.
След това клетката се повдига с подемната машина над дървените греди на
височина 1 м. Чрез натискане ръчката на автоматичното приспособление
клетката се откачва от въжето. Такова изпитване се прави два пъти.
Парашутите се считат издържали изпитването, ако общият път на падане
на клетката при всяко от изпитванията не превишава 400 мм.
Всички изпитвания – предварителни, междинни и окончателни, се правят
при натоварване на клетката с товар, съответствуващ на теглото на пълното
число превозвани хора.
24. Изпитвания на парашутите се правят по нареждане на главния
инженер на рудника и се провеждат под ръководството на главния механик на
рудника в присъствието на миннотехническия инспектор.
За резултатите от изпитванията се съставя акт, в който се посочват:
общото тегло на клетката с товара, типът на парашутът, видът на водачите и
степента на износването, дължината на свободното падане на клетката след
откачването й от въжето – дължината на спирането от началото на допирането
на лови, дълбочината и равномерността на врязването на зъбите на
ловителите във водачите (при дървени водачи), дължината на разтягането на
пружините и други данни, които имат значение за сигурната и безотказната
работа на парашутите.

Приложение 12

ДОПУСТИМИ МЕЖДИНИ МЕЖДУ МАКСИМАЛНО ИЗПЪКНАЛИТЕ
ЧАСТИ НА ПОДЕМНИТЕ СЪДОВЕ, КРЕПЕНЕТО И РАЗСТРЕЛИТЕ В
СТВОЛОВЕТЕ НА ВЕРТИКАЛНИТЕ ШАХТИ.
Фиг. 1, Фиг. 2, Фиг. 3, Фиг. 4, Фиг. 5, Фиг. 6, Фиг. 7, Фиг. 8, Фиг. 9, Фиг. 10,
Фиг. 11, Фиг. 12.

Приложение 13

КНИГА
за записване на резултатите от прегледа на подемните въжета и техния
разход

Подем………………………………………………………………………………………….
Рудник………………………………………………………………………………………….
Предприятие (рудоуправление)…………………………………………………………...

Пояснение за водене на книгата
За всяка подемна уредба се води отделна книга.
Книгата се състои от два раздела, формите за които са дадени по- долу.
I раздел от книгата е предназначен за вписване на резултатите от
прегледа и състоянието на детайлите на подемната уредба. Във форма I от
първия раздел са показани обектите на задължителния преглед. Графа 3 е
разделена на данните на месеца; в горния й край се отбелязват месецът и
годината; срещу числото на деня на прегледа и съответствуващият обект се
правят вписвания по следния ред:
Обектът е неизправен – Н;
Обектът е изправен (удовлетворително) – У;
Преглед не е правен – тире.

Графа 3 се попълва от дежурния шлосер или дежурния електромонтьор,
на когото е възложен прегледът.
Всяка страница от раздел I в дадения край трябва да има чисто поле,
където се правят вписвания и забележки от главния механик на рудника.
II раздел от книгата е предназначен за записване характера на
неизправностите и мерките за тяхното отстраняване.
В графа 2 на втория раздел се дават описания за характера и степента
на неизправността на обекта, отбелязан със знак Н в раздел I. Вписването се
прави от лицето, извършило прегледа (дежурния шлосер или монтьор). В графа
3 главният механик посочва мероприятията за отстраняване на откритите
дефекти и лицата, отговорни за изпълнението на тези мероприятия.
Отговорността за воденето на книгата за записване на резултатите от
прегледа на подемната уредба носи главният механик на рудника.
Книгата трябва да бъде номерирана, прошнурована и подпечатана с
печата на предприятието (рудоуправлението).

РАЗДЕЛ I
№
по
ред
1
1

2

3

Месец…………………….. Година……………………
Обекти на прегледа
2
Подемна машина
а) барабан
б)
спирачка
(комплект)
в)
превод
на
машината
г)
предпазни
устройства
д)
индикатор
(указател
на
дълбочина)
е) апаратура
Шайби:
а)
накладка
(футеровка)
б) лагери
в) спици и венец
г)
състояние
на
смазката
Подемен съд
а)
закачващо
устройство
б) затворни лостове
в) парашути
г)
направляващи

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

3

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

4
5
6
7
8
9
10

лапи
д) контратежест
Юмруци
Люлеещи
се
площадки
Водачи
Товаръчни
приспособления
Товаръчни
устройства
Спирачки
Крайни
изключватели

Подпис на лицето, извършило прегледа: ……………………………………….
Забележка. Неизправността на детайлите се отбелязва с буква Н; изправното състояние (удовлетворително)
– с буква У; преглед не е правен - с тире;
Място за забележка от главния механик на рудника.

Книгата трябва да бъде с твърда корица и да се пази в машинното
помещение.
Лицата, на които е възложено попълването на тази книга са длъжни да се
запознаят с правилата за нейното попълване и да се разпишат в нея, като
посочат датата, месеца, годината, трите имена и длъжността.

РАЗДЕЛ II

Дата, месец,
година

Описание на
неизправностите
на механизмите
или детайлите

1

2

Мероприятия за
отстраняване на
дефектите, срок
за изпълнение и
на кого е
възложено
3

Бележка за
изпълнението;
подпис на
изпълнителя и на
главния механик
на рудника
4

Приложение 14
КНИГА
за записване на резултатите от прегледа на подемните въжета и техния
разход

Подем………………………………………………………………………………………….
Рудник………………………………………………………………………………………….
Предприятие (рудоуправление)…………………………………………………………...
ВПИСВАНИЯ
1. Резултати от прегледа…………………………………………………………….стр.
2. Разни предписания на МТИ………………………………………………...……стр.
3. Разход на въжетата……………………………………………………………….стр.

Пояснения за водене на книгата
За всяка подемна уредба се завежда отделна книга, в която се вписват
резултатите от денонощните, седмичните и месечните прегледи на въжетата по
формите, дадени по- долу.
Записването на резултатите от прегледа на въжетата се прави в раздел
I.
Лявата страница на книгата е предназначена за лявото въже или
главното – при подем с триещи шайби.
Дясната страница на книгата е определена за дясното въже или за
крайното – при подем с триещи шайби.
При денонощните графи се попълват графи 1, 2, 3, и 9. При седмичните
графи се попълват графи 1, 2, 3, 4, 5, 9 и 10.
В графа 10 механикът на рудника прави бележки за общото състояние на
въжето, т.е. за ръждясване, признаци за деформация на въжето, разнищени
жички и др. В графа 10 механикът на рудника задължително се подписва след
всеки седмичен преглед.
При месечните прегледи на въжетата се попълват всички графи на
книгата. В графа 4 се отбелязва разстоянието от края на въжето при клетката
(от оста на вала, към който е закачено сърцето) до мястото с най- голямо число
скъсани жички на един ход от свивката на въжето.
В графа 5 се отбелязва удължаването на въжето, станало вследствие на
разтягане при работа. Ако част от въжето е отрязано, в графа 5 се отбелязва
«отрязано ………. м».
В графа 6-7 се отбелязва диаметърът на въжето, измерен с точност до
0,1 мм в най- износеното място на въжето.
В гарафа 8 се показва разстоянието до най- малкия диметър на въжето,
считано от закрепения му край към клетката (от оста на вала, към който е
закачено сърцето).
В случай на извънредно напрежение на въжето незабавно се прави
подробен преглед и се попълват всички необходими графи. В този случай в
графа 5 в числител се показва общото удължение на въжето, а в знаменател –
удължението получило се в следствие на извънредното напрежение. В графа
10 механика прави забележка: «преглед след извънредно напрежение». В
графа 11 се разписва главният инженер на рудника (най- малко един път
месечно) и прави своите забележки и указания относно поддържането и
контролът на въжето. При сменяване на въжето това се отбелязва на цялата
страница. По долу се прави бележка за поставянето на новото въже и се

описват конструкцията, свивката, диаметърът и номерът на неговото последно
изпитване във въжеизпитателната станция.
II раздел от книгата служи за отчитане разхода на въжетата за дадения
подем и сроковете за тяхната служба. В графа 5 от II раздел се показва
съкратеното означение на конструкцията и свивката на въжето.
Пример. Въже с 6 снопчета по 37 жички, кръстосана дясна свивка, се
означава: 6х37 +1КД.
В графа 6 се показват диаметърът на въжето и диаметърът на жичките
по заводски данни.
В графа 10 се показват номерът на удостоверението и времето на
всички повторни изпитания на въжето през време на неговата работа.
В графа 12 се показват причините за снемането на въжето и признаците
за износването му.
Пример. «Скъсани жички повече от 5% на един ход от свивката,
изтъняване на въжето повече от 10%, образуване на възли и др.»
Отговорност за правилното водене на книгата и своевременното й
попълване носи главният механик на рудника. Книгата трябва да бъде
номерирана, прошнурована и подпечатана с печата на РМТИ.
Лицата, на които е възложено да попълват книгата, трябва да изучат
правилата за нейното попълване и да се разпишат в книгата, като посочат
деня, месеца, годината, трите имена и длъжността.

1
2
3

Число на скъсаните
жички на един ход от
свивката на въжето

Общо число на
скъсаните въжета

Година, ден, месец

4

Разстояние от
повреденото
място на
въжето до
неговия край

4

Номинален
Най- малък
Разстояние от
най- малкия
диаметър на
въжето до
неговия край

5
6
7
8

Дясно въже (крайно въже)
Диаметър на въжето

Номинален
Най- малък
Разстояние от
най- малкия
диаметър на
въжето до
неговия край

5
6
7
8

Забележка на
главния инженер на
рудника

10
11

Забележка на
главния инженер на
рудника

9

Подпис на механика
на рудника

9

Подпис на механика
на рудника

Подпис на лицето,
извършило прегледа

Удължение на
въжето
Ляво въже (главно въже)
Диаметър на въжето

Подпис на лицето,
извършило прегледа

3

Разстояние от
повреденото
място на
въжето до
неговия край

Удължение на
въжето

2

Число на скъсаните
жички на един ход от
свивката на въжето

1

Общо число на
скъсаните въжета

Година, ден, месец

РАЗДЕЛ I. РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕГЛЕДА НА ВЪЖЕТАТА

10
11

1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14

Подпис на механика и
главния инженер на
рудника

Срок на служене на въжето
(в дни)

Време на съхраняване на
въжето до неговото
поставяне (в дни)

Причина за снемане на
въжето

10

Време на снемане на
въжето

№ на удостоверението и
дата на повторните
изпитвания на въжето

Къде е поставено въжето
(дясно, ляво)

№ на удостоверението и
дата на изпитването на
въжето

Време на поставяне на
въжето

на въжето и жичките

Конструкция и свивка на
въжето

Заводски № на въжето и №
на заводското изпитание

Завод – производител на
въжето

Ден, месец и година на
получаването на въжето

№ по ред

РАЗДЕЛ II. ОТЧЕТ НА РАЗХОДА НА ВЪЖЕТАТА
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Приложение 14
КНИГА
за записване на резултатите от прегледа на подемните въжета и техния
разход

Подем………………………………………………………………………………………….
Рудник………………………………………………………………………………………….
Предприятие (рудоуправление)…………………………………………………………...
Пояснения за водене на книгата
В книгата се записва състоянието на подемната уредба при ежесменните
прегледи, извършени от машиниста при приемане и предаване на смените.
Формата на книгата е дадена по- долу.
В графите 5 и 6 наличността на приспособления и инструменти в
инструменталния сандък, в шкафа или на дъската, а също наличността и
състоянието на всички противопожарни средства машинистът отбелязва с
думите: «напълно» или «некомплетно».
В графа 7 машинистът прави записване «чисто» или «замърсено»,
характеризирайки с това чистотата на помещението.
В графа 8 – 20 машинистът отбелязва с «изправно» или «неизправно»
състоянието на елементите на подемната машина.
В графа 22 се правят забележки и се подписва технадзорът (монтьорът
на подемът, механика на рудника и предприятието) в деня на проверката на
подемната машина.
Механикът на рудника е задължен да запознае лицата, обслужващи
подемната машина, с настоящата инструкция срещу подпис върху специално
определената за това страница на книгата, като посочват деня, месеца,
годината, трите имена и длъжността.

Сигнализация

Барабани и тяхната
футеровка
Лагери

12
13
14
15
16
17
18

Чистота в
помещението

Наличност на
противопожарни
средства

Наличност на
инструменти и
приспособления

Работен № на
машиниста

Състояние на елементите на подемната
машина
Спирачни устройства

8
9

Състояние на елементите на подемната машина
Наличност на
смазки

19
20

10

21

Краен
изключвател

Компресорна
уредба

Предпазни

Забележка

7

Работни

Подпис за приемане на
смяна от техническия
надзор

6

Електрозащитна
апаратура

5

В картера на
зъбното
предаване

4

В лагерите

3

Предпазителни
устройства

Час на предаване
на смяната

2

Фамилно име на
машиниста,
приемащ смяната

Ден, месец,
година

1

Прилягане на четките
към контактните
пръстени на ротора и
състояние на
двигателя

Указател за
дълбочината

ФОРМА НА КНИГАТА

11

22

Приложение 16
ИНСТРУКЦИЯ
за устройството, прегледа и измерването на съпротивленията на
рудничните защитни заземявания
I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Защитното заземяване служи за предпазване от поражение от
електрически ток лицата, допиращи се до електрическите уредби, при
възникване на напрежение вследствие повреждане изолацията между земята и
частите на уредбата, нормално намиращи се под напрежение.
2. Тази защита се постига чрез електрическо съединяване със земята на
металните нетоководещи части на уредбата, които могат да се окажат под
напрежение при нарушаване изолацията и към които е възможно да се допират
хора.
3. Електрическото съединяване на нетоководещите части на уредбите
със земята се постига чрез прилагане на специални заземяващи устройства,
състоящи се от заземите и заземяващи проводници.
4. Заземите (заземяващ електрод) се нарича метална пластинка или
тръба, поставена в почвата на изработката за създаване на сигурен
електрически контакт със земята.
5. Заземяващи проводници се наричат металните проводници,
съединяващи заземяващите части на електрическата уредба със заземителя.
6. Заземяващите стоманени проводници се прикрепват към заземителя
само чрез заваряване (на повърхността).
7. Заземителите се делят на главни и местни.
8. Главните заземители се установяват в зумпфовете и водосборниците.
Местните заземители се поставят в галерийните водоотливни канавки или в
други удобни за тази цел места.
9. В рудника трябва да се поставят най- малко два главни заземители (в
зумпфа и водосборника), единият оъ които е резервен, докато трае ремонтът
или почистването на другия.
На рудника трябва да има общорудъчна изпълнителна схема на
заземяването.
10. В рудника подлежат на заземяване металните части на
електротехническите устройства: корпусите на машините и апаратите, рамите
на металните скелети на разпределителните устройства, кожусите на

разпределителните кутии, трансформаторите и измервателните прибори,
арматурата на кабелите, металните брони на кабелите, тръбопроводите,
релсите, сигналните въжета и др., разположени в изработките, в които има
електрически устройства и проводници.
11. В подземните изработки трябва да се устройва обща заземителна
мрежа. Общото преходно съпротивление на заземителната мрежа, измерено в
най- отдалечения от зумпфа заземител, не трябва да превишава 2 ома.
Към общата заземителна мрежа се присъединяват всички подлежащи на
заземяване уредби независимо от величината на напрежението. Общата
заземителна мрежа трябва да се прави посредством непрекъснато
електрическо съединение между всички метални брони на кабелите
независимо от величината на напрежението, като се присъедини към главните
заземители в зупфа и водосборника, а също и към местните заземители. В
качеството на заземяващи магистрали трябва да се използуват и
водоотливните тръби, поставени в шахтата.
12. При наличност на няколко хоризонта в рудника заземителната мрежа
на всеки хоризонт трябва да бъде съединена с електрода в зумпфа.
13. Забранява се в рудниците да се използуват мрежи със заземена
неутрала на трансформаторите и зануляване на електрооборудването.
14. Местните заземители трябва да се поставят в следните пунктове:
а) във всяка разпределителна или трансформаторна подстанция (главни
и участъкови подстанции); б) във всяка електромашинна камера; в) във всеки
стационарен разпределителен пункт; г) на всеки индивидуално поставен
изключвател или разпределителна кутия; д) на всяка муфа или кутия,
съединяваща отделните части от кабелите; е) при отделни дистанционно
управлявани механизми.
15. Всеки заземяван елемент на уредбата трябва да се присъединява
към заземителната магистрала с помощта на самостоятелно разклонение.
Забранява се последователното включване в заземяващи проводник на
няколко заземявани части.
16. В качеството си на заземяващ магистрален проводник, свързаващ
местните заземявания с главните заземявания в зумфа и водосборника, трябва
да се използуват стоманената и оловната броня на бронираните кабели,
монтирани в рудника.
Освен местното заземяване всички електрически машини и апарати
трябва да бъдат снабдени с мостове, благодарение на които се усъществява
непрекъснатата верига на оловните и стоманените брони на отделните части

на бронираните кабели, като това е представено на принципната схема на
заземителната мрежа на фиг. 13.
За
рудниците
получаващи
електроенергия
през
сондажи,
присъединяването на заземителната мрежа на участъците към главния
заземител може да се извършава с помощта на стоманено въже, монтирано по
главната извозна галерия.
2. УСТРОЙСТВО НА ЗАЩИТНИ ЗАЗЕМЯВАНИЯ В ЗУПФОВЕТЕ И
ВОДОСБОРНИЦИТЕ
17. В качеството на заземители в зупфа или водосборника трябва да се
употребяват стоманени листове с площ, не по- малка от 0,75 м², и дебелина, не
по- малка от 5 мм. Препоръчва се като материал за заземител да се
употребява котелно желязо, което е с най- голяма устойчивост по отношение
разяждащото действие на рудничните кисели води.
18. Заземяващ отвод с необходима дължина обикновено е проводник със
сечение, не по- малко от 50 мм², или стоманена лента със сечение, не помалка от 100 мм².
19. Препоръчва се заземителите да се потапят в зумпфовете и
водосборниците отвесно, тъй като такова разположение на заземителя
осигурява по- лесното му изваждане за преглед.
20. При поставяне на зазермителите в зумпфовете и водосборниците
трябва да бъде предвидена възможност за тяхното удобно изваждане за
преглед, а самото закачване на заземителите трябва да бъде изпълнено по
такъв начин, че мястото на присъединяването на отвода към заземителя
(листа) да бъде разтворено от тежестта на заземителя.
Препоръчва се да се употребява стоманено въже за изваждане на
заземителите с помощта на ръчна лебедка. С употребата на стоманено въже се
изключва възможността да се нарушават контактите в местата на
присъединяването на отвода към заземителя при потатяне и изваждане на
заземителя.
В галерийните водоотливни канавки
21. В качеството на заземители в галерийните водоотливни канавки се
употербяват стоманени ленти с площ, не по- малка от 0,6 м², дебелина, не помалка от 3 мм.
22. Заземяващите отводи се правят от стоманен проводник (въже) със
сечение, не по- малко от 50 мм². Фиг. 14
23. Заземителят трябва да се постави в хоризонтално положение в
удълбочена канавка на подложка от пясък или друг хигроскопичен материал, с

дебелина, на по- малка от 50 мм, и отгоре да се засипе със 150 мм слой от смес
от пясък и ситна порода. Препоръчващо разположение на заземителя във
водоотливната канавка е представено на фиг. 14.
В сухи изработки
24. Като заземител в изработките без водоотливни канавки се допуска
употребата на стоманени тръби с диаметър, ни по- малък от 35 мм, и дължина,
не по- малка от 1,5 м. Стените на тръбите трябва да имат различна височина не
по- малка от 20 отвора с диаметър, не по- малък от 5 мм.
Диаметърът на дупката, в която е поставена заземяващата тръба трябва
да бъде с 20 мм по- голяма от външния диаметър на тръбата (фиг. 15). Тръбата
се поставя в предварително пробита дупка с дълбочина, не по- малко от 1,5 м.
Дупката трябва редовно да се овлажнява.
При тръби с диаметър от 25 до 35 мм трябва да се поставят два
заземителя на разстояние, не по- малко от 5 м един от друг; дължината на
заземителя 1,5 м. Заземителите се съединяват паралелно.
25. Тръбата, като и пространството между външната стена на тръбата и
стената на дупката се напълват със смес от хигроскопичен материал (пясък,
пепел и др.) и готварска сол с приблизително обемно съотношение 6:1, т.е. на
всеки 6 части пясък е необходимо да се посиое една част сол.
26. За поддържане на постоянна и достъчна влажност през тръбите
трябва периодично да ес налива разтвор от готварска сол и вода. При
на;ичност в изработката на водоотливни тръби трябва да се направи изкуствен
капеж на заземителя.
27. Забранява се употребата на железни колчета като заземители.
При захранване на подземни елекроуредби с кабел, прокаран през
сондажа
28. При прокарване на кабел през сондажа главният заземител трябва да
се поставя на повърхността или в един от водосборниците на рудника.
В този случай преходното съпротивление на заземителната мрежа,
измерено при най- отдалечената от основния заземител точка, не трябва да
превишава 10 ома.
29. Ако сондажът е закрепен с обсадни тръби, те трябва да бъдат
използувани като допълнителен заземител към основния заземител.
30. За устройството на заземител на повърхността могат да се
употербяват стоманени ленти с дебелина, не по- малка от 4 мм, и площ на
напречното сечение, не по- малка от 48 мм², или вертикално забити тръби с

дебелина на стените, не по- малка от 3,5 мм; числото на тръбите трябва да
бъде не по- малко от 2.
Тръбите трябва да се разполагат на разстояние една от друга, не помалко от 2,50 – 3,0 м.
31. В почвите, известни като лоши проводници, трябва да се употребява
изкуствено обработване на почвата (с готварска сол, сода и др.), за да се снижи
съпротивлението на заземителя.
3. ЗАЗЕМЯВАНЕ НА СТАЦИОНАРНИ ЕЛЕКТРОУРЕДБИ
Кабелни муфи
32. Присъединяването на заземяващия отвод към кабелната муфа се
извършва с помощта на притегателните болтове на муфата, а при
присъединяването на оловната и стоманената броня на кабела – с помощта на
специални хамути (фиг. 16).
33. За заземяване на кабел с оловна или стоманена броня при
размотаването му трябва да се разреже оловната броня по дължината на
кабела от двете страни (фиг. 17), да се прегъне на зад на 180º и плътно да се
притисне към стоманената броня на кабела, като предварително се изчистят до
блясък местата, където се допират оловните ленти и бронята.
34. След заливането на муфата с кабелна маса на иззетата от муфата
оловна обвивка на кабела се слага поцинкован или стоманен хамут с
присъединен към него заземяващ отвод. Хамутът трябва плътно да обхване
оловната обвивка, за да се осигури електрически контакт между заземяващия
отвод, оловната обвивка и стоманената броня на кабела. Широчината на
хамута трябва да бъде най- малко 25 мм.
35. Присъединяването на заземителният отвод към съединителната
муфа се извършва с помощта на закрепителни болтове на кабелната муфа, а
присъединяването към оловната и стоманената броня на кабела – с помощта
на хамути. Хамутите и мулфите се съединяват по между си със специално
извити стоманени ленти със сечение, не по- малко от 50 мм². Преходът се
съединява с муфата към помощта на болт. Местата на съединенията трябва да
бъдат почистени до блясък.
Хамутите на двете парчета от кабела, разположени от двете страни на
съединителната муфа, трябва да имат непременно между себе си сигурна
електрическа свръзка, осъществена с помощта на стоманена лента или въже.
Размерите на лентата или въжето се определят във всеки отделен случай от
типа на муфата и взаимното разположение на хамутите на бронята на кабела.

Конструкцията на присъединяването на заземяващия отвод
съединителната муфа и към бронята на кабела е изобразена на фиг. 18.

към

Конструкцията на присъединяване на заземителния отвод към
тройниковото разклоняване на муфата и към бронята на кабела е изобразена
на фиг. 19.
36. При заземяване на кабели от типа КСРБГ (фиг. 20) оловната обвивка
на кабела 4 се присъединява към муфата с помощта на поцинкованата скоба 5,
разположена вътре във въвода на муфата. Стоманената броня 1 се
присъединява към корпуса на муфата с моста 3 чрез хамута 2.
Контактните повърхности на оловнта обвивка и бронята трябва да бъдат
зачистени до блясък.
37. При заземяване на кабели от типа КСРБГ с винилова обвивка и
стоманена броня те се съединяват към корпуса на муфата в съответствие с
указанията на точка 36.
Пред вид недостатъчната проводимост на стоманената броня за
заземяване се препоръчва допълнително използуване на едно или няколоко
свободни от товар жила на кабела с такава сметка, че общото сечение на
медните проводници, включени в заземяващата магистрала, да не бъде помалко от 2,5 мм².
Заземяването на кабели от типа КСРБГ е показано на фиг. 21.
Машини и апарати
38. Заземяването на корпусите на електродвигателите трябва да се
извършва с помощта на специалния заземителен болт, предвиден за тази цел
на корпуса на електродвигателя, към който се присъединява заземяващия
отвод от заземителя. Заземяването на кабелната муфа и бронята на кабела се
извършва в съгласие с указанията, дадени в т. 33 и 34 от настоящата
инструкция.
39. За заземяване корпуса на трансформатор е необходимо
заземителният отвод да се присъедини с помощта на хамут, към бронята на
един от кабелите, поставени в кабелните муфи на трансформатора.
Освен това заземителният отвод трябва да бъде присъединен към
корпуса на трансформатора с помощта на заземителният болт. Към този болт
също се присъединява шина, другият край на която е присъединен с помощта
на хамут към бронята на втория кабел.
Конструкцията за присъединяване на заземителният
трансформатора и към бронята на кабела е показан на фиг. 22.

отвод

към

40. При заземяване на индивидуално монтиран пусков апарат отводът от
местния зазвмител се присъединява към корпуса на апарата с помощта на
заземителния болт, а също така към бронята на кабела с помощта на хамут.
41. При заземяване на стационарен разклонител заземителният
проводник се присъединява към специално поцинкована или почистена в
местата на съединенията шина със сечение, не по- малко от 50 мм², прекарана
по дължината на разпределителното устройство. Към спомагателната
заземяваща шина с помощта на хамут и мостове се присъединяват бронята и
муфата на всички кабели. В зависимост от начина на монтажа на
разпределителния пункт спомагателната заземяваща шина се закрепва на
металния скелет на пункта или непосредствено на стената.
42. За заземяване корпусите на разпределителните кутии за високо
напрежение, компектувани в общ разпределителен пункт, се поставят
спомагателни заземяващи шини с размери, не по- малко от 30х3 мм,
присъединявани към местния заземител и заземяващата магистрала.
Конструкцията
за
присъединяване
на
заземяващите
отводи
към
разпределителният пункт и към бронята на кабеите за високо напрежение е
показана на фиг. 23.
43. В електромашинните камери всички уредби се заземяват с помощта
на общ заземяващ отвод по поцинкована или калайдисана в местата на
съединенията стоманена шина със сечение, не по- малко от 50 мм², към която
се присъединяват спомагателните заземяващи отводи от отделните машини и
апарати и местните или главни заземители. Конструкцията на заземяващите
отводи е аналогична на описаните по- горе.
Заземяване на подвижни и преносими електроуредби
44. Заземяващото шило на гъвкавия кабел се присъединява към
корпусите на всички подвижни и преносими електроуредби с помощта на
заземяващата клема, предвидена в кабелния въвод (глух или щепселен). При
присъединяване на заземяващото жило към такава клема е необходимо да се
следи контактите на заземяването да бъдат разтоварени от възможни
механични напрежения.
45. За да се избягва присъединяването към корпуса на машината на
работно жило, необходимо е да се има пред вид, че заземяващото жило се
отличава от работните жила или с по- малкото си сечение (за кабелите със
значителни сечения) или с друг цвят на излолацията (обикновено черен).
46. Другият край на заземяващото жило трябва да бъде присъединен към
корпуса на съответния галериен пускател с помощта на заземяващата клема,
предвидена в кабелния въвод (глух или щепселен). Корпусът на галерийният

пускател трябва да бъде присъединен към местния заземител и към общата
заземителна мрежа.
47. Заземяването на преносимите заземителни пунктове се извършва,
като се съединява стоманената обвивка на кабелите с корпуса на съответния
апарат, а също като се присъединява корпусът на всеки апарат към главния
заземителен отвод посредством заземителен мост.
Главният заземителен отвод и мостът трябва да бъдат от стоманено
въже със сечение, не по- малко от 50 мм².
Присъединяване и закрепване на заемителните отводи
48. Присъединяването на заземителните отводи към заземяващата шина
се препоръчва да се извършва, ако условията позволяват, със заварка или със
завиване на поцонкован болт с диаметър 10 мм , като това е показано на фиг.
24, 25 и 26 .
Контактните повърхности, болтовете с гайки и шайбите трябва да бъдат
поцинковани или почистени.
49. В машинните камери с бетонно крепене се препоръчва заземяващите
магистрали и отводи да се поддържат на специални извити пружиниращи куки;
във всички останали изработки с бетонно крепене – с помощта на скоби.
Конструкцията на куките и на скобите, начинът на тяхното закрепване в стената
и начина на прекрепване на заземителните проводници са показани на фиг. 27.
Препоръчва се разстоянието между осите на куките и скобите по
дължината на заземяващия проводник да се приема не повече от 1 метър.
50. В изработките с дървено крепене се препоръчва заземяващите
проводници да се закрепват със стоманени скоби, както е показано на фиг. 28.
Заземяване на тръбопроводи с релсови пътищта
51. Заземяването на тръбопроводи се извършва с присъединяването на
заземителния отвод посредством почистен или поцинкован хамут, направен от
листова стомана с размери 30х2 мм, плътно обхващащ заземявания
тръбопровод, както това е поазано на фиг. 29 .
52. Поцинкованите или почистени хамути, контактните болтове с шайби и
заземителните отводи трябва да се поставят, след като всички необходими
операции (пробиване на дупки, нарязване на резба, извивания и пр.) са вече
извършени.
Преди да се постави хамутът на тръбопроводът, той трябва да бъде
зачистен до блясък и леко намазан с тънък слой вазелин по цялата повърхост
на допирането с хамута.

53. Заземяването на тръбопроводи се извършва посредством
присъединяването на тръбопровода с помощта на хамут и мост към
заземителният отвод на местния заземител.
54. Заземяването на релсовия път трябва да се извършва с помощта на
болта от междурелсовата свръзка, който притоска краят на заземителният
отвод, извит във формата на вилка. Закрепването на отвода се извършва към
шийката на релсата. По отношение на чистенето, поцинковането и монтажа
гледай т. 52. Пример за закрепване на заземителният отвод към шийката на
релсата е показан на фиг. 30.
55. Препоръчва се също прикрепването на заземителният отвод към
долнището на релсата посредством болт със специална конусна шайба, както е
показано на фиг. 31, или заварка, ако условията позволяват.
56. Заземяване на релсови пътища (освен пътищата с тролеен
електролокомотивен извоз) трябва да се извършва във всички пунктове, където
има метни заземители.
Измерване съпротивленията на заземяванията
57. Измерването на общото съпротивление на заземителната мрежа се
извършва най- малко един път месечно.
58. При използуване на моста на Днепропетровския минен институт
(схемата му е показана на фиг. 32) за извършване на измервания е необходимо
да има допълнително заземяване (сонда), намиращо се на разстояние наймалко 15 – 20 м от из.
Вместо сонда да се употребява стоманен прът със заострен край,
забиван във влажна почва на дълбочина до 0,8 м. Стманеният прът трябва да
бъде почистен.
59. За да се определи величината на съпротивлението на заземяването,
отводът на местното заземяване се разединява от заземителната мрежа и се
присъединява към клема 1 (фиг. 32). Клемата 3 на моста се съединява с
общорудъчната заземителна мрежа (бронята на кабела).
60. След това в гнездото се поставя вилката от телефона. Включва се
зумерът, като главата на винта се върти по посока на часовниковата стрелка и
го регулира до получаване на равен и по възможност висок тон. След това се
пристъпва към измерването, за което левият плъзгач се премества на ляво до
отказ, а десният се мести до такова положение, при което звукът в телефона се
прекратява или става минимален. После се оставя на място десния плъзгач и
се мести левия до прекратяване на звука в телефона.

61. Положението на левия плъзгач
в рози момент дава величината на
съпротивлението на местния заземител непосредствено в омове. Десния
плъзгач показва сумата на съпротивленията
на местния заземител и
сондата. Величинта на съпротивлението на сондата
може да бъде
определена чрез изваждане съпротивлението на местния заземител от общата
сума на съпротивленията ( =
- ).
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– сумарното съпротивление на сондата на местния заземител
(показание на десния плъзгач)..
62. Подхранването на зумера на моста се извършва от суха батерия. За
да ес смени батерията, необходимо е да се отвори капачето, намиращо се на
лявата страна на камерата на телефона да се извади старата батерия и да се
постави нова. Благодарение на затворената конструкция на зумреа,
изключваща открито искрене, мостът на Днепропетровския минен институт
може да се употребява в рудници, опасни по газ и прах.
63. При изполуване на изпитвател за заемяване тип МС – 07 от завод
«Енергоприбор» в нормално изпълнение (фиг. 33) измерването на
съпротивлението на заземяването трябва да се извършва по следния начин:
а. към клемите
и
да се присъедини изпитаното заземяване, към
клемата
– сондата, към клемата – спомагателното заземяване.
б. ръкохватката на превключвателя «регулировка - измерване» да се
постави в положение «регулировка» и като се върти индуктурът, едновременно
да се върти ръкохватката на реостата
дотогава, докато стрелката на
лагометъра се спре на червения знак на скалата.
в. ръкохватката на првключвателя «регулировка - измерване» да е
постви в положение «измерване» и ръкохватката на превключвателя на
диапазоните – на знака 1. След това като се върти индукторът със скорост окло
2 оборота в секунда, да се отчита по скалата (в омове) съпротивлението на
изпитваното заземяване.
Когато резултатът от измерването бъде по- малък от 100 ома, за да се
получи по- точен резултат, превключвателя на диапазоните трябва да се
приведе на знак 10 и отчетеното на скалата съпротивление да се раздели на

10. Ако резултатът от измерването бъде по- малък от 10 ома, превключвателя
трябва да се постави на знака 100 и отчетеното на скалата съпротивление да
се раздели на 100.
Преглед на защитните заземявания
64. Правилно изпълненото в съответствие с дадените по – горе указания
заземяване може непрекъснато да удовлетворява поставените пред него
изисквания само при редовен периодичен контрол върху състоянието му и при
отстраняване на всички забелязани дефекти.
65. В началото на всяка смяна (при предаване на дежурството)
участъковият електрошлосер трябва да извършва външен преглед на всички
заземителни мрежи на участъка, Външния преглед се състои в проверка на
целостта на отделните заземителни вериги, заземителни отводи, на
състоянието на контактите и пр.
Откритите скъсвания по тях трябва безабавно да бъдат възстановени.
66. Пускане в ход на електроуредбите се допуска само след обследване
на заземителната мрежа и след като не се открият видими нарушение; след
всеки даже малък ремонт на електроуредбата трябва да се провери
присъединеното към нея заземяване и изправността му. Особено внимание
трябва да бъде обърнато на заземяването на преносимите и подвижни
електроуредби като по- опасни по отношение на електрически удар.
67. Ако при прегледа бъде открито някакво нарушение в мрежата на
заземяването, електроурдебата не трябва да бъде пусната в работа до
отстраняване на неизправността.
68. Не по- малко от един път месечно във всеки рудник трябва да се
извършва външен преглед на всички заземявания. Еновременно с това трябва
да се извършва измерване на общото съпротивление на заземителната
система в следните пунктове: а) наблизо до зумпфовете; б) наблизо до
подвижните уредби.
69. При ежемесечния преглед на заземяванията трябва да се обръща
особено внимание на непрекъснатостта на заземителните вериги и
състоянието на контактите, разхлабването и окисляването на които може да
доведе до значително увеличаване на съпротивленията на заземяванията. При
разхлабване и окисляване на контактите е необходимо внимателно да се
изчистят до блясък всички повърхости и да се притегнат болтовете на
съединенията.
70. Проверката за механическта якост на контактите се извършва и дори
когато проверката на съпротивлението на заземяващия проводник е показала,
че то е изправно. Това е нужно, за да се изясни сигурни ли са контактите на

заземителния проводник и дали те няма да се нарушат при появяване на
повишени механически усилия.
71. Проверката на механическата якост на контактите се извършва, като
се чука с чукче по тях. Ако контактите имат достатъчна якост, почукването по
тях с чукче няма да предизвика нарушения и механическата връзка между
съединяемите части.
72. Проверката на механическата якост на контактите трябва да се
извършва преди измерването на съпротивлението.
В противен случай е необходимо повторно да се проверява
съпротивлението на заземителните проводници за да бъдем сигурни в това, че
през време на проверката на механическата якост на контактите не е станало
нарушение на електрическото съединение.
73. Не по- рядко от един път в три месеца всички заземители в зумпфа и
водосборника трябва с най- голяма предпазливост да се извеждат и подлагат
на основен преглед и ремонт.
74. Резултатите от прегледа и измерванията на съпротивленията от
цялата система трябва да се записват в прошнурована «Книга за прегледа и
измерване на заземяванията». Формата на книгата е дадена в края на
настоящата инструкция.
75. За всеки отделно заземяван обект се отрежда отделна страница от
книгата.
76. Графите от 1 до 6, характеризиращи заземяването, се попълват в
този ден, в който се завежда книгата.
В графите 1 – 11 се записват резултатите от прегледа и измерванията на
съпротивленията. Преглед и измерване на съпротивленията се извършва
системно, но не по- рядко от един път месечно, а също преди пускането на
новопоставено
електромеханично
съоръжение
или
преносимо
разпределително устройство.
77. Попълването на отделните графи се извършва по следния начин:
В графите 2, 3, и 4 се записват състоянието на контактите на
заземителната мрежа, например: «контактът е разхлабен», «контактът е
окислен», «липсва пружинна шайба» и пр.
В графа 5 се показва наличността или липсата на мостове в кабелните
муфи, местните заземявания, а също присъединена ли е дадената уредба към
общата заземителна мрежа.
78. Книгата трябва да се пази у механика (енергетика на рудника).

На свръзките с
обвивките на кабела
Има ли преглеждания
обект местно и общо
заземяване
Тип на прибора (уреда),
с който е измервано
съпротивлението
Величина на общото
съпротивление на
системата при
заземителния обект

Резултати от прегледа

2
3
4
5
6
7

Резултати от измерването на
съпротивлението

Състояние на контактите

8
9
10

Дата на прегледа, извършен от
главния енергетик (механик) на
рудника за състоянието на
заземителната мрежа

Подпис на лицата, извършили
разпорежданията, вписани в
графа 9

Разпореждане на главния
енергетик (механик) на рудника
за отстраняване на дефектите
с показване фамилното име на
лицето, на което е възложена
тази работа

Кога и на кого е
доложено за
резултатите от
прегледа и
измерването; подпис на
лицето извършило
прегледа и измерването

На заземителния
проводник със
заземителния обект

1
На заземителния
проводник със
заземителя

Дата на прегледа и проверката
на заземяването (ден, месец,
година)

ФОРМА НА КНИГАТА ЗА ПРЕГЛЕД И ИЗМЕРВАНЕ НА ЗАЗЕМЯВАНИЯТА – ХАРАКТЕРИСТИКА НА ЗАЩИТНОТО
ЗАЗЕМЯВАНЕ
1. Наименование на обекта за заземяване.

2. Място на заземителния обект.

3. Място на заземителя.

4. Конструкция на заземителя.

5. Материал и сечение на заземителните проводници.

6. Характеристика на почвата, в която е поставен заземителя
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Приложение 17
КНИГА
за записване на имената на лицата, непредали лампите след свършване
на смяната
Рудник………………………………………………………………………………………….
Предприятие (рудоуправление)…………………………………………………………...
ПОЯСНЕНИЕ ЗА ВОДЕНЕ НА КНИГАТА
1. Два часа след свършване на смяната отговорникът на лампистерната
отбелязва всички работници, непредали лампите, и попълва книгата – графи 1
– 6.
2. След това отговорникът на лампистерната предава книгата на
началниците на участъците, които показват причините за задържането или
неизлизането на работниците и се разписват в нея – графа 7.
3. След като се впише всичко в книгата за лицата, непредали
своевременно своите лампи, тя се предава незабавно на главния инженер или
на дежурния по рудник.

№
по
ред

Година,
месец,
ден

Смяна

1

2

3

Трите имена
на лицата,
неиздали
ламите след
свършване
на смяната
4

Работен
№

Подпис на
дежурния
лампистер

5

6

Обяснение на
началника на
участъка и
неговият подпис
за причините за
задържането на
работника в
рудника
7

Отметка
за
връщане
на
лампите

Приложение 18
ИНСТРУКЦИЯ

8

за извършване на заваръчни работи в подземните изработки и
надшахтните задания
I. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ВСИЧКИ НЕГАЗОВИ РУДНИЦИ
1. Извършването в подземните изработки на негазовите рудници и в
надшахтни задания на заваръчни работи, както и употербата на поялни лампи
се допуска само с писмено разрешение от главния инженер на рудника.
Посочените работи трябва да се извършват в присъствието на техническия
надзор и при спазване мерките на безопасността.
Главният инженер на рудника изпраща това разрешение на командира на
МСК, обслужващ рудника, да изпрати за дежурене при извършване на
заваръчните работи боец, който след свършване на заваръчните работи да
остане там не по- малко от 2 часа след нормалното проветряване на
изработките.
2. Разрешението на главния инженер на рудника за извършване на
заваръчните работи и за употребата на поялни лампи в подземните изработки
и надшахтните задания се записва в заповедната книга на рудника.
3. Оксиженистите и електроженистите трябва да бъдат правоспособни да
извършват заваръчни работи.
4. Всички лесно запалителни материали (масло, конци, кълчища и др.)
трябва да бъдат събрани и отстранени на разстояние, не по- малко от 20 м от
мястото, където се извършват заваръчните работи.
5. При заваръчни работи всички дървени и други лесно лесно
запалителни части на съоръжението, намиращи се на разстояние до 2 м от
мястото на заварката, трябва да бъдат защитени с азбестови или стоманени
листове.
При заваряване на релси най- близката до мястото на заваряването
траверса трябва да бъдат поставени парчета от азбест или лист от стомана с
размери най- малко 25х50 см.
6. При сменяне на електродите в процеса на заваряването остатъците от
електродите трябва да се изхвърлят в специален метален сандък, поставен до
мястото на заваряването.
7. До мястото на заваръчните работи трябва да има най- малко два
пожарогасителя; маркуч с мундщук, присъединен към противопожарната водна
магистрала, или вагонетка (бъчва) със запас от вода, не по- малко от 1 м³, а
също и сандък с пясък.
8. Ако заваръчните работи се извършват в хоризонтална изработка,
закрепена с дървено крепене, тя трябва да се овлажни в протежение 10 м от

двете страни на мястото, където се извършват заваръчните работи; след
свършване на заварката изработката (долнище, горнище и странично) отново
се овлажнява от двете страни на разстояние 10 м от мястото на заваряването.
9. Във вертикалните и наклонените изработки с дървено крепене, които
имат изход на повърхността, заваръчни работи могат да се извършват само със
специално разрешение на главния инженер на предприятието.
10. Във вертикалните и наклонните изработки с изход на повърхността,
закрепени с негоряемо крепене, обаче с дървена обшивка на пътеходните
отделения или армировка от дърво (водач или разстрели), при извършване на
заваръчни работи трябва допълнително да се правят предпазителни площадки,
които да се покриват с листова стомана и слой от пясък с дебели на 6 – 8 см, за
да се избегне падането на искри по дървените части на армировката или по
обшивката на пътеходното отделение.
11. След свършване на заваръчните работи механикът или неговият
заместник записва в заповедната книга на рудника времето на започване и
свършване на заваръчните работи, резултатите от прегледа на мястото на
извършване на заваръчните работи след неговото профилактично
обработване, а също и имената на лицата, извършили работата.
II. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕТО НА ЗАВАРЪЧНИ РАБОТИ В
НАДШАХНИТЕ ЗАДАНИЯ
12. Мястото на заваръчните работи трябва да се намира под
наблюдението на специално определен за това боец на пожарната кооманда
както през време на извършване на работата, така не по- малко от два часа
след свършването й.
13. При извършване на заваръчни работи на кулата при участие на
шахтата и на разстояние до 5 м от нея тя трябва да бъде покрита с
противопожарни капаци. До започване на работата кулата трябва да бъде
почистена от смазка и прах на разстояние, не по- малко от 5 м от мястото на
работата. При невъзможност да се осигури установеният нормален
вентилационен режим при закрити капаци, хората трябва да бъдат изведени от
рудника.
14. При
заваръчни работи в надшахтовото задание мястото на
заваряването трябва да бъде оградено с метални листове с височина не помалка от 1,8 м.
Приложение 19
ИНСТРУКЦИЯ
за противопожарна охрана на рудниците

I. СЪОРЪЖАВАНЕ НА РУДНИЦИТЕ С ПРОТИВОПОЖАРНИ
УСТРОЙСТВА И СРЕДСТВА ЗА ПОТУШАВАНЕ НА ПОЖАРИ
Общи положения
1. Всеки рудник за да бъде подготвен за успешно ликвидиране на
подземните пожари, трябва да бъде съоръжен с противопожарни устройства и
да бъде осигурен със средства за потушаване на пожарите. Броят и характерът
на противопожарните устройства и средствата и средствата за потушаване на
пожари се определя от проекта в зависимост от производителността на
рудника, от броя на работните хоризонти, дължината наизработките,
наситеността с механизми и електросъоръжения.
За действуващите рудници проектите за съоръжаване с противопожарни
устройства и средства за потушаване се съставят от проектантските
организации.
2. Забранява се приемането на рудници за експлоатация, несъоръжени с
противопожарни устройства и неосигурени със средства за потушаване на
пожари.
3. Мероприятията за потушаване на пожари и осигуряването със
средства за потушаване на пожари на повърхностните съоръжения на рудника
трябва да отговарят на правилата на противопожарната защита.
4. Отговорността за наличността и състоянието на противопожарни
устройства и средства за потушаване на пожари в рудника носи началника на
рудника.
5. Използуването на противопожарните средства за каквито и да е било
други цели се забранява. Разрешава се използуването на тръбопроводите за
сгъстен въздух за противопожарен водопровод.
Противопожарни устройства в подземните изработки
6. Всички вертикални шахти с дървено крепене трябва да бъдат
съоръжени в устията си с кръгови (по периметъра) тръбопроводи, съединени с
тръбопровода от водоема и с рудничния водоотводен тръбопровод и снабдени
със специални водоразпръскващи устройства за гасене на пожари в самите
шахти съгласно проекта. Наклонните шахти се съоръжават с противопожарни
тръбопроводи с отклонения през всеки 50 м. В наклонните шахти, по които е
поставен водоотливен тръбопровод, този водопровод трябва да бъде съоръжен
с отклонение и да бъде съединен с противопожарния водопровод. Монтирането
на специален тръбопровод в този случай не е задължително.

7. Всички противопожарни тръбопроводи, монтирани в шахтите и
рудничните дворове, трябва да бъдат предпазени от замръзване и от
разяждане от рудничните кисели води.
8. Основните руднични изработки – камери и основни извозни пътища с
дървено крепене, трябва да бъдат осигурени с противопожарни тръбопроводи
и пожарни кранове.
В съгласие с това:
а. В рудничните дворове всеки рудник трябва да има специален
тръбопровод, който да е съединен с централния водоотлив или да е
присъединен към специалния противопожарен водопровод, монтиран за
потушаване на пожари. Тръбопроводът съединен с централния водоотлив, при
работа на водоотлива трябва да се намира постоянно под налягане;
тръбопроводът съединен със специалния противопожарен водопровод, трябва
да бъде в празно състояние и ежесменно да се проверява.
б. На тръбопроводите на всеки 50 м и при всяка електромашинна камера
трябва да се поставят отклонения с кранове; налягането на водата в пожарните
кранове трябва да бъде най- малко 4 атмосфери; до всеки кран около
електромашинните камери в специална ниша трябва да бъде поставен сандък
с гумен пожарен маркуч, дълъг 20 до 40 м, с пожарен мундщук.
Ако камерите са разположени на повече от 40 м една от друка, за
обслужването им може да бъде установен един пожарен кран; при това
пожарният маркуч трябва да има такава дължина, че да е възможно гасенето
на пожар във всяка една от тези камери.
в. За потушаване на пожари да се приспособяват наличните в рудника
участъково водоотливни магистрали, въздухопроводи, тръбопроводи и
оросяване на праха и за водното запълване и тръбопроводът за затлачване.
9. В рудничните дворове около шахтите трябва да има не по- малко от 5
пожарогасителя, закачени на стената, а при дървено крепене на изработките –
допълнително по съгласуване с РМТИ.
10. В изброените по- долу камери трябва да се намират пенливи сухи
пожарогасители, здраво закачени на стената, както и инструменти и материали
в следните количества:

Пожарогасители
Пенливи
Сухи в
в брой
брой
Токоизправителни
подстанции
Електродепо
Зарядни кмери
Централни
подземни
подстанции
Камери на главните
водоотливни уредби
Подземни складове за
ВМ
Участъкови подстанции
Подземни
ремонтни
работилници
Инструментални
складове
Хаспелни камери
Медпунктове
Камери – газоубежища

Лопати
в брой

Кофи в
брой

Пясък в м³

4

2

1

-

0,2

4
4
4

2
2
2

1
1
1

1
1

0,2
0,2
0,2

2

-

1

1

0,2

4

-

1

1

0,4

2
2

2
-

1
1

-

0,2
0,2

2

-

1

-

0,2

2
2
6

-

1
2

1
4

0,2
0,4

Матиралите и инструментите за учстъковите трансформаторни камери се
разполагат в специални ниши, изработени в изработките откъм страната на
чистата въздушна струя на разстояние не повече от два метра от входа на
камерата.
11. Всички противопожарни устройства в рудника трябва да се
проверяват за изправността им най- малко един път месечно, а резултатите от
проверката да се записват в отделен журнал от лицата, определени за
прегледа.
Проверката за изправността за превключване на въздухопровода за
подаване на вода трябва да се извършва не по- рядко от един път в
тримесечие. Проверката се извършва от механика на рудника и резултатите се
записват в книгата за преглед на противопожарните съоръжения, намиращи се
в рудника.
12. Всички минни изработки на рудника, съоръжени с електрически
проводници, трябва да бъдат осигурени с ръчни пенливи пожарогасители,
които се поставят в специални ниши: по 2 – 3 пожарогасителя през всеки 400 м
на хоризонталните изработки и през 100 м в наклонните и вертикалните
изработки. При устието на шахтите, щтолните, шурфовете и товаръчните
пунктове трябва да бъдат поставени по два пожарогасителя.

При всички места за пазене на пожарогасителите трябва да бъдат
окачени отличителни знаци и специални табелки с надпис «Пожарогасител».

II. СКЛАДОВЕ ЗА ПРОТИВОПОЖАРНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И МАТЕРИАЛИ
13. Трябва да бъдат организирани следните складове за пазене на
противопожарните съоръжения, материали и приспособления:
а) групови – на всяко предприятие (рудоуправление);
б) повърхностни – при всеки рудник, устройвани на не повече от 100 м от
надшахтното здание и свързани с шахтата с релсови пътища;
в) централни подземни – на всеки работен хоризонт на рудника;
г) участъкови – на главната магистрала на участъка.
Месторазположението на централните подземни и участъкови складове
се определя за всеки отделен случай: за строящите се рудници – от
проектантски организации; за действуващите рудници – от главния инженер на
рудника, с представител на РМТИ.
14. Всеки склад посочен в т. 13, трябва да разполага с всички видове
средства, инструменти и материали за потушаване на пожари съгласно
номенклатурата, дадена в края на настоящата инструкция.
15. Забранява се използуването на материалите, намиращи се в
противопожарните складове за нужди, не свързани с ликвидирането на аварии.
Материалите, изразходвани от складовете при ликвидиране на пожари и други
аварии, трябва да бъдат попълнени в еднодневен срок.
16. За изправността и пълното съдържание на складовете отговарят,
както следва:
а) за груповия – директорът на предприятието (рудоуправлението);
б) за повърхностния – началника на рудника;
в) за централния подземен – началника на рудника;
г) за участъковия – началника на участъка.
17. Отговорност за противопожарното състояние в рудника носят:
а) в рудничния двор, електролокомотивното депо и магистралните
изработки на рудника – началникът на рудника, участъка или транспорта;

б) в пътеходните и главните вентилационни изработки на рудника –
началникът на вентилацията на рудника;
в) в помпените камери на главния водоотлив, подстанциите, кабелните
отделения и хаспелните камери – началникът на участъка.

III. ПОДЗЕМНА МИННОСПАСИТЕЛНА СЛУЖБА
18. На рудниците, определени със заповед на министерството за особено
опасни в пожарно отношение, трябва да бъдат организирани постове на
подземната минноспасителна служба.
Месторазположението на постовете на минноспасителната служба се
определя от командирите на отредите на МСК съвместно с главните инженери
на рудниците, предприятията (рудоуправленията) и началниците на РМТИ.
Постовете на подземната минноспасителна служба трябва да бъдат
осигурени с апаратура, съоръжения и инструменто, необходими за потушаване
на подземните пожари в началния стадии на тяхното възникаване, съгласно
списъка даден в края на настоящата инструкция.
За дежурство и пазене на минноспасителната апаратура в подземните
минноспасителни пунктове трябва да има стаи на повърхността и специално
съоръжени камери в рудничните дворове или в района на охраняваните обекти.
Личният състав на подземните противопожарни постове от
минноспасителната служба специално се обучава по програмата и графика на
МСК.

НОМНКЛАТУРА
на съоръженията, инструментите и материалите, намиращи се в
противопожарните складове на предприятията (рудоуправленията) и
рудниците като неприкосновен запас
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4

5

6
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1
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-

-
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200

1
100
20
100

1
1
10
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4
-
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200
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2
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1
1
2
1
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5
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3
1
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50
200
200
100
30

4
20
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50
10

2
10
50
10
-

5
-

Участъков склад

Централен подземен
противопожарен склад
на всеки хоризонт на
рудника

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Центробежна помпа 30 м
Компл.
л/мин с двигател и мундщук
Ръчна пожарна помпа (компл.)
Броя
Кофпомпа с маркуч
Броя
Маркучи с гайки «Рота»
Метра
Пенливи пожарогасители
Броя
Колби за пожарогасителите и
Броя
прах
за
зареждана
на
пожарогасителите
Водопроводни тръби 100 мм
Метра
Гумени кабели 3х16+1х10
Метра
Копачи (казми, кирки)
Броя
Лостове
Броя
Лопати
Броя
Бичкии
Броя
Топори (брадви)
Броя
Тръбни ключове (верижни)
Броя
Винторезна дъска до 125 мм
Броя
Ножовки за метал
Броя
Секачи
Броя
Чукове
Броя
Каменоделен инструмент
Компл.
Железни кофи
Броя
Кълчища
или
покривна
Броя
мушама на рула
Работни носилки (тараги)
Броя
Пирони 100 – 150 мм
Килограми
Стоманено въже 8 – 10 мм
Метра
Чували за барикадни прегради
Броя
Брезент за пердета
Метра
Гумени бутуши
Чифта

Повърхностен
противопожарен склад

2
3
4
5
6

3

Противопожарен склад
на предприятието
(централен при
рудника)

1

2

Единична мярка

№ по ред
1

Наименование

Продължение
1
28
29
30
31
32
33
34
35
36

2
Специално облекло
Гумени ръкавици
Брезентови ръкавици
Цимент
Тухли
Пясък
Глина
Дъски
Крепителни
материали
кръгъл 3х18

–

3

4

5

6

7

Компл.
Чифта
Чифта
Тона
Хил. броя
м³
м³
м³
броя

30
3
30
15
-

10
2
10
1
10
10
10
5
-

2
10
2
3
3
3
10

1
5
0,3
-

Забележка. Циментът от повърхностните складове да се подменя през всеки 6
месеца.

СПИСЪК
на апаратурите, съоръженията и материалите необходими за обзавеждане
на подземен минноспасителен пункт
№ по
ред

Наименование на апаратурите,
съоръженията и инструментите

Мярка

Количество

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Кислородни апарати
Кислороден инхалатор
Самоспасители
Съживителни апарати
Кислородна помпа
Пенливи пожарогасители
Брезентови пердета
Бутилки със сгъстен кислород (40л)
Контролен прибор за проверка на апаратите
Ръчни носилки
Аптека с медикаменти
Телефон
Въже със спасителен пояс
Кофпопа с маркуч

Броя
Броя
Броя
Броя
Компл.
Броя
Броя
Броя
Броя
Броя
Компл.
Броя
Метра
Компл.

6
1
20
1
1
10
2
2
1
1
1
1
20
1

Приложение 20
КНИГА
за наблюдения на пожарните участъци
Рудник………………………………………………………………………………………….
Предприятие (рудоуправление)…………………………………………………………...
Започната на……………………195…….год.
Свършена на……………………195…….год.

ПОЯСНЕНИЕ ЗА ВОДЕНЕ НА КНИГАТА
Контролът за състоянието на пожарните участъци се извършва от
началника на вентилацията на рудника. В книга се записват всички на стъпили
изменения и проведени мероприятия за пожарните участъци.
Прегледът на прековките, изолиращи пожарният участък, се извършва
денонощно, а в особени случай (например при активен подземен пожар, при
неизправност на прековките или при резки колебания на състава на въздуха
зад прековката) – не по- рядко от един път в смяна. Прегледът на прековките,
изолиращи изработеното пространство от действуващите изработки при
самозапалващо се полезно изкопаемо, се извършва не по- рядко от един път в
седмицата.
Вземането на проби от въздуха трябва да се извършва от боец на МСК;
местата на вземане на пробите, техния брой и времето за вземането им трябва
да се определи от главния инженер на рудника при съгласуване с МСК. При
резки изменения на температурата или състава на въздуха в пожарния участък
трябва да се вземат денонощно проби от въздуха.
В графа 5 в случай на неизправност на прековката се показва какъв
ремонт трябва да се извърши. Ако прековката се намира в неудовлетворително
състояние, в графа 4 се изброяват работите по нейния ремонт.
В графи 8 – 15 се записват резултатите от лабораторния анализ на
пробите от въздуха, взети от контролните сонди.
В края на книгата се оставят страници за регистрация на прековките.

1

2

3

4

5

6

7

Състав на въздуха
При необходимост

забележка

Температура на
въздуха зад
прековката

Приток на вода
от прековката

Какъв ремонт е
необходим

Състояние на
прековката

Място на
прековката

Ден,
месец,
година

№ на
прековката

Състояние на прековката

СО

СН

СО

О

О

Н

Н

8

9

10

11

12

13

14

15

ЖУРНАЛ ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА ПРЕКОВКИТЕ В РУДНИКА

№ по ред

№ на прековката

1

2

Място на
прековката
3

Материал, от
който е направена
прековката
4

Кога е направена
прековката
5

Забележка
6

Приложение 21
ИНСТРУКЦИЯ
за извършване на изпреварващо сондиране при разработване на
залежи (пластове), опасни по отделяне на газ и на суфляри
ВЪВЕДЕНИЕ
Един от начините за борба с внезапно отделяне на газ е прокарването на
изпреварващи проучвателни и предзабойни дренажи сондажи както в
полезното изкопаемо, така и в породата.
Целта на изпреварващото сондиране при експлоатацията на опасни по
отделяне на газ залежи (пластове) е:
а) да се проучват геоложките нарушения и свързаните с тях натрупвания
на газ;
б) да се уточни мястото на залягането на залежа (пластта) и да се
установи мощността на породите между забоя на травербана и залежа
(пластта), а също да се измери налягането на газа в пластта преди
разкриването му;
в) да се дегизира залежът (пластът) в забоите на очистните,
подготвителните и нарезните изработки, в травербаните – при приближаване
към залежа (пластта) или в нарушените зони, където е възможно отделянето на
газ;
г) да се прокарват вентилационни изработки чрез
разширяване на сондажа до пълното сечение на изработката;

последващо

д) да се извърши изпреварващо крепене.
II. Прокарване на проучвателни сондажи
1. Проучвателни сондажи трябва да се прокарват при приближаване на
забоя на изработката към геоложко нарушение, при преминаване на
изработката в напукани зони с текстонски нарушения в залягането на полезното
изкопаемо, където може да се очаква суфлярно отделяне на газ.
2. Проучвателните сондажи трябва да осигуряват установяването на
дебелината на породите, а също на залежа (пласта) на разстояние най – малко
5 м от забоя на изработката в дълбочината на масива.
3. При отделяне на газ от проучвателните сондажи преди извършване на
взривните работи те трябва да се запушват с глина на дълбочина,
превишаваща най – малко с 1 м дълбочината на взривните дупки.

4. При прокарване на шахти, травербани и други изработки в напукани
породи и в зони с геоложки нарушения, където може да се очакват суфлярни
отделения на газ, трябва да се прокарват дълбоки сондажи. Броят на
сондажите трябва да бъде не по – малко от два, диаметърът им най – малко 70
мм, а дълбочината им от челото на забоя най – малко 10 м.
5. При прокарване на изработки по порода сондирането се прекратява
тогава, когато забоят на изработката излезе от зоната на геоложкото
нарушение или пресече опасния по изхвърляне на газ залеж (пласт) и навлезе
в плътни слабогазопроницаеми породи.
6. Когато забоят на галерия, наклонена шахта или друга изработка,
прокарвана по полезното изкопаемо, се приближи към геоложкото нарушение,
трябва да се прокарват два проучвателни сондажа с дълбочина най – малко 5
м.
7. Преди разкриването на залежа (пласта), с цел да се установи
концентрацията на газа и да се уточни залягането и мощността на залежа
(пласта), в забоя на изработката, трябва започвайки на 10 м пред очакваното
място на залежа (пласта) да се прокарват два сондажа с дълбочина най –
малко 5 м всеки един. Направлението на сондажите трябва да съответствува
на посоката на прокарваната изработка. Сондажите се разполагат един под
друг по такъв начин (фиг. 34), че да може да се определи дебелината на
породата, отделяща забоя от разкривания залеж (пласт).
Когато настъпи изменение в мощността на залежа (пласта), сондажите
трябва да бъдат продължени или отново прокарвани на такава дълбочина,
която би дала възможност да се изясни характерът на изменението в
мощността на пласта (залежа).
8. Когато проучвателните сондажи достигнат залежа (пласта), прави се
измерване на налягането на газа в залежа (пласта) с помощта на манометър
(фиг. 34), присъединен към тръбичка, вмъкната в сондажа. Пространството
между тръбичката и стените на сондажа се уплътнява чрез заливане с
алабастров разтвор, а във водни участъци – с бързо втвърдяващ се циментов
разтвор с пясък.
9. Ако с проучвателните сондажи се установи, че залежът (пластът) се
разделя от прослойки, подготвителни и очистни работи в залежа (пласта) могат
да се извършват само след разкриване на всички пачки от полезното
изкопаемо.
10. При мощните стръмно западащи и с неправилно залягане залежи
(пластове), отделящи газ, където подготвителните изработки се прокарват в
горнището, по полезното изкопаемо се прокарват два проучителни сондажа с
цел да се открият измененията в залягането на залежа (пласта).

Проучвателните сондажи се разполагат в галерията и пресечката – единият
към горнището на залежа (пласта), а другият към долнището по такъв начин, че
с тяхна помощ да може предварително да се определи простирането на залежа
(пласта) и своевременно да се измени посоката на изработката; в комините
единият от сондажите се прокарва в горнището на залежа (пласта), а другият в
пода на изработката.
Фиг. 34. Разположение на проучвателните сондажи
Фиг. 35. Отвеждане на газа от суфляр посредством прокарване на
ядренажни сондажи
а – в пода на изработката;
б – в тавана на изработката
II. Прокарване на дренажни сондажи за суфлярни при прокарване на
травербани
11. При прокарване на суфляр с проучвателни сондажи те трябва да се
запушват (да се тампонират с циментов разтвор), а на разстояние около 3 м от
забоя в пода на изработката се прокарва дренажен сондаж. Той се разполага
така, че да може възможно най – близо да пробие породите, от които се е
появил суфлярът (фиг. 35 а и б). Диаметърът на този сондаж трябва да бъде
най – малко 70 мм, а дълбочината му такава, че неговото дъно да изпревари
дъната на проучвателните сондажи. В новопрокарания сондаж се поставя
метална тръба, посредством която газът се отвежда в изходящата въздушна
струя или на повърхността.
12. Ако суфлярът не се прекрати, наред с прокарване на изработката
трябва да се прокарват нови дренажни сондажи; при обилно отделяне от тях на
газ (той се отвежда съгласно т. 11 от настоящата инструкция) газът се отвежда
в тръбопровода на първия дренажен сондаж.
13. Прокарването на дренажни сондажи се прекратява тогава, когато
суфлярът престане да действува и забоят на изработката излезе от геоложкото
нарушение или зоната с напукани породи и навлезе в плътни ненапукани
породи.
III. Прокарване на дренажни сондажи в долулежащ залеж (пласт)
14. При разработване на залежи (пластове), които дават суфляри от
пукнатини, образуващи се в пода на разработвания залеж (пласт), за
предотвратяване появяването на суфляри трябва да се прокарват дренажни
сондажи с дълбочина в зависимост от разположението на долулежащия залеж
(пласт), но не по – малко от 5 м и с диаметър най – малко 70 мм.

15. Сондажите се прокарват в пода на основната извозвана галерия
перпендикулярно на напластяването. Те се разполагат пред очистния забой на
разстояние, не по – малко от 10 м един от друг по простиране (фиг. 36).
След прокарване на сондажа, когато той пресече долулежащия залеж
(пласт), за газоотделянето от сондажа се установява систематичен надзор
посредством измерване на налягането, под което се отделя газ. Обилно
газоотделяне трябва да се очаква в онзи период, когато очистният забой
преминава през вертикална плоскост, в която е разположен сондажът.
Данните от наблюденията на газоотделянето (величината на напора на
газа из сондажа) се записват във вентилационния журнал за всеки отделен
сондаж.
16. При голям напор и обилно отделяне на газ из сондажът газът трябва
да се отвежда в изходящата струя, като чрез увеличеното подаване на въздух
се осигурява разреждането на газа до концентрации, непревишаващи
пределните, допустими по правилата за безопасност.
Фиг. 36 Разположение на дренажни сондажи от горележащ
към долулежащ залеж (пласт)
1 – галерия по горележащия залеж (пласт)
2 – долулежащ залеж (пласт)
IV. Прокарване на дренажни сондажи по полезното изкопаемо
17. При залежи (пластове) с отделяне на газ в условия, непозволяващи
прилагането на разтърсващо взривяване (слабо полезно изкопаемо или
неустойчиви странични породи), галериите трябва да се прокарват с
предварително сондиране.
18. Броят на сондажите трябва да бъде не по – малко от два. Те се
разполагат така, че с тях да се оконтури широчината на галерията по полезното
изкопаемо. Дълбочината на сондажите трябва да бъде не по – малка от 10 м, а
изпреварването им от забоя – на не по – малко от 5 м. Диаметърът на
сондажите трябва да бъде най – малко 70 мм.
При прокарване на изпреварващи дренажни сондажи е задължителна
употребата на щит.
V. Основни мерки за безопасност при изпреварващо сондиране
19. При прокарване на дренажни сондажи трябва непрекъснато да
присъствува лице от вентилационния надзор, което да следи за
разположението и направлението на сондажите, съдържанието на газа в
изработката, появяването на предупредителни знаци за отделяне на газ, за

спазване правилата за безопасност и когато е необходимо да извежда хората
на безопасно място; това лице води дневника за сондажните работи по форма,
приложена в края на настоящата инструкция.
20. Предупредителен признак за отделяне на газ при прокарване на
сондажа е увеличаването на газоотделянето.
21. Прокарването на дренажните сондажи трябва да се извършва от
постоянен обучен персонал.
Странични лица при мястото на работата не се допускат.
22. При сондиране при полезното изкопаемо с хоризонтални и слабо
наклонени дълбоки сондажи с голям диаметър, забоят на галерията се закрива
с щит, предпазващ хората от възможно изхвърляне на ситен материал от
сондирането. В щита се предвижда отвор за прокарване на сондажа.
23. При прокарване на сондажи, насочени нагоре, улукът за изпускане на
праха от сондирането се разполага между борапарата и забоя на галерията
така, че в случай на пробив на полезното изкопаемо при улука работниците,
обслужващи машината, да могат свободно да излизат към изхода (фиг. 37).
Фиг. 37.
През време на сондиране улукът трябва да бъде затворен и материалът
да се събира в камерата. Изпускането на материала да се извършва при
спряна машина.
24. През време на прокарване на сондажа и на разширяването му между
забоя на галерията и комина, прокаран с помощта на сондажа, се забранява да
се извършва каквато и да е работа и да пребивават хора в забоя на галерията.
25. При разширяването на сондажа до пълното сечение на изработката в
нея се изграждат две отделения: пътеходно и рудоспускно; при това цялото
чело на забоя на изработката трябва да бъде плътно обшито.
VI. Отчитане извършването на предварителното сондиране
и регистриране на произлезлите при това явления
26. За контрол по прокарването на проучвателните и дренажните
сондажи и отчитане на резултатите от сондирането трябва да се води дневник
на сондирането, в който ежесменно се записват всички параметри и
напредвания на сондажа и се отбелязват: газоотделянето от сондажа,
полученият от сондажа материал, удари в рудния масив и други явления,
съпровождащи сондирането.
Формата на дневника е дадена малко по – надолу.

ДНЕВНИК ЗА СОНДИРАНЕТО
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Подпис на главния
инженер на рудника
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Подпис и забележки на
началника на
вентилацията

Данни за газоотделянето
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Подпис на ръководителя
на сондирането
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За какво се извършва
сондирането
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Дълбочина на
сондажа
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Забележка
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Данни за удари в масива
и изхвърляне на ситнеж
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Скица на
разположението на
сондажа

Цел на сондирането

Данни за сондажите
Диаметър на сондажа
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№ на сондажа
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който се сондира (по
порода или по полезното
изкопаемо

Месец, дата, смяна

Рудник……………………………………………
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Забележка. 1. Дълбочината на сондажа (7) се дава в края на смяната или денонощието.
2. В колоната за данните за газоотделянето (9) се дават сведения: а) за отделяне на газ от сондажите; б)
налягането на газа, излизащ от проучвателните сондажи; в) концентрация на газа в изработката.
3. В колона (10) се отбелязва характерът на явлението и времето на възникването му.
4. Началникът на вентилацията следи и визира записванията ежедневно и въз основа на тях дава указания за
по- нататъшното сондиране, а главният инженер на рудника – не по- рядко от един път на три дена.
5. Дневникът се пази у началника на вентилацията или у лицето, отговорно за вентилацията.
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Подпис на лицето,
извършило
наблюденията
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Взети мерки

2

Напор

1

на
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разсола със соли

Място на появяването на
разсола
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№ по ред

Температура

Резултати от наблюденията

Химичен състав

Показатели на разсола

Приток

ФОРМА НА КНИГАТА ЗА ЗАПИСВАНЕ СЛУЧАИТЕ НА ПОЯВЯВАНЕ НА РАЗСОЛИ В ИЗРАБОТКИТЕ НА КАЛИЕВИТЕ И
СОЛНИТЕ РУДНИЦИ
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Приложение 23
ИНСТРУКЦИЯ
за реда на съхраняването, използуването и отчитането на
взривните материали
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Миннотехническата инспекция при Министерство на тежката
промишленост упражнява контрола относно строгото спазване на реда за
съхранението, отчетността и използуването на взривните вещества и
средствата за взривяване от предприятията и строителните организации,
влизащи в системата на тежката промишленост, които извършват взривни
работи. Тази инструкция е задължителна за всички предприятия и строителни
организации, влизащи в системата на Министерството тежката промишленост,
които извършват взривни работи.
1. Съхранение на взривните материали
2. Взривните материали трябва да се съхраняват на такива условия,
които да не допускат разхищаването и повреждането им.
3. Взривните материали трябва да се съхраняват само в специални
складове, устроени или приспособени съгласно изискванията на гл. XI, раздел
V от «Правилник за производство, търговия, съхранение и употреба на ВВ» на
МВР.
4. Разрешава се да се устройват следните складове за взривни
материали: надземни, подземни, полувкопани и вкопани.
5. Складовете, предназначени за съхранение на взривните материали се
делят на базисни и разходни.
Базисните складове служат изключително за снабдяване с взривни
материали на разходните складове.
Разходните складове служат за раздаване на взривни материали на
бомбаджиите.
6. В зависимост от вида на взривните материали се установява следната
пределна вместимост за отделните хранилища на базисния склад (в тонове):
а) за амониевоселитровни взривни вещества 240
б) за нитропроизводни от ароматичния ред (тротил) 120

в) за барути 120
г) за диаманти 40
д) за бикфордов фитил и тлеещ фитил – без ограничение
е) за детониращ фитил и детонатори (тегло с опаковката ) 120
7. Пределната вместимост на новостроящите се отделни хранилища на
постоянните разходни складове не трябва да надминава 16 т.
8. Общата вместимост на всички хранилища на постоянния разходен
надземен склад не трябва да надминава 50 т взривни вещества и 100 000 бр.
детонатори.
9. Всички складове за съхраняване на взриви материали трябва да бъдат
прити от комисия, съставена от представители на съответното предприятие,
Миннотехническата инспекция, органи на МВР и противопожарната служба.
Приемането на склада от комисията се оформява с протокол.
10. Всички действуващи и нововъвежданите в експлоатация скалдове за
ВМ трябва да бъдат регистрирани при Миннотехническата инспекция и
органите на МВР.
11. В складовете за ВМ трябва да бъде построена двустранна
телефонна, светлинна, и звукова сигнализация, свързваща караулните постове
с караулното помещение.
12. Допускането на лица на територията на складовете с ВМ става само с
постоянни или еднократни пропуски, които да се дават с разрешение от
ръководителя на предприятието, на което принадлежи складът, или от
ръководителя на организацията, извършваща взривните работи по договор с
предприятието – когато складът с ВМ е предаден под разпореждането на тази
организация. Пропуските трябва да бъдат заверени от органите на МВР.
13. Хранилищата с взривни материали трябва да се заключват (с
катинари) и да се пломбирват или запечатват с червен восък, който да се
прилепва чрез размекване в съд с гореща вода. Ключовете, клещите за
пломбиране и печатите трябва да се пазят у завеждащ склада, по начин
установен със заповед на началника на управлението, съобразно с условията
на организирането и извършването на взривните работи.
14. Във всеки склад може да се съхранява не повече от онова количество
ВМ, за което е издадено разрешение от органите на МВР.
Предприятието е длъжно да има за всеки склад с взривни материали
паспорт по формата, установена от «Правилник за производство, търговия,

съхранение и употреба на ВМ» на МВР. Единият екземпляр от паспорта трябва
да се пази в помещението на склада.
15. Около всеки надземен склад трябва да бъде установена охранителна
зона с широчина до оградата, не по- малка от 50 м. Границите на зоната и
редът на използуването й трябва да се определя от администрацията на
предприятието с участието на органи на милицията и противопожарната
защита.
16. Всички базисни складове, разходните складове, складове за
кратковременно съхраняване на ВМ и раздавателните камери трябва да се
охраняват денонощно от въоръжена охрана. Охраната на подземните складове
трябва да бъде въоръжена само с хладно оръжие.
Съставът, количеството, месторазположението на постовете и редът на
охраняването се установяват от ръководителят на предприятието, като се
съгласуват с местните органи на милицията.
17. Доставените на работните места ВМ до зареждането им не трябва да
се оставят без надзор или охрана. Надзорът трябва да се извършва от
бомбаджиите или от добре инструктирани работници.
18. При преустановяване на взривните работи за срок, по- голям от 6
месеца, неизразходваните ВМ трябва да бъдат върнати в базисния склад.
Ръководителят на предприятието може да предаде ВМ на друго предприятие
само по установения ред.
19. Промишлените ВВ трябва да се пускат от заводите, както следва: за
подземна работа в патрони, а за работа на открито - в патрони или пакети.
Размерите и теглото на патроните или пакетите се установява в съответствие с
държавния стандарт.
20. Всеки патрон или пакет с ВВ трябва да има ясно означен номерът на
партидата, датата на изготвянето и условния знак на завода. Върху пакетите
или патроните с ВВ трябва да бъде посочено също така и теглото. Всяка връзка
електродетонатори и кутия с детонатори (100 бр.) трябва да има преден номер,
номера на партидата, дата на изготвянето, условния знак на завода и размера
на електросъпротивлението.
При даване на патроните от разходния склад върху тях се поставя
работния номер на бомбаджията, на когото се дават.
II. Получаване на разрешения за право на извършване на взривни
работи, за набавяне, съхраняване и превозване на взривни материали
21. Предприятия и организации, които извършват взривни работи, трябва
предварително да получат от Миннотехническата инспекция разрешение за

право на извършване на взривни работи с посочване на срока за валидността
на разрешителното.
22. За получаване на разрешение за съхраняване на ВМ ръководителят
на предприятието подава до милиционерските органи заявление заедно с
протокола на комисията за приемането на склада, като посочва вместимостта
на склада и копие от разрешителното на Миннотехническата инспекция за
право на извършване на взривни работи. Издаденото разрешително за
съхраняването на взривните материали се пази в склада.
23. Разрешение за набавяне на ВМ се издава от органите на МВР въз
основа на заявление на ръководителя на предприятието, разрешително за
право за извършване на взривни работи и удостоверение от
Миннотехническата инспекция за право за набавяне на ВМ. Удостоверението
се издава с оглед на предполагаемия разход и размера на остатъка от ВМ към
момента на получаването на новата партида, на местните условия за работа и
транспорт, на вместимостта на склада и наличността на разрешение от
органите на МВР за право на съхраняване на ВМ. Валидността на даденото
удостоверение трае до 1 година. Удостоверението се съставя по форма,
посочена в приложение 25 към настоящия правилник.
24. Въз основа на разрешителното и удостоверението за право на
набавяне на ВМ, което се представя пред органите на МВР, предприятието
получава разрешение от тях за превоз на взривни материали.
25. Неизползуваните в съответните срокове удостоверения за набавяне и
разрешителни за превозване на ВМ губят сила и трябва незабавно да бъдат
върнати на органите, които са ги издали.
III. Приемане, отпускане и отчитане на взривните материали
26. Доставените в склада взривни материали трябва незабавно да бъдат
прибрани в хранилището и заприходени в базисните складове въз основа на
експедиционните заводски и транспортни документи.
27. Предприятията са длъжни да водят отчет за прихода и разхода на ВМ
в складовете в специални прошнуровани книги по такъв начин, че да може с
точност да се установи от къде, кога, с какви документи, акво количество ВМ, с
какви номера на партидите, връзките и кутиите с детонатори са постъпили в
склада и кога, на кого, въз основа на какви документи те са били раздадени и
изразходвани.
28. Установяват се следните форми за отчитане:
Книга за отчитане на прихода и разхода на ВМ

Книгата за отчитане на прихода и разхода на ВМ се съставя по форма 1 и
трябва да бъде номерирана, прошнурована и подпечатана с печата на
Миннотехническата инспекция. Книгата се води от завеждащия склада и е
предназначена за количественото отчитане на базисните и разходните
складове.
За всеки вид и асортимент ВМ в книгата се открива сметка, като за всяка
сметка се оставя необходимия брой листове с оглед броя на ежедневните
вписвания и времето, за което е определена книгата.
Книга за отчитане раздаването и връ ането на ВМ
Книгата за отчитане раздаването и връщането на взривните материали,
съставена по форма 2, трябва да бъде номерирана, прошнурована и
подпечатана с печата на РМТИ.
Книгата е предназначена за разходните складове и се води от
магазинерите на складовете.
В края на денонощието се пресмята с какви документи, колко и от какъв
вид асортимент ВМ са били изразходвани за изтеклото денонощие и под
чертата се вписва разходът им (отпуснати, с приспадане на върнати).
Изведеното във форма 2 количество на изразходваните ВМ се записва
ежедневно в книгата за отчитане прихода и разхода на ВМ по форма 1.
арядна квитанция
Нарядната квитанция се съставя по форма 3 и служи за отпускане на ВМ
от един склад на друг, подписва се от главния инженер (техническия
ръководител) и от главния (старши) счетоводител на предприятието.
Нарядната квитанция се попълва от счетоводството на предприятието в
4 екземпляра и се изважда в специална книга на счетоводството, като се
посочва поредният номер, датата на издаването и името на получателя.
Попълнените от счетоводството нарядни квитанции се дават на
получателя на ВМ за предаване в склада заедно с пълномощното за
получаване на ВМ. Завеждащият склада, след като отпусне материала,
задържа четвъртия екземпляр от нарядната квитанция и го пази в склада.
Едно копие от нарядната квитанция дава на получвателя като
придружаващ документ, а оригиналът и последното копие от нарядната
квитанция с пълномощното на получателя подава в счетоводството.
Оригиналът остава в счетоводството за изписване на ВМ от склада, а
копието със сметката или авизото се изпраща на получателя.
аряд-разрешение

Нарядът-разрешение за извършване на взривни работи се съставя по
форма 4, служещи за отпускане на ВМ на бомбаджиите и се подписва от
началника на участъка или от техническия ръководител на работата. След
свършване на работната смяна лице от техническия надзор отбелязва
фактическия разход на ВМ от всеки бомбаджия, въз основа на което
бомбаджиите след свършване на смяна задължително трябва да се отчетат за
изразходваните ВМ и при наличност на остатъци да ги предават в склада. ВМ
не се дава на онези бомбаджии, които не са се отчели за дадените им ВМ.
Нарядът-разрешение служи за основа при вписването на отпусканите ВМ
от склада в «Книга за отчитане раздаването и връщането на ВМ» (форма 2), а
попълненото след свършване на работата наряд-разрешение служи за основа
при изписването на ВМ в «Книга за отчитане прихода и разхода на ВМ» (форма
1), при условие, че бомбаджиите след свършване на работа са се отчели за
изразходваните ВМ и са предали остатъците от тях в склада.
29. В приходно-разходните документи и книги за отчитане на ВМ не се
допускат зацапвания и изтривания на вписванията, а всякъкъв вид поправки се
извършват с мастило, като се поставят нови числа.
30. В складовете трябва да има спесименти от подписите на лицата,
които имат право да подписват исканията за ВМ. Подписите трябва да бъдат
заверени от ръководителя на предприятието. Отпускането на взривни
материали по искания, подписани от други лица, е абсолютно забранено.
31. Отпускането на ВМ от складовете трябва да става в строго
съответствие с представените нарядни квитанции или нарядни-разрешения
(форми 3 – 4) и с точка 20 от настоящата инструкция, а също при условие, че
партидите от съответните асортименти и взривните материали се изразходват
по реда на постъпването им в склада – в съответствие с гаранционните им
срокове.
32. Завеждащия склада всеки ден дава отчет пред ръководството на
предприятието или пред главния инженер за разхода на взривните материали.
Счетоводството на предприятието води строг отчет за прихода и разхода на ВМ
въз основа на приходно-разходните документи, представени от завеждащия
склада и утвърдени от главния инженер или от ръководителя на
предприятието.
33. Проверка на правилното отчитане, съхраняване и наличността на ВМ
в складовете трябва да се извършва всеки месец от лицата, специално
натоварени от ръководителя на предприятието и поне веднъж на тримесечието
от миннотехническия инспектор. Резултатите от проверката на складовете се
вписват в книгите за отчитане на ВМ. В случай, че при проверките се открие
недостиг или излишък на ВМ, незабавно се съобщава на ръководителя на

предприятието или началника на РМТИ и на следствените органи за вземане
на мерки.
34. За да получи пристигналите на железопътната гара или пристанище
взривни материали, ръководителят на предприятието или ръководителят на
взривните работи изпраща отговорния за приемането на ВМ работник със
съответно пълномощно, придружен от въоръжена охрана.
35. При приемане на взривни материали на гари, пристанища и други
транспортни пунктове се проверява изправността на опаковката и
съответствието между фактическото тегло и теглото, посочени в документите.
В случай на повреда на опаковката и несъответствие в теглото се
съставя акт според правилата на железопътния, водния и въздушния транспорт
в присъствие на представители на заинтересованите страни. Този акт се
предава на следствените органи.
36. Унищожаването на взривните материали се извършва съобразно
изискванията на раздел IX, гл. XI от Правилника за техническата безопасност
при разработване на рудни, нерудни и разсипни месторождения по подземен
начин.
37. Взривните материали трябва да се използуват само за прякото им
предназначение и в строго съответствие с изискванията на правилника за
техническата безопасност.
IV. Отговорност за нарушаване реда за съхраняване, разходване и
отчитане на взривните материали
38. Ръководителите на министерствата и ведомствата и техните главни
управления носят отговорност за:
а) правилността на заявките, представяни в държавно снабдяване за
нуждите от взривни материали;
б) правилното разпределение на взривните материали по предприятията
и базисните складове;
в) спазването на строг контрол при съхраняването, използуването и
отчитането на взривните материали в складовете и тяхното охраняване;
г) осигуряването на подвдомствените предприятия и организации с
нужното количество складове за ВМ с нужната вместимост.
39. Началниците на управленията и директорите на предприятията носят
отговорност за:
а) правилността на заявките, представяни в министерството или
централното ведомство, за необходимите взривни материали;

б) осигуряване ведомствените предприятия и организации
необходимото количество складове за ВМ с необходимата вместимост;

с

в) осигуряване на въоръжена охрана на базисните складове в
съответствие с установения ред;
г) осигуряване в складовете реда за съхраняването, приемането,
отпускането и отчитането на ВМ;
д) осигуряване реда и охраната при разтоварване от железопътни вагони
на взривните материали и пренасянето им до складовете и до работните места;
е) навременно привличане под отговорност нарушителите на правилата
за съхраняването, използуването и отчитането на взривните материали;
40. Началникът на МТИ и началниците на РМТИ носят отговорност за:
а) осигуряване на редовни
използуването и отчитането на ВМ;

проверки

относно

съхраняването,

б) спазване на реда за даване на разрешителни за право на извършване
на взривни работи;
в) издаване на удостоверения за набавяне на ВМ в количества, които не
надминават капацитета на склада, като се държи сметка склада да
съответствува на изискванията на правилника за техническата безопасност.
41. Ръководителят и главният инженер или техническия ръководите на
рудника, на геологопроучвателната бригада и строителното поделение носят
отговорност за:
а) спазването на установения ред за допускане на лицата за ръководене
и извършване на взривните работи и съхраняване на взривните материали;
б) осигуряване ежемесечна проверка за реда на съхраняването,
приемането, отпускането и отчитането на взривните материали в склада;
в) осигуряване реда и охраната при разтоварването и пренасянето на ВМ
до складовете и работните места;
г) правилно организиране на отчитането на взривните материали в
склада;
д) своевременно привличане под отговорност нарушителите на реда за
съхраняването, използуването и отчитането на взривните материали в склада.
42. Ръководителя на взривните работи носи отговорност за:

а) осигуряване точното спазване от подчинения му персонал на реда за
съхраняването, използуването, отчитането и пренасянето на взривните
материали;
б) допускане да извършват взривни работи само лица, които имат право
за това;
в) състоянието на контрола относно своевременното отчитане на
бомбаджиите за изразходваните ВМ и връщането на бомбаджиите на
остатъците от взривни материали в складовете;
г) организиране на редовен контрол на състоянието по складовете за ВМ
и за работата на обслужващия ги персонал и охраната.
43. Началникът на участъка носи отговорност за:
а) спазването на проекта или на паспорта за пробивно – взривните
работи;
б) точно спазване от подчинения му персонал на реда за съхраняването,
отчитането, изразходването и пренасянето на ВМ;
в) допускане да извършват взривни работи само лица, които имат право
за това;
г) състоянието на контрола по своевременното отчитане от бомбаджиите
на изразходваните взривни материали и връщането от бомбаджиите на
остатъците от взривни материали в складовете, както и за правилността на
потвърждаваните от него данни за изразходваните взривни материали от
бомбаджиите.
44. Началникът на смяната и минния майстор носят отговорност за:
а) спазване на проекта или на паспорта за пробивно – взривните работи;
б) правилно потвърждаване на данните за изразходвани материали от
бомбаджиите;
в) навременно ликвидиране на негръмналите заряди.
45. Завеждащия склада за ВМ носи отговорност за:
а) спазване на установените правила относно съхраняването,
подреждането, приемането, отпускането и отчитането на взривните материали;
б) навременно заприходяване на взривните материали;
в) недопускане разваляне, недостиг или излишъци на взривни материали
в склада;

г) правилно оформяване на приходно – разходните документи на
взривните материали;
д)
съхраняване
на
печата,
ключовете
от
хранилищата
и
пломбировъчните клещи по установения ред, като не допуска те да се загубят
или предават на други лица;
е) отпускането на взривни материали само на бомбаджиите, които
своевременно се отчитат след свършване на работата за изразходваните
взривни материали и предават остаътците от тях;
ж) съхраняване на ВМ в количестава, които не трябва да надминават
установения капацитет на склада.
46. Бомбаджиите носят отговорност за:
а) осигуряване на постоянно наблюдение за получените от тях взривни
материали, без да допускат предаването им на други лица, загубване,
самоволно унищожаване или оставяне на взривните материали в изработките
или на повърхността;
б) спазване големината на установените заряди, посочени в наряд –
разрешение и паспорта за пробивно – взривните работи;
в) навременно предаване в склада на останалите неизползувани взривни
материали в края на смяната и за правилното посочване на разхода им в
наряда – разрешение;
г) навременно съобщаване на ръководителя на
неексплодиралите заряди и своевременното им ликвидиране;

работата

за

д) спазване на правилата за пренасяне на взривните материали от
склада до работните места и обратно.
47. Лицата, провинили се в нарушаване на правилата за съхраняването,
използуването и отчитането на взривните материали, установени с тази
инструкция, се привличат под съдебна отговорност.

1
2
3
4
5
6
7
8

Приход на ВМ

10
11
12
13

Забележки при
проверките на склада

надземния

Всичко от началото на
месеца

подземния

Разход за денонощието

№ на сандъците и
пакетите

9
№ на партидата на
взривните материали

за отчитане прихода и разхода на взривните материали в

Срещу какви документи е
станало отпускането

Дата на отпускането

Всичко от началото на
месеца

Приход за денонощието

№ на сандъците и
пакетите с взривни
материали

№ на партидата на на
взривните материали

Откъде и с какви
документи са получени
ВМ
ъбббббббббббббббббббб
Дата на произвеждане на
бббббббббб
материали
взривните

Остатък ВМ за всяка дата

Дата

Форма 1

Поверително (за базисните склдове)

Наименование на предприятието, на което принадлежи складът …………………………………
КНИГА
склад на ……………………….

Разход на ВМ

14
15

1
2
3
Количество на
изразходваните ВМ

Количество на върнатите
ВМ

Подпис на магазинера
получил ВМ

5
6
7
8
9
10

Забележка

Подпис на бомбаджията,
върнал ВМ

Подпис на бомбаджията,
получил ВМ

4

Количество на дадените
ВМ

Номер на документа, по
които се отпускат
взривните материали

Име, презиме, фамилия
и работен № на
бомбаджията

Работно място на
бомбаджията

Дата на раздаването

Форма 2

попълва се и се води от магазинера
на склада от всеки вид
взривни материали

Наименование на предприятието …………………………………………………………………………………
КНИГА

за отчитане раздаването и връщането на взривни материали на подземния или надземния склад за 195……

Наименование взривните материали …………………………………………………………………………………
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Форма 3
………………………………………………………………………………………………………………………………………195……. год.
(наименование на предприятието)
Да се отпусне за склад на предприятието …………………………………………………………………………………………………
чрез другаря……………………………………………………………………………………………………………………………………..

№ на партидата

3

Дата на
произвеждането

2

№ на завода

Разрешено
количество

1

Количество

Наименование
на взривния
материал

Мярка

Отпуснати взривни материали
Количество и
№ на
сандъците,
пакетите или
връзките

4

5

6

7

8

Ръководител на предприятието…………………………..
Главен счетоводител……………………………………….
Подпис на лицето, отпуснало ВМ………………………...
Подпис на лицето, получило ВМ………………………….
Дата на отпускането………………………………………..

Форма 4
Предприятие……………………………………… участък ………………………………………… смяна …………………………………
НАРЯД - РАЗРЕШЕНИЕ № ……………..
извършване на взривните работи …………………………………………………………………………………………….
……………….. ден …………….. месец …………… год.
бомбаджия …………………………………………………………………

работен № …………………………………

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Всичко по всеки отделен

Главен инженер на обекта или неговият

Раздал ВМ ………………………

вид ВМ……………..

заместник ……………………………….....

Получил …………………………

Началник участък ………………………..
Началник вентилация …………………..

18

Количество

Наименование

остатък
Средства за
взривяване
ВВ в кг

Подпис на
длъжностното лице

Количество

Наименование

изразходено
Средства за
взривяване
ВВ в кг

Взривни дупки
(сондажи) в брой

Количество

Наименование

отпуснато
Средства за
взривяване
ВВ в кг

Количество

разрешено
Средства за
взривяване
Наименование

ВВ в килограми

Наименование на
взривните вещества

Тегло на заряда в една
дупка (сондаж) кг

Дължина на дупките
(сондажите) в лин. м

Количество на дупките
(сондажите) в лин. м

Работно място

(име, презиме и фамилия)

19

Приложение 24
ИНСТРУКЦИЯ
за реда на допускане на нови взривни материали за употреба
Допускането на нови взривни материали за употерба се извършва по
следния ред:
1. Ведомството (организацията), което разработва нови видове взривни
вещества или средства за възпламеняване, трябва да представи в
Миннотехническата инспекция съответна докладна записка с подробна
техническа характеристика на предлаганите ВМ, официален отчет за
проведените изпитвания на тези ВМ в Научноизследователския институт за
каменовъглената промишленост в съответствие с действуващата методика и
заключение на института относно безопасността на предлаганите ВМ.
2. На основание представените материали Миннотехническата инспекция
издава разпореждане, в което се посочва методиката, мястото, техническите
условия и срокът за опитните изпитвания на предложените нови ВМ за
производството.
Миннотехническата инспекция изпраща разпореждането на:
а) ведомството (организацията), разработващо новите видове ВМ;
б) управлението, в чиито предприятия трябва да бъдат проведени
изпитванията;
в) управлението, в чиито заводи трябва да се изготвят ВМ за изпитване.
3. Не по- късно от два месеца след окончателното извършване на
опитните изпитвания на новите ВМ и организацията, извършила изпитването,
представят в Миннотехническата инспекция материалите за резулататите от
изпитванията, за да се прегледа и реши въпросът за възможното отправяне в
ИНРА на новите взривни материали и за включването им в държавните
стандарти.
4. След установяване на стандарт или технически условия за новите ВМ
Миннотехническата инспекция допуска тези ВМ за употреба.

Приложение 25
ИНСТРУКЦИЯ
за реда и получаване на разрешение за право на извършване
взривни работи и набавяне на взривни материали

А. За получаване на разрешение за право на извършване на взривни
работи предприятията или техните поделения подават заявление до
Миннотехническата инспекция.
В заявлението трябва да бъде посочено:
а) наименование на
(предприятие, управление)

предприятието

и

неговата

подчиненост

б) характерът на взривните работи;
в) кой е отговорният ръководител на взривните работи (име, презиме,
фамилия), заеманата длъжност, специалност по образование в съответствие с
Правилника за техническата безопасност при разработване на рудни, нерудни
и разсипни месторождения по подземен начин, гл. XI, раздел II;
г) в какъв склад ще се съхраняват ВМ (название на складът, кому
принадлежи складът и типът на склада).
Към заявлението трябва да бъдат приложени:
1. Препис от разрешителното, с което се дава право на отговорния
ръководител на взривните работи за отговорно ръководене на тези работи.
2. Копие на плана от местността в два екземляра с нанесени:
а) мястото на извършване на взривните работи и границите на опасната
зона, установена от проекта;
б) околните постройки и технически съоръжения, железопътни и шосейни
пътища, електрическите мрежи, разположени в пределите на опасната зона или
на нейната граница;
в) охранителните постове на опасната зона през време на взривните
работи.
3. Техническата обосновка или предварителни съображения за методите
на взривните работи и безопасното им извършване.
За подземните работи се посочва само опасността на подземниоте
работи от газ и прах. Копие от пана на местността в този случай не се
представя.
При сменяване на ръководителя на взривните работи издаденото
разрешително трябва да бъде заменено.
Разрешение за право на извършване на взривни работи се издава по
следната форма:

РАЗРЕШИТЕЛНО №………
за право на извършване на взривни работи
Издадено от Миннотехническата инспекция на ………………………………
………………………………………………………….. за право на извършване
(наименование на предприятиет).
1. Взривните работи могат да се извършват само на територията,
отбелязана на приложения план.
2. Ръководството на взривните работи се възлага на ……………………….
……………………….…………. , а за извършване на взривни работи могат
да бъдат допуснати лица с «Лична бомбаджийска книжка».
3. При извършване на работите трябва да се спазват разпоредбите за
правилника за техническата безопасност.
4. Условия за съхраняване на ВМ ………………………………………………..
5. Настоящото разрешително важи до ………………………………………….
6. Особени условия
печат
НАЧАЛНИК НА МТИ …………………
Дата на издаването …………………….. 19 …… год.

подпис

Б. За набавяне на ВМ (или за предаването им от едно предприятие на
друго) предприятията трябва да подадат заявление до МТИ.
а) какво количество и какви ВМ са необходими;
б) за какви взривни работи и в какво количество ще бъдат използувани
ВМ;
в) за какъв срок са нужни ВМ («за толкова месеца» или «за еднократно
използуване»);
г) какви остатъци от ВМ имат към момента на подаване на заявлението и
в какъв срок се очаква доставката на ВМ;
д) ежемесечен разход на ВМ (ориентировъчно).

Въз основа на заявлението на предприятието и разрешителното за право
на извършване на взривни работи, вместимостта на склада, величината на
остатъка от ВМ, предполагаемия разход и остатъка към момента на получаване
нови партиди на ВМ, местните условия за работа и транспорт, наличното
разрешително от МВР за право на съхраняване на ВМ Миннотехническата
инспекция издава на предприятието удостоверение по установената форма.
Въз основа на удостоверението за право на набавяне на ВМ,
представено от местните органи на милицията, предприятието получава от
същите органи разрешение за получаване и превоз на ВМ (за всеки отделен
случай).
Свидетелството за набавяне на ВМ и разрешителното за получаване и
превоз на ВМ се издава на името на предприятието, извършващо взривните
работи, а ако взривните работи се възлагат на подведомствени поделения
(организации) – на името на поделението.
Удостоверенията или разрешителните, останали неизползувани в срока
на тяхното действие, след изтичане на този срок, трябва да бъдат незабавно
върнати на органите, които са ги издали.
В случай на изгубване на ново удостоверение или разрешително се
издава само при условие, че незабавно се подаде заявление за загубването на
удостоверението или разрешителното пред местните органи на милицията.

УДОСТОВЕРЕНИЕ
за набавяне на взривни материали

Издадено от …………………………………………………………………………
на ……………………………………………………………………………………………..
за набавяне на следните взривни материали:

№ по ред
……………………...
……………………...
……………………...
……………………...

Наименование и
вид на взривните
материали
…………………......
……………………..
……………………..
……………………..

Количество (с
цифри и думи)
……………………...
……………………...
……………………...
……………………...

Забележка
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..

Упоменатите взривни материали са предназначени за използуване при
взривни работи (указание на място и характера на работата)……………………
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
Условия за съхраняване на ВМ
……………………………………………………………………………………………….
Удостоверението важи до: ……………………………………………………..
НАЧАЛНИК НА МТИ: …………………………………………………………….
Печат: ………………………………………………………………………………
Дата на издаването: …………………………………………………………….
Приложение 26
ТИПОВА ПРОГРАМА
за подготовка на бомбаджии
ЧАСТ I
1. О и сведения за взривните ра оти. Значение на взривните работи
и техния производствен и икономически ефект.
Кратък исторически преглед за развитието на взривното дело.
2. Понятие за взривните ве ества и тяхната класификация. Понятие
за взрив и взривно вещество. Начин на възпламеняване на ВВ. Начален импулс
и чувствителност на взривните вещества. Скорости и форми на взривното
разпадане. Влияние на технологическото производство върху свойствата на
взривните вещества. Чувствителност на взривните вещества към топлини и
механични въздействия. Опасност при невнимателно и неправилно
манипулиране с взривни вещества. Газообразни продукти от взрива, техния
състав и свойства. Плътност на взривното вещество и нейното значение.
3. Взривни ве ества, допускани за употре а при взривните ра оти.
Състав и свойства на взривните вещества. Опаковане на различните видове
ВВ.
4. Средства за взривяване. Капсули – детонатори, електродетонатори,
тяхната конструкция и принцип на действие. Вид и условия на употребата.
Електродетонатори с мигновено и със закъснително действие (секундно и
милисекундно).

Бикфордов фитил – конструкция, скорост на горене, деление по вид и
време на горене, условия за употребата на всеки вид. Дефекти на бикфордовия
фитил, предизвикващи прекъсвания, бавно или ускорено горене и начин за
тяхното разпознаване. Начин и средства за възпламеняване на бикфордов
фитил. Средства за групово възпламеняване на бикфордовия фитил.
Детониращ фитил – конструкция, свойства.
5. При ори и проводници при електровъзпламеняване. Видове
източници на ток. Индуктори, техните видове и принцип на действие. Прибори и
приспособления за възпламеняване от мрежи, тяхното действие, батерии от
акумулатори или елементи, начин на тяхното свързване, грижи за източниците
на ток.
Магистрални,
крайни
и
съединителни
проводници,
тяхната
характеристика и предназначение. Изолиране на проводниците. Свръзки,
тяхното устройство и сигурност.
Контролни измервателни апарати за електровъзпламеняването.
Апарати за определяне на токопроводимост, тяхното действие.
Апарати за определяне величината на съпротивлението, тяхното
действие.
Грижи за апаратите. Табла за определяне мощностите на индукторите.
6. Изпитване на взривните материали. Изпитвания, извършвани
непосредствено от бомбаджиите или при тяхното участие. Характеристика на
изпитванията. Място и ред за тяхното извършване.
7. Уни ожаване на взривните материали. Причини за унищожаване на
взривни материали. Начин за унищожаване на взривните материали;
възпламеняване, запалване, потопяване, разтваряне. Предимствени начини за
унищожаване на тези или онези видове взривни материали. Ред и начин за
работа при унищожаването, норми и мерки за безопасност.
8. Съхраняване, раздаване и отчитане на взривните материали.
Складове за взривни материали. Базисни и разходни складове. Повърхностни,
вкопани, полувкопани и подземни складове. Основни изисквания за складовете.
Характеристика на устройството на складовете и тяхното поддържане.
Вътрешно устройство на хранилищата, вентилация и др. Ред за подреждане на
взривните материали в хранилищата.
9. Транспортиране на взривните материали. Видове транспорт,
използуван при превозване на взривните материали. Превозване с
железопътен, воден, автомобилен и каруцарски превоз и изисквания към него,
ред и особености. Норми за товарене на вагони, параходи, автомобили, каруци

и товарни животни. Ред за придвижване на транспорта. Превозване на особено
чувствителни взривни материали (капсули, динамити и др.).
Възможност, норми и условия за съвместно превозване на взривни
материали.
Пренасяне на взривни материали от склада до мястото на работата.
Приспособления за пренасянето. Ред за пренасянето.
10. Отмразяване, водоизолация, сушене и патрониране на взривните
ве ества. Изсушаване и патрониране на прахообразни взривни вещества.
Мерки за безопасност при сушене и патрониране на взривните вещества.
Отмразяване на динамити. Водоизолация на взривните вещества.
11. Действие на взрива в среда. Сфери на действие на взрива. Понятие
за взривна фуния. Видове заряди: съсредоточени и удължени. Линия на наймалкото съпротивление и нейното значение. Различни минни заряди. Принцип
за изчисляване на зарядите. Най- прости формули.
12. Методи за взривяване: открити заряди, колонкови заряди (взривни
дупки и сондажи), котлови заряди, камерни заряди. Характеристика на всички
методи и област на прилагане. Основни принципи на разположение на
зарядите спрямо откритите повърхности.
Фактори, влияещи върху ефекта на взривните работи: големина на
заряда, взаиморазположение, набивка, ред за възпламеняване и пр.
13. О
ред за взривните ра оти. Поставяне на фитилните отрязъци.
Проверка на електродетонаторите. Приготвяне на патро – боевика. Контролен
фитилен отрязък (миче), неговата характеристика и предназначение.
Съхраняване на взривните материали на мястото на работата. Опасна зона и
нейните граници. Сгинализация при взривните работи. Отстраняване на
страничните хора и работници, неучаствуващи във взривните работи.
Зареждане, набиване, материали, размери. Техника на изпълнение на огневото
възпламеняване. Техника на изпълнение на електрическото възпламеняване.
Техника на изпълнение на възпламеняването с детониращ фитил. Извършване
на взривяването. Места за скривалища. Време за изчакване. Преглед на
гръмналия забой. Ликвидация на откази.
14. Организация на ра отите на ом аджиите. Индивидуален метод за
работа на бомбаджията. Бригаден метод. Роля на бригадира.
Прикрепване на бомбаджиите към определени участъци. Рационален
режим на работното време. Ликвидация на престоите. Съкращаване на времето
за изпълнение на отделните операции. План за работата на бригадата и
отделните нейни членове. Журнал за резултатите от взривяването. Показатели
на взривните работи, разход на взривните материали за единица работа.

Работни норми на бомбаджиите, разпределяне на труда на бомбаджиите с
помощник.
ЧАСТ II
1. Взривни ра оти в кариерите. Допускане за употребление взривни
материали. Необходими прибори и инструменти. Методи за взривни работи в
кариерите. Опасна зона. Техника за изпълнение на различни взривни работи.
Задължения на бомбаджията при различните методи на взривяване. Места за
укриване на бомбаджията през време на взривяването.
2. Взривни ра оти в изра отки с намален профил. Допустими за
употреба взривни материали. Необходими прибори и инструменти. Методи на
взривяване. Значение и брой на откритите плоскости. Подкопани и отбойни
дупки. Видове подкопи и условия за тяхното прилагане. Разположение на
дупките при подготвителните и нарезните изработки. Разположение на дупките
при очистните работи. Места за скриване през вземане на взривяването.
Проветряване на изработките след взривяването.Време за влизане в забоя за
преглед и за допускане работниците на работа.
3. Взривни ра оти в рудни, опасни по газ и прах. Характеристика на
опасността на праховъздушната или газовъздушната среда при извършване на
взривните работи. Допускани за употреба взривни материали. Допускани за
употреба апарати и инструменти. Допускани начини за възпламеняване.
Големината на заряда и набивката. Измерване на газа. Опрашване с инертен
газ. Разтърсващо взривяване.
Приложение 27
ПРЕДПИАСНИ ЗА «ЛИЧНА БОМБАДЖИЙСКА КНИЖКА»
1. Лицата, издържали изпита, придобиват квалификационно звание
«бомбаджия». Те получават «Лична бомбаджийска книжка» (приложение 27а),
удостоверяваща правото за извършване на един или друг вид взривни работи
(видът на работата, на която се допуска бомбаджията, се посочва в издадената
му «Лична бомбаджийска книжка» и на всички нейни талони). Книжката се
подписва пт председателя на комисията и представителя на администрацията
на предприятието. Без подпис и печат от РМТИ книжката е невалидна.
Председателят на квалификационната комисия трябва да бъде представител
на РМТИ.
2. Цялото деловодство по обучението и изпитите на бомбаджии
(протоколи, списъци на издържалите изпита, отчетни картони на бомбаджиите)
трябва да се държат в предприятието, а документите да се съхраняват в
досиетата на бомбаджиите.
3. Книжката има талони с № 1, 2 и 3.

Талон № 1 се издава на ръка на бомбаджията заедно с «Личната
бомбаджийска книжка». Талон № 2 и 3 трябва да се намират в личното досие
на бомбаджията.
4. При преминаване от един вид взривни работи на друг бомбаджията
обезателно държи проверовъчен изпит по новия вид работа пред
квалификационната комисия, която е длъжна да направи отметка за
извършената проверка в «Личната бомбаджийска книжка».
5. Преминалият на нов вид работа бомбаджия трябва първите шест
смени от своята работа да извърши под непосредствения надзор на опитен
бомбаджия.
6. За нарушаване изискванията на Правилника за техническата
безопасност при разработване на рудни, нерудни и разсипни месторождения
по подземен начин на бомбаджията се отнема талон № 1 и в замяна се издава
талон № 2. Талон № 1 се унищожава със специален щемпел и се съхранява
при отчетния картон на бомбаджията.
При второ нарушение на бомбаджията на Правилника за техническата
безопасност се отнема и талон № 2 и вместо него може да бъде издаден талон
№ 3.
Ако бомбаджията имайки вече талон № 3 пак наруши Правилника за
техническата безопасност, отнема му се заедно с талон № 3 и «Личната
бомбаджийска книжка» и той се лишава отправото да извършва бомбаджийски
работи.
«Личната бомбаджийска книжка» може да бъде отнета на бомбаджията
даже при наличност на всички талони, когато бомбаджията е допуснал грубо
нарушение, което нарушение е довело или би довело до тежка злополука.
Талоните и «Личната бомбаджийска книжка» се отнемат на бомбаджията от
ръководството на предприятието (директора или главния инженер), а така също
и от инспекторите при МТИ и РМТИ.
7. Бланките за «Личната бомбаджийска книжка» могат да бъдат
изготвени от всяко ведомство или министерство, при което поредната
наомерация на книжките (виж приложение 27а, 27б) се води за всяко ведомство
поотделно.
При преминаване в друго ведомство или министерство бомбаджията не
се лишава от правото да извършва този вид взривни работи, който е посочен в
неговата «Лична бомбаджийска книжка», но той е длъжен при преминаване да
постави не само «Личната бомбаджийска книжка», но и отчетния картон. (виж
приоложение 27б).

Приложение 27а
ЛИЧНА БОМБАДЖИЙСКА КНИЖКА
Стр. 1

Стр. 2

Фотоснимка
Удостоверение №

Лична
бомбаджийска книжка

Име …………………………………………………
Презиме …………………………………………..
Фамилия ………………………………………….
Има право да извършва взривни работи...
…………………………………………………………..
………………………………………………………….
Председател на квалификац. комисия …
………………………………………………………….
Представ. на предприятието …………………….
…………………………………………………………

Стр. 3

Личен подпис на бомбаджията ………..
Издадена на ………….. 195……… год.
Квалификационна комисия при ………………
………………………………………………………
……………………………………………………...
град (с) ……………………………………………
на основание протокол
№ ……………….. от «…………» ………………
19……. год.

Стр. 4

Има допълнително право да извършва взривни
работи …………………………………………………
…………………………………………………………..
Председател на квалификационната комисия
………………………………………………………….
Печат
На основание протокол
№ ……………….. от ……………… 19……. год.
град (с) ……………………………………………

Стр. 5

Талон № ………….

Удостоверението е отнесено в «…………»

за право на извършване на взривни работи …

часа на ………………. 19 …….. год.

…………………………………………………………

Длъжност, име, презиме и фамилия на лицето,
отнело удостоверението …………………………...

Име на бомбаджията ……………………………..
Презиме …………………………………………….
Фамилия ……………………………………………
Удостоверение на бомбаджията
№ …………………………………...
Паспорт № …………………………………………
Длъжност, име, презиме и фамилия на лицето,
попълващо талона
………………………………………………………..
Подпис………………………………………………
Печат………………….. 19 ……. год.

Причини за отнемане на удостоверението
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………

Приложение 27б
ОТЧЕТЕН КАРТОН НА БОМБАДЖИЯТА

(води се от предприятието, предава се на новото място на
работа на бомбаджията)

Фотоснимка
ЛИЧНА БОМБАДЖИЙСКА КНИЖКА

Име, презиме и фамилия ………………………………………
Издадена от ………………………………………………………

№ ………………………………………..

(предприятието)

за право на извършване на взривни

а) на основание протокол № …………. от ………………

работи ………………………………….

19 ………. год. Квлификационна комисия при ……………

…………………………………………...

в състав …………………………………………………………
б) на основание протокола от допълнителния изпит
№ ……….. от ………….. 19 ……… год.
Квалификационна комисия при ……………………………
в състав ………………………………………………………..
Продължение

Продължение
Месторабота

Поощрения

Наказания

Забележка за снемане
и причините за
снемането от отчета

1. Място и дата на раждането
2. Народност
3. Социален произход
4. Образование
а) общо
б) специално
в) партийно
5. Професия
със стаж, години
6. Партийност
7. Член на профсъюза от год., № на книжката
8. Подлежи ли на военен отчет и къде:
Състав
ВОС
Категория
№ на книжката
9. паспорт, кой, къде, кога и с какъв номер е издаден
10. Осъждан ли е, кога, къде, решение на съда
Подпис на лицето дали сведенията ……………………………
Подпис на лицето, попълнило отчетни картон ……………….
Подпис на бомбаджията за получена «Лична бомбаджийска книжка»……………………

Приложение 28
ТИПОВА ПРОГРАМА ЗА ПОДГОТОВКА НА ВЪВЕЖДАЩИ СКЛАДОВЕ
ЗА ВМ
1. Характеристика на явлението взрив и взривните материали.
Понятие за взрив и взривно вещество. Начини за възбуждане на взрива.
Начален импулс и чувствителност на взривните вещества. Скорости и форми
на взривното разлагане. Класификация на взривните вещества по различни
признаци. Температура на взрив. Обем на газовете при взрива. Отровни газове
при взрива и фактори, влияещи на тяхното образуване. Списък с допуснатите
взривни вещества. Характеристика и степен на опасност на отделните групи
взривни вещества при съхраняване и при манипулация с тях. Опаковка.
Изисквания на стандарти и технически условия за качеството на ВВ. Методи за
изпитване на ВВ.
2. Характеристика на средствата за възпламеняване. Капсули,
детонатори и електродетонатори. Видове, свойства. Степен на опасност при
съхраняване и манипулация с тях. Опаковка. Изисквания за качеството. Методи
за изпитване.
Детониращ фитил. Характеристика, степен на опасност при манипулация,
условия за съхраняване. Средства за запалване на фитила и условие за
тяхното съхраняване. Опаковка. Изисквания за качеството. Методи за
изпитване.
Тлеещ фитил. Патрони за групово запалване на бикфордовия фитил.
Запалителни свещи. Електровъзпламенители.
3. Складове за взривни материали. Характеристика на склада.
Класификация на складовете: базисни и разходни, постоянни, временни и
кратковременни,
повърхностни,
полувкопани,
вкопани
и
подземни.
Предназначение на всеки вид склад. Схема за разположение на всеки вид
склад. Безопасни разстояния, отделящи склада от другите съоръжения, обекти
и изработки.
Разстояния между хранилищата, камерите и клетките. Спомагателни
помещения при складовете. Назначение и устройство. Вътрешна уредба на
хранилищата и камерите на складовете: маси, полици и др. Устройство на
хранилищата и камерите; материали за постройката и закрепването,
устройство на осветлението и отоплението.
Покрити предверия и тяхното предназначение, устройство и уредба.
Защита от гръм на повърхностите, полувкопаните и вкопаните складове,
нейното устройство и кнотрол. Валове, тяхното предназначение, размери и
устройства.

4. Превозване на взривни материали. Общ ред на превозване на
взривните материали с транспортни средства на предприятието по
железопътни, въздушни и водни пътища. Ред за предявяване на товари за
отправяне. Ред за получаване на товари от ВМ. Ред за превозване на товари с
автомобили и коларски транспорт, с товарни животни и като ръчен товар.
Товарене, движение по пътищата, охрана, маршрут и разтоварване.
Ред за получаване на разрешения за набавяне и превозване на
взривните материали.
5. Поддържане и о служване на складовете. Ред за получаване за
разрешение за използуване на склада. Паспорт на склада. Охрана и
сигнализация на складовете, противопожарна охрана на складовете.
Наблюдения за състоянията на хранилищата. Ремонт на хранилищата.
Наблюдения за състоянието на влажността и температурата вътре в
хранилищата. Прибори за тази цел и ползуването им. Мерки за регулиране на
температурата и влажността.
Правила за съхраняване и поддържане на взривните материали. Ред за
раздаване на ВМ. Почистване помещението от остатъци ВМ. Противопожарни
средства в противопожарния навес и в хранилищата. Водоеми и водопроводи.
Наблюдение за територията на склада – очистване от треви и боклук.
Осветление на територията на склада. Осветление на хранилищните камери.
Съхраняване на печата, ключовете от хранилищата и пломбените клещи.
6. Отчитане, приемане и раздаване на взривните материали. Ред за
водене отчетността за ВМ. Форми и документи за приемане и раздаване на
взривните материали. Форми за отчетността на склада. Оформяне приходо –
разходните документи за ВМ. Персонал за обслужване на склада. Ред за
неговото назначаване и уволняване. Задължения на персонала по отчитането,
приемането и раздаването. Ред за раздаване ВМ на бомбаджиите и приемане
от тях на неупотребените ВМ.
7. Изпитвания на взривните материали. Общи условия за изпитване на
ВМ. Изпитвания, които са задължителни за базисните и разходните складве.
Устройство на лаборатории при големите складове. Уредба на лабораториите,
персонал. Персонал за извършване изпитвания в складовете. Прибори и
принадлежности, необходими за извършване на изпитванията. Изпитвания на
амониево – селитрови ВВ. Изпитвания на нитроглицеринови ВВ. Изпитвания на
нитропроизводни от ароматичната група. Изпитвания на капсул – детонатори.
Изпитвания на електродетонатори. Проверка за токопроводимост. Изпитване
на бикфордовия фитил. Изпитване на детониращия фитил. Място за
извършване на различните изпитвания. Срок за изпитването на всеки вид ВМ.
Оформяване на резултатите от изпитванията на ВМ.

8. Уни ожаване на взривните материали. Различни начини за
унищожаване на ВМ. Избор на начин за унищожаване. Унищожаване чрез
възпламеняване. Унищожаване чрез запалване. Унищожаване чрез потапяне
или разтваряне. Форма на протокола за унищожаване.
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ПАСПОРТ НА СКЛАД НА ВМ

1. Кога е построена складовата база………………………………………………………………………………………
2. Склада е собственост на …………………………………………………………………………………………………
наименование на предприятието
3. Обслужвани от склада предприятия …………………………………………………………………………………..
4. Разстояние от склада до обслужващите от него предприятия …………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Вид на склада (надземен, подземен, вкопан, постоянен, временен, кратковременен) ………………………
6. Брой на складовете в територията на складовата база …………………………………………………………...
7. В тях се съхраняват взривните вещества:
а) в склад № ……………. до ………………. кг. нитроглицерин
б) в склад № ……………. до ………………. кг. амониево – селитрови ВВ
в) в склад № ……………. до ………………. кг. барут
г) в склад № ……………. до ………………. кг. капсул – детонатори

е) в склад № ……………. до ………………. кг. бикфордов фитил
ж) в склад № ……………. до ……………….
8. От какъв материал са построени сградите:
а) за съхранение на ВВ
склад № ……………………………………………………………………………………………………………
склад № ……………………………………………………………………………………………………………
склад № ……………………………………………………………………………………………………………
склад № ……………………………………………………………………………………………………………
б) за средства за възпламеняване:
склад № ……………………………………………………………………………………………………………
склад № ……………………………………………………………………………………………………………
склад № ……………………………………………………………………………………………………………
склад № ……………………………………………………………………………………………………………
9. Защита от атмосферно електричество:
а) брой на гръмоотводите …………………………………………………………………………………………
б) разстояние между гръмоотводите и стените на сградите поотделно за всеки склад

10. Противопожарни съоръжения:
а) брой на противопожарните табла (навеси) ………………………………………………………………..
б) брой на пожарогасителите ………………..………………………………………………………………..
в) брой на бъчвите с вода ……………………………………………………………………………………..
г) брой на сандъците с пясък …………………………………………………………………………………
д) брой на кофпомпите ………………………………………………………………………………………..
е) състояние на противопожарната канафка ……………………………………………………………..
широчина (отгоре) ……………….., дълбочина ………………., разстояние от оградата ………………, метра
ж) състояние на противопожарната зона около склада ……………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
з) вместимост и брой на резервоарите (кранове) ………………………………………………………………………
и) наличност на други съоръжения (кофи, кирки, лопати) ……………….…………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
11. Състояние на оградата:
а) материал ……………………………………………………………………………………………………...
б) височина на всяка страна …………………………………………………………………………………

в) разстояние до стените на складовете …………………………………………………………………..
12. Осветление на склада:
а) напрежение (волтаж) на мрежата ………………………………………………………………………..
б) брой на точките …………………………………………………………………………………………..
в) вид на лампите …………………………………………………………………………………………..
13. Сигнализация и връзка (каква):
а) с охраната ………….……………………………………………………………………………………..
б) с противопожарната служба …………………………………………………………………………..
в) с администрацията на предприятието ..……………………………………………………………..
14. Охрана на склада (военна, милиционерска, въоръжена)
а) брой на хората …….……………………………………………………………………………………..
б) брой на постовете ...……………………………………………………………………………………..
в) брой на кучетата за охрана …..………………………………………………………………………..
15. Задължителни приложения към книжката на склада:
а) ситуационен план на склада и заобикалящата го местност в радиус, не по- малък от 3 км (мащаб 1:10000), с нанесени
всички сгради, пътища, релеф на местността и пр., с посочване на разстоянията между тях и склада;

б) план на територията на склада (1:500) с нанесени на него всички сгради, оградата и пр., с посочване на разстоянията
между тях.
16. Дата на попълване на книжката …………………………………………………………………………

ОТ СЪОТВЕТНИТЕ ЕКЗЕМЛЯРИ
Първият се пази в склада за ВМ
Втория се предава на милицията
Третия се предава на служба техническа безопасност

1. Ръководител на предприятието ………………………
ПОДПИСИ: …………………………………………………..
2. Ръководител на взривните работи …………………..

Приложение 30
ИНСТРУКЦИЯ
за проектиране, устройване и експлоатация на гръмоотводна защита
на складовете за съхраняване на взривните материали
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Гръмотевицата е проява на атмосферното електричество.
Благодарение на електрическата индукция повърхността на земята под
облаците, а също между облаците и намиращите се на земята съоръжения се
зареждат с противоположен заряд, вследствие на което между облаците, а
също между облаците и повърхността на земята възникват електрически
полета. От постепенното натрупване на зарядите повишават потенциала на
облаците до критичната величина, при което се започва разреждане между
съседни облаци или между облака и земята. Този заряд се съпровожда със
силна светлина по канала на разряда и с рязък звуков ефект, характеризиращ
се с малка продължителност (части от секундата) и със значителна сила на
тока, достигаща до 200 000 амера.
Разрядите между облаците оказват по начало малко влияние на
съоръженията, намиращи се на повърхността на земята, отколкото разрядите
между облак и земята.
При разряди към земята може да има следните случай:
а. Непосредствено поражение по канала на мълнията на надземните
съоръжения, съпроводено със значителни механически и термически ефекти,
предизвикващи пожари и взривове в различни видове здания и съоръжения.
Такива поражения на съоръженията от прекия удар на мълнията носят името
първично въздействие на гръма.
б. Разряд на мълнията на известно разстояние от съоръженията. Такъв
разряд, неоказващ пряко въздействие на зданието или съоръжението, се
проявява с редица вторични явления. Те от своя страна могат да предизвикат
знаително въздействие върху взривоопасните съоръжения. Проявата на
мълния от този род се нарича вторично въздействие на гръма.
2. При първичното въздействие на гръма и мястото на
съприкосновението на канала на гръма с обекта се образува висока
температура, вследствие на което материалите, които горят може да се
възпламенят.
При съприкосновение на канала на гръма с материали, които не горят
(керпич, бетон или тухли), може да се получи частично разрушение, а лесно

възпалменяващите се и взривяващите се течности и вещества да се запалят
или взривят.
За обекти, които имат защита от гръмотевица, преките поражения от
гръма са опасни за това, че потенциалът в участъка на обекта, поразен от
гръма, по отношение на земята и всички предмети, намиращи се на
повърхността й, достигат до много големи стойности. В резултат възниква
разряд към земята вътре в помещенията на поразения обект по пътя на наймалкото електрическо съпротивление. Образувания по този начин разряд
(искра) може да предизвика взривяване на взривните вещества, намиращи се в
склада за взривни материали.
3. Вторичното въздействие на гръма предизвиква електростатична и
елктромагнитна индукция.
а. Електростатична индукция
Вследствие на електростатичната индукция буреносния облак натрупва
по земните обекти заряди, противоположни на знака на облака. Това
натрупване протича значително бавно и зарядите практически се натрупват
даже и на обекти, които са изолирани от земята.
След разряда на облака, който може да протече например между
заредени облаци, зарядът на облака се изменя по величина или пък може
съвсем да изчезне. Останалият в изолираният обект електрически заряд не
успява да се разреди след разряда, настъпил в облака и в металните части на
този обект се създава значителен потенциал по отношение на всички заземени
предмети.
Такава разлика в потенциалите може да се появи примерно между
металния покрив на дървено или каменно здание и които и да било метални
предмети, които имат съприкосновение със земята (тръбопроводи, подземни
кабели и др.) разликата в потенциалите може да бъде напълно достатъчна за
образуване на електрически заряд, т. е. да се получи искра вътре в
помещението и да възникне взрив.
Сигурна мярка за защита от електростатична индукция е заземяването на
всички метални предмети (железни покриви, тръбопроводи, арматури).
б. Електромагнитна индукция
Прекият удар на гърма върху гръмоотвода или в непосредствена близост
със защитавания обект се съпровожда с появата на силно електромагнитно
поле, което индуктира във всички метални контури електродвижеща сила,
способна да предизвика искрообразуване. В зависимост от характера на
изменението на тока, размерите на контура, неговата отдалеченост от канала
на мълнията или от гръмоотвода тази електродвижеща сила може да достигне

значителна сила. Такива контури в защитавания обект могат да бъдат
образувани от различни видове метални предмети (тръбопроводи, кабели и
др.) или пък от съчетание на такива.
Сигурна защита от въздействието на електромагнитната индукция е
създаването на затворени контури, като всички метални предмети се
съединяват в местата на тяхното сближаване и като се образуват добри
контакти както между различните видове предмети, така и при фланците или в
местата на сближаването им.
Индуктираната електродвижеща сила в такива затворени пространства
предизвиква появата на електрически ток и незначително нагряване на
елементите на контура, което не може да предизвика каквато и да било
опасност.
4. Наред с първичното и вторичното въздействие на гърма немалка
опасност за взривоопасните обекти може да представлява натрупването на
високи потенциали. Такива натрупвания може да се получат както по
въздушните проводници с обикновено предназначение (силови, осветителни,
сигнализационни), така и по подземните тръбопроводи и кабели, които имат
връзка със заземителите на гръмоотводите или пък са разположени близо до
тях.
Високи потенциали във въздушните проводници могат да се появят в
резултат на електростатичната индукция или при прекия удар на гърма върху
тях, а така също и в случай на преминаване на гърма по линията на стволовете
на близко разположени поразени дървета.
Тези потенциали са способни да предизвикват вътре в обектите
електрически заряд по арматурата на мрежата от близо разположени един до
друг предмети.
Освен опасността от образуване на искри във взривоопасните обекти
тези разряди изискват особени предпазни мерки и за лицата, които се намират
в близост с апаратурата, свързана с мрежата. Ако към заземител, през
заземителите на гръмоотводите на който протича ток (последните получават
значителен електрически потенциал), са долепени или разположени наблизо
тръбопроводи или други метални предмети, които се намират във
взривоопасния обект, по тях може да проникне електрическият потенциал от
заземителя на гръмоотвода.
Като защитна мярка от такива натрупвания на високи потенциали се
явява съответно отделяне на заземителните устройства от подземните
магистрали и тяхното заземяване при въвеждането им в обекта.
5. Разрядът на гърма е опасен и затова, че неговият удар предизвиква
поражения върху хората, намиращи се близо до гръмоотводните защитни

устройства. Такива поражения могат да станат при съприкосновение на хората
с елементи от заземителните устройства в момента на падането на гърма или
когато се намират в непосредствена близост до заземителите на
гръмоотводите.
6. В зависимост от степента на опасността, която представлява за всички
здания, съоръжения и складове, поражението от гърма бива три категории. Най
– големи изисквания за сигурност се предявяват към гръмоотводната защита на
обекти от I и II категория, където възникването на електрическа искра при
разряда на гърма може да предизвика взрив.
7. Постоянни складове за ВМ, помещенията за размразяване на
динамитите, за сушене, премилане и патрониране за амониево – селитрови ВВ
и лабораториите на складовете за ВМ се отнасят към I категория, за които
гръмоотводната защита е задължителна както от първичното, така и от
вторичното въздействие на гърма, независимо от това, дали складът е
повърхностен, полувкопан или вкопан.
8. Предвид на това, че временните складове също са определени за
съхраняване на значителни количества взривни вещества, всички изисквания,
изложени в предходната точка по отношение постоянните складове, изцяло се
отнасят и за временните складове.
9. Кратковременните складове (на коли, автомобили, вагони) не се
устройват с гръмоотводна защита. Изключение се прави само за плуващите
складове, за които защитата от пряко попадение на гръм е задължителна.
10. Гръмоотводите и техните заземители се изработват изолирано от
складовете за ВМ.
Забранява се прокарването на въздушни проводници към склада. Не се
допуска поставянето на гръмоотводи върху зданията на склада.
11. Складове за ВМ трябва да бъдат напълно защитени от поразяване от
гръм независимо от броя на гръмотевичните дни, характерни за дадена
местност.
ачини на гръмотевична за ита на складовете за ВМ.
12. Съществуващите методи на гръмотевична защита от преки удари от
гръм, основани на свойството на гърма, поразяват издигнатите на най – високо
място над повърхността на земята предмети, които имат най – малко
съпротивление за протичане на тока от гърма в земята. За тази цел се прилагат
специални гръмоотводи, издигащи се над защитавания обект, които приемат
върху себе си удара на гърма и отвеждат тока от него в земята. С това се
постига защита на обекта от поражения.

13. Гръмоотводът се състои от три основни части: гръмоприемник,
поемащ върху себе си прекия удар на гърма; токоотвод, съединяващ
гръмоприемника със заземителя; заземител, който се разполага в земята и
отвежда в нея тока от гърма.
14. По типове гръмоприемници на гръмоотводите се разделят на
стълбови и въжени. По количество на съвместно действуващите
гръмоприемници, гръмоотводите се делят на единични, двойни и многократни
(когато гръмоотводите са повече от два).
15. За складове за ВМ най – ефикасни са стълбовите гръмоотводи, които
трябва да се употребяват във всички случаи на защита от преки поражения от
гръм.
16. Складове за ВМ трябва да бъдат защитени от преки удари на гръм от
отделно стоящи гръмоотводи, при които всички тоководещи елементи и
заземители трябва да се правят изолирано от обекта и от всички метални
предмети, разположени в земята и имащи връзка със защитавания обект.
необходимите разстояния от елементите на гръмоотвода до различните части
на обекта по въздуха и земята се определят в съгласие с т. 26 от настоящата
инструкция.
Всеки гръмоотвод трябва да има свой заземител. Величината на
импулсивното съпротивление по целия заземител на всеки гръмоотвод трябва
да бъде от порядъка на 10 ома.
17. Защита на складовете за ВМ от електрическата индукция се
осъществява със заземяване на всички метални предмети и уредби, които се
намират в склада. Затова се устройва специален заземител за защита от
вторично въздействие, който се препоръчва да се изпълнява във вид на контур,
прокаран в земята отвън и околовръст хранилището на разстояние 0,5 до 1 м
от основите и на дълбочина 0,8 м. Заземяването на всички метални
конструкции трябва да се прави по най – късия път. Общото съпротивление на
заземяването трябва да бъде от порядъка на 5 – 10 ома. С цел да се снижи
съпротивлението на заземителя допуска се да се присъединяват към него
всички производствени тръбопроводи, разположени в земята (водопровод и
пр.).
Заземителите за защита от преки удари на гърма и от вторините
въздействия трябва да бъдат отдалечени един от друг на разстояние не по –
малко 3 м.
Вместо заземяване на всички метални предмети и уредби на склада
защитата от електрическата индукция може да бъде изпълнена и по друг начин.
За тази цел по външните страни на хранилищата се прокарват
вертикални токоотводи на разстояние 15 – 25 м един от друг, които се

присъединяват към заземителя за защита от вторично въздействие. Когато
хранилището е с метален покрив, тези токоотводи се съединяват към него. Ако
покривът е направен от токонепроводещи материали, необходимо е по върха
на покрива да се сложи метална мрежа със странични връзки на 4 – 5 м и с
помощта на токоотводи, положени по стените, да се присъединени към
заземителя. Сечението на всички токоотводи и на мрежата трябва да бъде не
по – малко от 16 – 25 мм².
18. За защита от електрическа индукция е необходимо всички
тръбопроводи, кабели и др., които могат да бъдат прокарани в склада, да се
съединяват сигурно един за друг в мястото на сближаването им (5 – 10 см) и
през 15 – 20 м от дължината им при паралелно разполагане. Такива
съединения трябва да бъдат направени и за всички други случаи на
сближаване на метални предмети със скелетите на железните конструкции на
склада, уредбите, обвивките на кабелите и пр. При това трябва да се обърне
внимание за създаване на добри контакти в местата на съединенията на
тръбопроводите при фланците, муфите и пр., които се изпълняват посредством
свръзки. Такива свръзки се изпълняват от желязна или медна жица със сечение
16 – 25 мм².
19. За защита на хранилищата от натрупване на високи потенциали е
необходимо:
а. Да не се допуска въвеждането на въздушни линии; даже кабели, ако те
преминават във въздушни линии – не се препоръчва да се въвеждат в зданието
на склада. За складове, намиращи се в експлоатация, за които ликвидирането
на въздушните линии може да бъде съпроводено с големи трудности, като
временна мярка може да се употреби кабелен път на дължина, не по – малка от
100 м, с установяване при въвеждането на нисковолтов вентилен разредник.
Освен това двата края на кабелната броня и обвивката трябва да се заземяват,
като при хранилището се използува заземителят на защитата от вторично
въздействие, а в мястото на прехода на въздушната линия в кабел се устройва
отделен заземител със съпротивление не повече от 5 ома. Куките на
изолаторите от въздушната линия на най – близките два стълба от мястото на
прехода в кабел се заземяват. Съпротивлението на заземителя трябва да бъде
около 10 ома (фиг. 38).
Фиг. 38 Схема за защита на хранилище на ВМ от
натрупване на високи потенциали.
б. Приемниците и апаратите (телефони, пожарни предупредители),
присъединени към въздушната линия, се установяват извън зданията на
складовете при спазване на необходимите разстояния от стените на склада
съгласно т. 26, а самите апарати се заземяват чрез заземител със
съпротивление около 10 ома.

в. Вкарването на електромрежата в склада се извършва с подземен
кабел от разпределителния пункт.
При мястото, където става въвеждането на кабела в склада, бронята и
обвивката на кабела се съединяват със заземителната защита от вторично
въздействие. Освен това кабелите трябва да бъдат отделени на достатъчно
разстояние от заземителите на гръмоотводите (т. 26).
За ита от преки удари от гръм
20. Защитното действие на гръмоотводите се определя от тяхната зона
на защита. Защитната зона на гръмоотвода представлява пространството,
което с достатъчна сигурност не може да бъде поразено от пряк удар на гръм.
Съоръжението ще бъде защитено от прекия удар на гърма, ако всички
негови части се окажат в границите на защитната зона на гръмоотвода.
21. Защитната зона на единичен стълбов гръмоотвод с височина h
представлява конус с образуваща във вид на счупена линия (фиг. 39), върхът
на която съвпада с върха на гръмоотвода. Основата на конуса представлява
окръжност с радиус r = 1,5 h.
Хоризонталното сечение на защитната зона на височина hx (височината
на защитното ниво) от земята представлява кръг с радиус rx (rx – защитен
радиус) с център оста на гръмоотвода. Защитната зона се построява графично
чрез съединяване с прави на точките по оста на гръмоотвода на разстояние 0,8
h и h от земята, с точките от двете страни на основата на гръмоотвода на
разстояние съответно 1,5h и 0,75h.
Фиг. 39 Защитна зона на единичен стълбов гръмоотвод
22. Защитната зона на двоен стълбов гръмоотвод на еднаква височина
при разстояние между гръмоотводите равно на а, е представено на фиг. 40.
Предпазната област на зоната се строи аналогично на зоната на единичен
гръмоотвод. Частта от зоната, разположена между гръмоотводите, отгоре се
ограничава от дъгата на окръжността, минаваща през върховете на
гръмоотводите. Тази окръжност при графично построяване се прокарва от
център, намиращ се на правата, излизаща перпендикулярно от средата на
двата гръмоотвода

( ).

Центърът на тази окръжност е разположен от

повърхността на земята на разстояние ’ = 4h. Сечението на защитната зона
във вертикалната плоскост, минаваща през средата между гръмоотводите, по
своето очертание е подобно на защитната зона на единичен гръмоотвод с
височина h0, където h0 е разстоянието от повърхността на земята до горната
граница на зоната в тази плоскост; съответно на това r0 = 1,5 h0, а r0x е радиусът
на защитата в най – тясното място на зоната.

Фиг. 40 Защитна зона на двоен стълбов гръмоотвод с еднаква височина
на стълбовете
23. Ако два стълбови гръмоотвода имат различна височина , защитната
зона се строи съгласно фиг. 41. Около гръмоотвода с по – голяма височина (h2)
се построява защитна зона както при единичен гръмоотвод, през върха на
гръмоотвода с по – малка височина (h1) се прокарва хоризонтална права в
плоскостта, образувана от гръмоотводите. Точката на пресичането на тази
права с посочената зона се разглежда като връх на фиктивен гръмоотвод,
въздействуващ с равния на него гръмоотвод (двоен гръмоотвод с еднакви
височини).
Фиг. 41 Защитна зона на двоен стълбов гръмоотвод с различни височини
на стълбовете
24. Площите, защитавани от три или четири стълбови гръмоотвода имат
формата, представена на фигура 42. Площта заключена от многократен
гръмоотвод, ще бъде защитена по – сигурно, отколкото външните области,
образувани от зоната на единични и двойни гръмоотводи. Значенията r0x и rx се
определят по приведените вече правила за единични и двойни гръмоотводи.
Фиг. 42 Защитни площи при тройни (б) и четворни (а)
стълбови гръмоотводи
25. Всички задачи по проектиране на защита на хранилищата със
стълбови гръмоотводи могат да бъдат решени леко с помощта на номограмата
(фиг. 43).
Лявата част на номограмата позволява да се определят необходимите
размери на единичен гръмоотвод, дясната на – на двоен. Приемайки h0 = h –
височината на фиктивния гръмоотвод на лявата част на номограмата, може за
дадена височина hx да се определи значение r0x = rx, отговарящо за двоен
гръмоотвод.
Пример 1: Дадено rx = 15 м, hx = 17, 5 м; намираме h = 35 м.
Пример 2: Дадено r0 = 15 м, hx = 17, 5 м, а = 180 м, намираме h = 55 м (h0 =
32 м.)

Фиг. 43 Номограма за разчитане защитата на хранилища за
ВМ със стълбови гръмоотводи
26. В момента на удара на гърма токоотводите и заземителите на
гръмоотводите придобиват значителен потенциал, величината на който може

да се окаже достатъчна за разряд от елементите на гръмоотвода върху
защитавания обект (по въздуха и земята); за да не се получават подобни
разряди, необходимо е отдалечаването на елементите на гръмоотвода от
обекта. Минималното разстояние по въздуха S0 (фиг. 44) в метри от токоотвода
до защитавания обект в потенциалът в мгв, възникващ в токоотвода на
височина l (в метри) от земята в момента на удара на гърма, в зависимост от
импулсивното съпротивление на заземителят се определят чрез кривата (фиг.
45).
С цел да се осигури свободно преминаване на автомашините това
разстояние между гръмоотвода и хранилищата не трябва да бъде по – малко от
5 – 6 м.
Необходимото разстояние в земята в метри (S3) от елементите на
заземителите на стълбовите гръмоотводи до страните на защитавания обект
или металните предмети, имащи връзка с обекта, се определя така: S 3
0,5
0,6 Ri, където Ri е импулсното съпротивление на стълбовия гръмоотвод в омове.
Това разстояние трябва да бъде не по – малко от 3 м.
Фиг. 44 Фиг. 45

КОНСТРУКТИВНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ТОКООТВОДИТЕ И
ГРЪМООТВОДИТЕ
27. Всички токопроводещи елементи на гръмозащитните устройства
трябва да се правят от черен метал (стомана). Те трябва да бъдат защитени от
ръждясване чрез поцинковане или боядисване на контактните повърхности,
като боядисване на контактните повърхности в съединенията не се разрешава.
Площта на сечението на гръмоприемника при стълбовите гръмоотводи
трябва да бъде не по – малко от 100 мм², което съответствува на стомана с
размери: кръгла с ф = 12 мм, квадратна с размери 10 X 10 мм, на пръчки - 35 X
3 мм. В качеството на гръмоприемник може също така да бъде използувана
газова тръба с ф от 18 до 25 мм (¾” до 1”), горният край на която трябва да
бъде заварен. Сечението на токоотводите на гръмоотводите трябва да бъде не
по – малко от 50 мм². Съединяването на отделните части на токоотвода трябва
да става със сварка. в отделни случаи такива съединения може да се правят
посредством занитване или пресоване.
Площта на контактните повърхности при съединенията трябва да бъде
не по – малка от двойното сечение на токоотвода. Фиг. 46
28. За закрепване на гръмоприемника и токоотвода на необходимата
височина се употребяват дървени или метални мачти.

Като правило за гръмозащита на складовете за взривни материали
трябва да се употребяват дървени мачти. За неголеми хранилища може да се
употребят и по – прости мачти във вид на свободно стоящ стълб с диаметър в
долния край най – малко 16 – 20 см.
Към горния край на стълба се закрепва гръмоприемника издадената
(стърчащата) част на който трябва да бъде най- малко 1 – 1,5 м. За големи
складове се употребяват сложни мачти. Общия вид на такива мачти с височина
до 21,5 м е даден на Фиг. 46. Мачтите с по- малка височина се устройват по
аналогична конструкция чрез намаляване на размерите а и в съгласно табл. 1.
Изчисляването на дървените мачти трябва да бъде изпълнено по
съществуващите правила с отчитане на механическите и ветровите
натоварвания. Желателно е дървените стойки на гръмоотводите да се подлагат
на предварителна подготовка с антисептици. Във всички случай трябва да
бъдат предприети мероприятия за защита на стълбовете от загниване в
местата, подложени на активно загниване – при нивото на земята (намазване
със смола и др.). За да се увеличи трайността на стълбовете (за постоянните
складове), като се има предвид , че падането на стълбовете може да доведе до
опасност от големи разрушения, препоръчва се стълбовете да бъдат поставени
на релсови или бетонни отрезки.
29. Като стълбове за гръмоприемник може да се използуват дървета,
растящи близо до хранилището за взривните материали (дърво № 1 – фиг. 47);
при това разстоянието по въздуха и земята от токопровода до хранилището или
приближените до склада подземни комуникации трябва да отговарят на
изискванията, представени за отделно състоящите гръмоотводи (т.26).
Ако разстоянието между хранилището и дървото, използувано вместо
стълб, не отговаря на условията (т.26), необходимо е токоотводът, положен по
дървото, да се отведе от ствола му в противоположна на хранилището страна.
Височината на точката на отвода от ствола на дървото трябва да бъде избрана
така, че разстоянието по въздуха (фиг. 27) да отговаря на условието от т. 26.
Подобно мероприятие трябва да бъде проведено по отношение другите ,
растящи близо до хранилището, ако не се включват в защитната зона на
гръмоотвода, който защитава хранилището. Тези дървета трябва да се
разглеждат като отделни стоящи стълбови гръмоотводи. Ако дърветата са
много, най- добрия и ефектен начин за защита от разрушаване или поражение
върху хранилището е груповото обединяване по начина, показан на фиг. 47
(дървета 2 и 3)
Таблица 1
Височина на мачтата на
гръмоотвода в м

Височина на съставните елементи
в см

21,5
20,0
16,5
14,6
13

а

б

13
13
12,5
11
10

6,5
5
2
1,6
1

Ако корените на дърветата на отделни места не са на необходимото
разстояние, те трябва да бъдат отстранени. Импулсното съпротивление на
заземителя в този случай трябва да бъде не по- малко от 10 ома.
ЗАЗЕМИТЕЛНИ УСТРОЙСТВА
30. Под заземителни устройства (заземители) трябва да се разбира
съвкупността от проводници, които се намират в непосредствен контакт с
почвата.
Всеки заземител се характеризира със свое импулсно съпротивление,
т.е. съпротивление на протичане на тока от гръма . Импулсното
съпротивление на заземителя може значително да се отличава от величината
на съпротивлението, получавано обикновено при приетите начини на
измерване (променлив ток с промишлена честота, специални измерватели на
съпротивлението).
Тази разлика във величините на съпротивлението възниква за сметка на
кратковременното действие на тока от гръма (импулса) и значителната негова
величина. Кратковремеността на тока от гръма предизвиква индуктивно
падение на напрежението по дължината на заземителя и снижава
ефективността на отдалечените негови части. Големите амплитуди на тока от
гръма предизвикват искрови и дъгови процеси в земята по повърхността на
заземителя и намаляват съпротивлението на протичане на тока в сравнение
със съпротивлението на протичане при промишлената честота.
Пред вид на това, че по обикновените методи импулсното съпротивление
на заземителя не може да бъде измерено, неговата величина се определя по
пътя на умножаването на съпротивлението R~, измерено по един от
съществуващите методи, по коефициента α, характеризиращ особеността на
импулсния режим на тока от гръма, т.е.
= R~. α ома. Величината на
импулсното съпротивление зависи от размерите и конструкцията на
заземителите, а също от характера на почвата, в която се устройва самия
заземител (табл. 5).

31. Най- важното свойство на почвата, опреде;ящо величината на
съпротивлението на заземителя, е относителното съпротивление на почвата,
окръжаваща електродите на заземителя, под което се разбира
съпротивлението на стълб почва с дължина 1 см и сечение 1 см².
Относителното съпротивление на почвата зависи от нейните съставни
елементи, количеството на влагата и съдържащите се в нея примеси от соли.
Като се има предвид нееднородността на почвата, относителното й
съпротивление в различни пунктове и на различна дълбочина в дадена
местност може да бъде най- различно.
При проектиране на гръмозащита, относителното съпротивление на
почвата на даден участък се определя с непосредствено измерване, което се
извършва със забиване на измервателен електрод във формата на тръба или
прът на различна дълбочина. Измерването се извършва изключително в топло,
сухо време. За ориентировъчно изчисление в табл. 2 са дадени относителните
съпротивления на различни видове почви.
32. За гръмоотводна защита на складовете за взривяващи материали се
препоръчва да се употребяват следните видове заземители:
а) дълбоки – във вид на стоманени тръби или прътове забити в земята;
б) повърхностни – във вид на железни ивици (ленти);
в) пластинчати – във вид на пластина, закопани вертикално в земята.
Формулите за изчисляване на съпротивлението на протичане на тока при
установения режим, т.е за условията за непосредствено измерване по
практическите методи, са приведени в табл. 3.
Таблица 2
Наименование на
почвата

Пясък
Песъчлива земя
Глинеста почва
Глина
Чернозем
Речна вода
Морска вода

Относително съпротивление
.
ома на см
Възможен предел на
При влажност 10-20%
колебанието на
към теглото на почвата
височината
4-7
1,5-4
0,4-1,5
0,08-0,7
0,096-5,3
10
0,002-0,01

7
3
1
0,4
2,0
-

Таблица 3
Формули за изчисляване на съпротивлението R
заземители
Вид на заземителя

за прости електродни

Формула за съпротивлението на заземителя
ома,

R =

Тръбен

за
0,5 м, където:
- относително съпротивление на почвата в
омове;
d – диаметър на тръбата в см;
l – дължина на тръбата в см;
t - разстояние на повърхността на земята до
средата на тръбата;

R =

Лентов

ома, за

2,5

за
0,5 м, където:
q е ширината на лентата в см; ако желязото е
кръгло, вместо q се поставя 2 d, където d е
диаметърът на тръбата в см.

Пластинчат

R =

ома,

където F е площта на пластината в см²

След
монтажа
на
заземителите,
изчислената
величина
на
съпротивлението на протичане трябва да бъде уточнена с непосредствени
измервания.
33. Като електроди за дълбоки заземители се употребяват стоманени
тръби с диаметър от 38 до 51 мм (от 1,5" до 2") или пък пръти , 40 – 50 мм, с
дължина 2 – 3 м, които се забиват в земята така, че горният им край да се

намира на дълбочина от 0,5 до 0,8 м от повърхността на земята. Приложението
на тези тръбни заземители е целесъобразно в тези случай, когато почвата има
значително малко съпротивление на дълбочина 2 – 3 м от повърхността.
В повечето случай съпротивлението на тръбния заземител, направен от
една тръба, е почти винаги по- голямо от онова, което се изисква. В такива
случай заземителя се изготвя от няколко тръби (фиг. 48, 49, 50)
Отделните тръби се съединяват по между си със стоманени ивици
(ленти) с размери 40х4 мм, които се прокарват до нивото на горния край на
тръбата. Съединенията се правят посредством сварка. Разстоянието между
тръбите трябва да бъде най- малко двойната дължина на тръбата.
34. Лентови заземители за защита от преки удари на гръма или от
вторичните въздействия (фиг. 51, 52) се употребяват във вид на лъчи или
ленти, поставени в почвата на дълбочина от 0,5 до 0,8 м. Като електроди се
използува лентова стомана с широчина 30 – 40 мм и дебелина 4 – 5 мм. Такива
заземители са най- удобни за почви, които имат малко относително
съпротивление при повърхността на земята или там, където забиването на
тръбни електроди е затруднено.. Поради значителното индуктивно падение на
напрежението импулсното съпротивление на дългите лентови заземители
значително се снижава. За това въвеждането на тока по тях става по средата
на лентата или се устройва заземител във вид на радиални лъчи (при брой на
лъчите повече от два) с дължина на всеки лъч не повече от 8 – 10 м.
35. Пластинчатите заземители се правят от поцинковани железни
листове с дебелина 4 – 5 мм и размери 0,5х2 м. Листовете се разполагат в
земята вертикално на дълбочина 1- 1,5 м от повърхността й. Ако една пластина
с посочените размери е недостатъчна за получаване на необходимото
съпротивление, вземат се няколко такива и се разполагат в една плоскост.
Разстоянието между вътрешните краища на пластините се взема към 3 м.
Също така, както и при тръбните елктроди, отделните пластини се съединяват
по между си с плоска стомана, към която се заварява токоотводът.
36. Общото импулсно съпротивление на сложните заземители, състоящи
се от няколко електрода, не е равно по стойност на паралелно събраните
импулсни съпротивления на отделните му елементи; действителното
съпротивление на сложните заземители има по- голяма величина за сметка на
взаимното влияние на електродите един от друг. Това влияние се изчислява с
импулсния коефициент на използуваемост
, величината на който е даден в
таблица 4.
37. Определянето на импулсното съпротивление на сложния заземител
се извършва по следния начин:

а. По резултатите от измерването на относителното съпротивление в
месторазположението на заземителя се преценява за относителното
съпротивление на почвата. Тази преценка се състои във вземане под внимание
състоянието на повърхността на почвата през време на измерването й (суха
или мокра) годишното време (лято или есен), типа на електрода, употребен при
измерването и пр.
За отчитане изменението на относителното съпротивление от тези
условия се включва коефициент, средна величина на който е между 1,3 до 1,4.

Таблица 4
коефициент на използуваемост за заземители от тръби, разположени в
редица и съединени с плоско желязо
Число на
тръбите n
2

Забележка и формула на импулсното
съпротивление на заземителя

2
3

0,85
0,80

5
7

0,75
0,70

a – разстояние между тръбите;
l - дължина на тръбите;

=

ома,

Където:
импулсивното
съпротивление на една тръба;
–
импулсивното
съпротивление на цялата система

По този начин за отчетно значение на относителното съпротивление на почвата
се приема измерената величина на относителното съпротивление, увеличена с
30 – 40%. При липса на измерени данни ориентировъчната величина за
относителното съпротивление на почвата може да се вземе от табл. 2 т. 31.
б. По формулите на табл. 3, т. 32 се определя съпротивлението R
отдерните заземители.

на

в. За всеки тип заземител за защита от преки удари на гръма се подбира
значение на импулсния коефициент α, съгласно табл. 5. За заземител за
защита от вторично въздействие на гръма се взима коефициент α = 1

Таблица 5
Приблизителни значения на импулсните коефициенти α на обикновени
заземители

Тип на заземителя
Тръба дълга 2 – 3 м
Хоризонтална ивица
дължина в м
10
20
30

Относително съпротивление на почвата в
ом/см

0,8

0,6

0,4

0,35

0,9
1,1
1,4

0,7
0,9
1,0

0,5
0,7
0,8

0,4
0,6
0,7

Забележка 1. При хоризонтална ивица (лента) се допуска въвеждането
на тока от единия край на заземителя. При присъединяване на токоотвода към
средата на ивицата (лентата) посочените в таблицата коефициенти отговарят
на удвоената дължина.
2. За импулсен коефициент на пластинчат заземител ориентировъчно
може да бъде приет този на тръбен заземител.
г. За всеки вид заземител се определя неговото импулсно съпротивление
като произведение на съпротивлението на протичане на ток с промишлената
честота със значението на импулсния коефициент.
д. Импулсното съпротивление на цялата система се определя, като
сборът на съпротивленията на отделните заземители се раздели на импулсния
коефициент на използуваната система.
38. За практическо използуване се дава табл. 6 с характеристиките на
основните типове заземители, изчислени по дадените по горе формули.
Показаните в таблицата типове заземители при почви с високи относителни
съпротивления не се ограничават по число или форма на електродите на
заземителя. С посочените в таблицата брой на електродите необходимото
импулсно съпротивление на заземителя може да не бъде достигнато. В такива
случай се употребява по- голям брой електроди (тръби), разположени в редица.
Изчисляването на такива заземители се провежда съгласно т. 37.

39. След поставяне на заземителя неговото действително съпротивление
по цялата му дължина трябва да се измери; ако то се окаже над изчисленото,
необходимо е да се добавят съответен брой допълнителни електроди. Напомня
се, че по съществуващите методи се измерва съпротивлението на протичащия
ток с промишлена честота, но не и импулсното съпротивление. От
съществуващите методи за измерване на съпротивлението на заземителите
практически най- употребявани са:
метод за измерване падението на напрежението в изпитвания заземител
– посредством волтметър и амперметър;
измерването с помощта на измервател на заземление.

ЗАДАЧИ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА
ГРЪМООТВОДНА ЗАЩИТА
40. В проектирането на гръмоотводната защита трябва да бъдат
отразени следните въпроси:
а) предназначение, характер на съхраняваните вещества, тяхното
количество и начините на съхраняване в склада;
б) характеристика на склада от строителна гледна точка: материали на
стените, покривите, основни размери, число на хранилищата, разстояние
между хранилищата и пр.
в) наличност на уредби, дължина на складовите комуникации и
означване на всички приближени към склада тръбопроводи, кабели и въздушни
проводници;
г) наличност близо до склада на дървета и други високи предмети с
показване височината, разположението и разстоянието им от склада;
д) данните за почвата в които влизат: вид на почвата, условия при
измерване на относителното съпротивление и неговата величина, ниво на слоя
с най- малко съпротивление;
е) специфичните условия, определящи изпълнението на гръмоотводната
защита на склада, наличност на строителни материали.

Таблица 6

№ на фигурата

Характеристика на основните типове заземител

ом/см

2

48

Тръба, дълга в м:
3………………….
2,5……………….
2…………………
Две тръби, дълги по 3 м, съединени с
лента, дълга в м:
3…………………
6………………...
Тръби по 3 м, съединени с лента 12 м,
с извод по средата.
Лентов, с въвеждане на тока в края на
ивицата (лента), дължина 2 м.
Лентов с въвеждане на тока в средата,
дължина в м:
5
6
8
10

50
51
52

ом/см

Тип на заземителя

1

49

Относително съпротивление на почвата
ом/см
ом/см

R

α

R

α

R

α

3

4

5

7

8

9

10

11

12,9
14,8
17,6

13,65
15,6
18,5

0,95 21,8 27,3
0,95 25,0 31,3
0,95 30,0 37,0

0,8
0,8
0,8

54,6
62,5
74,0

136,5
156,0
185,0

5,1
4,0

5,8
4,5

0,88
0,89

9,6
7,9

11,6
9,1

0,83 25,0
0,87 20,0

75

2,75

1,0

5,0

5,7

21

22

0,95

35

9
8
6,5
5,55

9,5
8,4
6,86
5,85

0,95
0,95
0,95
0,95

15,2
13,4
11,0
9,35

6

R

α

12

13

14

0,4
0,4
0,4

95,5
110,0
129,0

273
313
370

0,35
0,35
0,35

58,0
45,0

0,43
0,45

42,5
33,6

116
91

0,37
0,37

0,88 12,7

27,5

0,46

21,0

55

0,38

44

0,8

88

220

0,4

154

440

0,35

19,0
16,8
13,7
11,7

0,8
0,8
0,8
0,8

38,0
33,6
27,6
23,4

95,0
84,0
86,6
58,5

0,4
0,4
0,4
0,4

66,5
58,6
48,0
41,0

190
168
137
117

0,35
0,35
0,35
0,35

41. Техническият проект трябва да съдържа:
а) план на склада с всички полагаеми се към него съоръжения;
б) изчисление на защитната зона от преки удари на гръм с обосновка и
размерите на всички гръмозащитни елементи;
в) схема на защита от вторично въздействие на гръма (ако това е
необходимо) или мотивировка за нецелесъобразността от нейното прилагане;
г) работни чертежи за всички конструкции и гръмоотводното устройство;
д) Сметка и спецификация на материала.
42. Монтираните вече гръмозащитни устройства може да бъдат пуснати в
експлоатация само след приемането им от специална комисия, състояща се от
председател на предприятието, Миннотехническата инспекция и народната
милиция. Приемането на гръмозащитното устройство трябва да се извършва
едновременно с приемането на строителните работи. За извършване
приемането на гръмозащитното устройство на комисията трябва да бъдат
представени следните документи:
а) утвърден технически проект за гръмозащитното устройство;
б) комплект от работни и изпълнителни чертежи;
в) акт за приемане на всички скрити работи (заземители, връхни части на
токоотводите и др.);
г) акт за измерените съпротивления на всички заземители.
След преглеждане на устройството и оценка за качеството на
извършените работи комисията съставя технически протокол, в който изброява
всички открити дефекти и определя срока за отстраняването им.
43. В процеса на експлоатация всички гръмозащитни устройства трябва
да се подлагат на планови прегледи. Тези прегледи трябва да се извършват
ежегодно преди периода на гръмотевиците (м. септември до м. април).
Прегеледа трябва да се извършва по следния начин:
а) проверка на сигурността на съединенията между тоководещите
елементи;
б) сменяване на елементите от гръмозащитата, изискващи замяна или
подсилване, вследствие нарушаване на задравината им или изменение на
първичните условия (изсъхване на почвата и корозия на металните части);

в) проверка за състоянието на гръмозащитата в случай на строителни
изменения през изтеклия период.
Контролът и проверката се правят по горе посоченият ред, всички
забелязани дефекти трябва да бъдат отстранени преди настъпване на
гръмоопасния сезон.
Измерване на съпротивлението на заземителите трябва да се извършва
най- малко в две години веднъж. За всеки склад с гръмозащита се завежда
паспортна ведомост съгласно приложението, в която се нанасят основните
данни на гръмозащитните устройства, резултатите от прегледа, измерването на
съпротивлението на заземителите и всички изменения в устройството на
свръзките с отбелязване на откритоте дефекти и настъпилите изменения при
реконструкция на складовете.
Заземителят трябва да бъде усилен с допълнителни електроди, ако
контролно измерване открие превишаване на съпротивлението с 20% и повече
от изчисленото. Дървените конструкции, загнили до 30% от тяхното сечение,
задължително трябва да бъдат заменени с нови.
ПРИМЕРИ ЗА ГРЪМОЗАЩИТА НА СКЛАДОВЕ ЗА ВЗРИВНИ
МАТЕРИАЛИ
Пример 1. Необходимо е да се построи гръмоотводна защита на
хранилище за взривни материали със следните размери: дължина 30 м,
широчина 16 м, височина до билото на покрива 7 м, до стряхата 4 м. Стряхата
на склада не е метална. Численото относително съпротивление на почвата е 5.
ома на сантиметър. Защитата от преки удари на гръма най- рационално
може да се устрои от два гръмоотвода с еднаква височина, разположени от към
тесните страни на хранилището. По териториални условия разстоянието от
гръмоотвода до хранилището се взема за 6 м. Тогава разстоянието «α» между
гръмоотводите ще бъде α = 30 + (2х6) = 42 м.
За да се гарантира сигурна защита от преки удари на гръма върху
хранилището, необходимо е всички негови части да бъдат включени в
защитната зона, образувана между двете гръмоотводни височини h.
При широчина на хранилището 16 м
на защита

=

= 8 м, на което отговаря ниво

= 4 м.

По номограмата (т.25) и дадените величини, намираме височината на
гръмоотвода: h = 15 м,
10,5 м

Като се направи графическо построяване по правилата, изложени в т. 22,
лесно ще се убедим, че всички части на хранилището се включват в защитната
зона на двоен гръмоотвод с височина 15 м.
Заземителите се устройват в основата на всеки гръмоотвод; импулсното
съпротивление в нашия пример се определя от разстоянието по земята от
елементите на заземителя до предметите, които имат връзка с хранилището.
Такива предмети, свързани с хранилището, се явяат заземители за
вторично въздействие, изпълнени от ивици (ленти) и поставени в земята около
хранилището на разстояние 0,8 м от неговите стени. При това импулсното
съпротивление на заземителя на гръмоотвода трябва да бъде не повече от (т.
26):

=

= 10.4-8.7 ома

Получената величина на съпротивлението се проверява по допустимото
разстояние по въздух (т. 26) за точки на токовода, разположени срещу билото
на покрива на разстояние 7 м от земята. По кривите на фиг. 45 максималното
разстояние на гръмоотвода до хранилището (по въздуха) трябва да бъде 3,5 м,
което е по- малко от действителното разстояние (6 м). Стълбовете на
гръмоприемника се изработват съгласно указанията в т. 28.
Заземителя се изпълва от 5 тръби с дължина 3 м и диаметър 50 мм,
положени в редица. Тръбите се съединяват с плоско желязо 40х4 мм и са на
дълбочина 0,8 м от повърхността на земята, а разстоянието по между им е 6 м.
Съпротивлението на протичане на ток от промишлена честота в една тръба ще
бъде равно на (табл. 3):
R ~ тр =

=

.

= 1, 36 ома.
Същото съпротивление, но за лента (ивица) ще бъде:
R ~ лент =

=

34,8 ома

Съпротивлението на протичане на импулсния ток в тръба ще бъде:
R ~ тр α = 136x0.4 = 54.3 ома
Същото за лентата (ивицата) ще бъде:
R ~ тр α = 34,8x0,54 = 18,8 ома

където коефициента α се взима от табл. 5.
Импулсното съпротивление на целия заземител ще бъде:
сист

=

лент
лент

= 9.2 ома

Коефициентът 0,75 се взима от табл. 4.
В случай, че в склада има метални предмети и кабелни проводници за
осветление, налага се да се предвиди защита от вторично въздействие на
гръма. Защитата от вторично въздействие се осъществява, като върху
зданието на хранилището се поставя мрежа, изплетена от желязна жица с
диаметър от 6 до 8 мм. Мрежата се разполага по билото на покрива и краищата
на стряхата и се присъединява към заземителя за вторично въздействие с
помощта на четири вертикални спусъка от всяка страна на хранилището. Към
този заземител се присъединява също така и обвивката или бронята на кабела
за осветление. Разположението на гръмозащитните устройства и защитната
зона е дадено на фиг. 53.
Пример 2. Необходимо е да се построи гръмоотводна защита на
хранилище, което има Г – образна форма. Височината до билото на покрива е 8
м до стряхата е 5 м (фиг. 54). Покривът на хранилището е метален.
Относителното съпротивление на почвата е
ома на сантиметър.
Защитата на хранилището от преки удари е удобно да се устрои с три
гръмоотвода на еднаква височина.
В зависимост от свободното място при хранилището комбинацията с
гръмоотводите може да бъде различна; необходима е обаче защитна зона,
образувана от тези гръмоотводи, да покрие всички части на хранилището.
Затова трябва да бъде проверена защитността на всички точки от зданието (на
височина 5 и 8 м).
В дадения случай разположението на гръмоотводите се приема по фиг.
54. Височината на гръмоотводите се определя по номограмата за двойни
съседни гръмоотводи и е равна на 17 м. От построяването на защитната зона
се вижда, че височината на гръмоотвод № 1 може да бъде по- малка от 17 м,
ако не е необходимо да се защитава територията, която се намира близо до
хранилището.
Заземителите се правят от две тръби, съединени с медно въже. По табл.
6 импулсното съпротивление в такъв заземител е 9,6 ома. Необходимото
минимално разстояние по въздуха от гръмоотводите до хранилището е към 3,5
м, което е по- малко от действителното разстояние (7,5 м) от гръмоотвода до
заземителя за вторично въздействие.

Заземителя за вторично въздействие се изпълнява аналогично на този в
първия пример, но разположен на разстояние 0,5 м от стените на хранилището.
Покривът с помощта на вертикални спусъци се съединява със заземителя за
вторично въздействие.
Пример 3. Отнася се за гръмоотводна защита на временни складове,
служещи за съхраняване на взривни материали при геологопроучвателни
обекти на Управление за геоложки проучвания. Важат всички условия от
настоящата инструкция.
За размерите, които имат обикновено тези складове: дължина 5 м,
ширина 3 м и височина 3 м, най- подходящи са единични стълбови гръмоотводи
с височина на стълба 9 – 10 м, като се съобразят с т. 28 от настоящата
инструкция. При такъв стълбов гръмоотвод целия профил на склада напълно
попада под защитния конус на гръмоотвода.
Мероприятията за вторичното въздействие на гръма не следва де се
предвиждат, поради това, че при склада няма никакви метални части, чрез
които би могло да се прояви вторичното въздействие на гръма.
Импулсното съпротивление на заземителя не трябва да превишава
приетите норми.
Когато хранилището за взривни материали е с по- малки размери или
околната местност се възвишава около склада, за изчисляване на гръмоотвода
и защитната му зона може да бъде употребена монограмата, дадена на фиг.
43.
При хранилищата с по- големи размери, за да се гарантира сигурна
гръмоотводна защита, целесъобразно е тя да бъде устроена с два стълбови
гръмоотвода, като при определяне височината на стълбовете на гръмоотводите
трябва да се има предвид широчината на постройката, респективно
.
Настоящата инструкция е задължителна за устрояване на гръмоотводна
защита към всички складове за съхраняване на ВМ.

Приложение 31
Форма 1
ПАСПОРТНА ВЕДОМОСТ
за състоянието на заземяването на склада за ВМ на …………………………………………………………………………..
(предприятие, рудоуправление, рудник)

Съпротивление на протичане на
Ток с промишлена
Импулсен ток
честота
изчислено измерено изчислено измерено

Състояние на времето
Импулсен
коефициент

α

До
измерването

През време
на
измерването

Метод на
измерването

Конструктивн
о изпълнение
на
заземителнит
е устройства.
№ на чертежа
или скицата

Относително
съпротивление на
повърхността (ом/см)

№ на заземителя

I. Основни технически данни

Технически данни нанесени на………………………… 19 ……. год.
Длъжност………………………………………..(подпис)………………
Измерванията е извършил………….………на ………. 19……. год.
Длъжност………………………………………..(подпис)………………

Форма 2

Изменения,
внесени в
устройството

Заключение в
състоянието на
устройството

Импулсивно
съпротивление
.
в
ома

Резултати от
измерването на
в ома

Метод на
измерването

Резултати от външния
преглед на
устройството

През време на
измерването

Състояние на времето
До
измерването

Дата на прегледа
и измерването

№ на заземителя

II. Резултати от прегледа и измерването

преглед на измерването извършил………………………………………
на……………. 19…… год. длъжност………………………………………
(подпис)………………………………………………………………………..

Приложение 32
МЕТОДИ ЗА ИЗПИТВАНЕ НА ВМ
I. ВИДОВЕ ИЗПИТВАНИЯ, УСТАНОВЕНИ ЗА РАЗЛИЧНИТЕ ВМ
За динамити:
а) външен преглед на опаковката и ВВ (раздел А)
б) изпитване на химичната устойчивост (раздел Б)
в) изпитване за избиване на ВВ през обвивката на патрона (раздел В)
г) изпитване за предаване на детонация (раздел Г)
За амониево – селитрови ВВ
а) външен преглед на опаковката и ВВ (раздел А)
б) изпитване за предаване на детонация (раздел Г)
в) изпитване за бризнтност (раздел Д); за базисните и разходните
складове това не е задължително
г) изпитване за влажност (раздел Е)
За нитроароматични ВВ
външен преглед на опаковката и ВВ (раздел А)
За димни арути (раздел Ж):
а) външен преглед на опаковката и барута
б) проверка за наличност на прах
в) проверка за якостта на барутните зърна
За капсул –детонатори (раздели А и Ж)
а) външен преглед на опаковката и капсул – детонатора
б) изпитване за пълна детонация на капсул – детонаторите в патрони с
ВВ
За електродетонатори (раздел И)
а) външен преглед на опаковката и електродетонаторите
б) изпитване за проводимост на тока

в) изпитване на групово взривяване
г) изпитване за
детонаторните гилзи

здравина

на

закрепване

на

проводниците

към

д) изпитване за пълна детонация в патрон с ВВ
е) изпитване за устойчивост на съпротивлението
За икфордов фитил (раздел К)
а) външен преглед на опаковката и фитила
б) изпитване за скорост, пънота и равномерност на горенето
в) изпитване за водоустойчивост на водоустойчиви видове фитил
За детонира

фитил

а) външен преглед на опаковката и ВВ (раздел А)
б) изпитване за безотказно взривяване на схемите (раздел Л)
в) изпитване за водоустойчивост (раздел Л)
г) изпитване за топлоустойчивост (раздел Л)
За запалителни све и (раздел М)
а) външен преглед на опаковката и свещите
б) изпитване на пълнота и време на горене
За тлее

фитил (раздел Н)

преглед на състоянието опаковката и фитила
За патрони за групово запалване (раздел О)
а) външен преглед на патроните и опаковката
б) изпитване за пълно възпламеняване на всички отязъци от бикфордов
фитил
II. МЕТОДИ ЗА ИЗПИТВАНИЯ
А. Вътрешния преглед на опаковката установява:
а) дали има повреди в опаковката;
б) дали надписите са ясни;

в) дали има повредени превръзки и пломби (за сандъците, които имат
такива);
г) дали има следи от намокряне;
д) цялостна ли е вътрешната опаковка.
На преглед подлежат всички постъпващи в местния склад ВМ.
При установяване на дефекти при прегледа по точки а, г и д всички
дефектни сандъци се пресортират в отделна партида и се съставя акт за това.
На отделената партида с дефектна опаковка се преглежда съдържанието на
сандъците и при наличност на дефекти в опаковката вътре в сандъците се
вземат проби от всички сандъци за изпитване на взривните свойства. При
липса на вътрешни дефекти пробите се отбират по обикновения начин.
При наличност на дефекти по точки а, б, в и д се съставя рекламационен
акт, който се изпраща на предприятието – доставчик и МТИ, за да се вземат
мерки за отстраняване на тези дефекти при следващите изпращани партиди:
Пускането на партиди с дефект за работа е възможно само с разрешение на
ръководителя на взривните работи.
Б. Изпитване на химична устойчивост
Методът е основан на загряване на изпитваното ВВ, поместено в
специална епруветка, във водна баня с реактивна йодо – нишестена хартия до
появяването на границата на кафява черта с определена интензивност.
Горната половина на хартията се овлажнява с 50 % разтвор от глицерин
във вода.
Поме ение, материали и принадлежности за про ите за
химична устойчивост
Изпитването на пробите за химична устойчивост се извършва в
специално помещение, състоящо се от две стаи. Стените на стаите трябва да
бъдат боядисани с бяла блажна боя и периодично да се измиват.
а. В една от стаите – подготвителна се извършва подготовката на ВВ за
изпробването, епруветките и принадлежностите към тях. В тази стая не трябва
да се мият епруветки и да се съхранява ВВ след неговото изпитване, а също и
да присъствуват лица без специално облекло.
При изпитване на ВВ за химична устойчивост се употребяват следните
прибори, материали и принадлежности:
1) епруветки за поставяне на ВВ;

2) куки – стъклени или платинени;
3) запушалки към епроветките – стъклени или каучукови;
4) стойки за епруветки;
5) стъклена плочка с отвор или коркова пластинка за набождане на
реагехтните хартии;
6) шило за набождане на хартията;
7) проверени термометри с деление на скалата от 0,5ºС;
8) стъкленица с 50 % разтвор от глицерин във вода;
9) стандартни йодно - нишестени хартии.
Всяка партида от йодно - нишестена хартия трябва да има формуляр.
Хартията трябва да се съхранява в буркан от тъмно стъкло със закрита пробка
в продължение на не повече от срока за годност, указан във формуляра.
През време на съхраняването хартията периодично се изпитва за
годност по следния начин:
С чиста стъклена пръчка се поставя върху йодно - нишестената хартия
една капка 10 % оцетна киселина с вода.
В случай, че се появи сиво или синьо петно по- рано от една минута,
хартията се бракува. При появяване на петно минута или повече след
поставянето на капката оцетна киселина върху хартията тя може да бъде
използувана при условие, че ще се проверява нейната годност преди всяко
изпитване.
Не се разрешава пипането на хартията с ръка. Всички операции с
хартията се извършават с помощта на щипци с платинови, никелирани или
костни краища. Лаборантите, занимаващи се с анализите трябва преди
изпитването старателно да си измиват ръцете и да обличат дрехите,
предназначени само за дадено помещение. При излизане от него дрехите
задължително се свалят, а при влизане в помещението – се обличат. Преди
употреба щипците се измиват със спирт и се подсушават.
При изпитването на ВВ за контрол на интензивността на оцветяване на
йодно - нишестената хартия служи талонът, прилаган във всяка партида
хартия.
б. В другата стая се инсталира водната баня и се извършва изпитването
на ВВ. Тази стая трябва да бъде светла и с добра вентилация. Прозорците
трябва да бъдат или с матови стъкла, или покрити с пердета. Банята се

устроява така, че ивиците от реагентната хартия да бъдат добре осветени и
наблюдението да се извършва в отразена светлина.
В тази стая не бива да има странични предмети. Освен банята трябва да
има само термометри и журнали за записване на резултатите от опитите.
Кръглата водна баня за нагряване на епруветките с ВВ, пресметната за
едновременно извършване на 12 -15 опита, има на капака си съответното число
кръгли отвори за епруветките. Под капака е разположено надупчено дъно за
опиране на епруветките. В банята има термометър и бъркалка за разбъркване
на водата. Загряването се извършва с електронагреватели или електрически
котлони, монтирани в банята.
Епруветките трябва да бъдат изработени от бяло химично стъкло без
дефекти. Дължината на епруветката е от 140 – 150 мм, вътрешен диаметър –
16 – 18 мм и дебелина на стените 1 – 1,5 мм.
Запушалките могат да бъдат или стъклени, шлайфвани, със запоена на
долната им част стъклена кука, или каучукови, високи 20 – 25 мм, големият
диаметър на който е 20±1 мм, а малкият - 15±1 мм
Каучуковите запушалки трябва да бъдат надлъжно пробити, като през
каналчето се прекарва стъклена кука.
Стъклените куки представляват стъклени пръчки, ениният край на които е
изтеглен и прегънат във вид на кука или снабден с кука от платинено телче.
Общата дължина на пръчицата с куката трябва да бъде 85 – 95 мм.
Термометрите трябва да бъдат проверени във водна баня с контролен
термометър за такава температура, при каквато се извършва анализа.
Проверката спрямо контролния термометър не трябва да бъде повече от
±0,5ºС.
Подготовка на ВВ за изпитване
Динамити: с рогов нож се отстраняват 3,24 г от изпитвания състав и се
смесват с 6,48 г талк за проверяване на химичната устойчивост на тази проба.
Прахообразни нитроглицеринови ВВ: съставът, който ще се изпитва в
количество 3,24 г се стрива на прах.
Приготвяне на епруветките и извършване на опита
Подготвения състав се поставя в суха епруветка и плътно се запушва със
запушалка. През отвора на запушалката се прокарва стъклена кука, на която е
закачено листчето от стандартна йодно - нишестена хартия. Горната половина
на хартииката се намокря с помощта на стъклена пръчка с разтвор от
химически чист глицерин с вода в равни обеми. Пръчката с капката се поставя

така, че долният и край на хратиикта да бъде на широчина 75 мм от дъното на
пруветката. Успоредно с изпитването на пробите в едно от гнездата на банята
се поставя празна епруветка с пъхната в нея стъклена кука, на която е закачена
лентичка талонна хартия за сравняване интензивността на оцветяването на
чертата.
Изпитването се зивършва по следния начин: Водата в банята се нагрява
до 75º. Температурата на водата се регулира с такъв разчет, че тя да бъде в
пределите на ±0,5º от допустимата. След установяване на еднаква
температура в гнездата на банята се поставят епруветките с ВВ за изпитване и
епруветката с характерния еталон и едновременно се пуска секундомерът.
Химичната устойчивост при този анализ се изразява с броя минути от
момента на включване секундомера, докато се появи на границата между
сухата и мократа част на реагентната хартия кафява черта, равна по своята
интензивност на кафявата черта на хартията еталон. Извършват се две
определяния, кито се отбелязват като минимално и максимално.
ВВ се счита устойчиво, ако при изпитването за устойчивост то има
химична устойчивост, не по- малка от 10 минути.
Устойчивите ВВ се подлагат на повторно изпитване през всеки три
месеца.
ВВ се считат неустойчиви, ако тяхната хмична устойчивост е по- малка от
10 мин. Тези ВВ се използуват в продължение на един и половина месеца след
проведеното изпитване. Освен това тези ВВ трябва да се подлагат на
преизпитване един път през 10 дни.
Ако при изпитването на ВВ химичната устойчивост бъде по- малка от 7
мин, такива ВВ подлежат на използуване до петдневен срок.
В. Установяване наличността на отделяне на ВВ през обвивката на
патрона от нитроглицериновите ВВ
За да се установи отделянето на ВВ, те трябва да се подложат на
преглед едновременно с определянето на тяхната химична устойчивост и в
същите срокове.
Определянето на избиването (отделяне на нитроглицерин или
нитргликол) в нитроглицериновите ВВ се извършва при външен преглед на ВВ.
Когато няма избиване, не трябва да има и течност нито в сандъците, нито в
кутиите, нито по патроните с ВВ. При развиване обвивката на патрона не
трябва да има следи от течност и по вътрешната страна на обвивката. Допуска
се само наличност на лъскави ивици при допиране на вътрешния край на
обвивката на патрона със следващия налягащ отгоре слой на обвивката.
Широчината на тези ивици не трябва да бъде повече от 6 мм. При наличност на

по- широка ивица, а също и на капки от течност или големи петна от разлята
течност трябва да се счита, че е доказана наличността на избиване на ВВ.
При достатъчно количество на отделилата се течност една капка или поголямо количество от нея се пренася със стъклена пръчка в епруветка с вода.
Ако капката падне на дъното на епруветката и не се смеси с водата, това служи
като несъмнителен признак за избиване на нитроглицерина или нитрогликола.
Избиващите през обвивката ВВ подлежат на незабавно унищожаване или
използуване при камерни заряди с опаковката (куките).
Г. Изпитване за предаване на детонация на разстояние
Методът се състои в това, ч се взривяват два патрона с взривно
вещество, поставени на известно разстояние един от друг. При взривяването
на единия от тях (активния заряд) с капсул – детонатор № 8 или
електродетонатор се предава детонация на другия (пасивния заряд) на
разстояние.
Двата патрона с взривно вещество се поставят на затрамбовано място по
такъв начин, че оста на единия патрон да е продължение на оста на втория
патрон на разстояние, показано в държавния стандарт.
Патроните плътно се притискат към шаблона, така че да не бъде
нарушена цилиндричната форма на патроните.
В единия от патроните от към свободния край се поставя на две трети от
дължината му капсул – детонатор № 8 или електродетонатор и внимателно, без
да се разместват патроните, се отстранява шаблонът, взривява се и се
отбелязва произлязло ли е предаване на детонация на пасивния (без капсул –
детонатор или електродетонатор) патрон.
За предаването на детонация се съди по наличността на удълбочаване
на почвата в това място, където е бил разположен пасивният заряд и по
липсата на остатъци от неексплодирало взривно вещество и късове от
хартията от гилзата.
Преди изпитването патроните трябва да бъдат размачкани. Патрони,
които не се поддават на размачкване с ръце, не се изпитват.
Непатрониранираните амониево – селитрови взривни вещества за
изпитвания на предаване детонация на разстояние се патронират в гилзи с
диаметър 31 – 32 мм; теглото на патроните трябва да бъде 200 10 г,
плътността на патрона – равна на 0,95 – 1,05 г/см³.
Д. Изпитване на бризантност
От партида с 300 кг ВВ или част от нея се взема от различни сандъци по
един патрон или ако ВВ са в непатрониран вид – по 300 г от сандък с оглед

общото тегло на пробата да бъде не по – малко от 3 кг. Взетите образци се
смесват и от пробата се взема 100 г.
Цилиндър от чисто рафинирано олово с диаметър 44 мм и височина 60
мм се поставя на дебела 20 мм желязна плочка, която се поставя на твърда
основа и се нивелира. На цилиндъра се слага железен диск, дебел 10 0,2 мм,
диаметър 41 0,2 мм, върху който се поставя патронът с ВВ за изпитване.
Гилзата на патрона се изготвя от лист хартия с размери 65 X 150 мм и
дебелина около 0,2 мм. Вътрешният диаметър на гилзата трябва да бъде 40
мм.
Към гилзата се прилепва дъно от също такава хартия, като за целта се
изрязва кръг с диаметър 60 мм; краят на кръга се нарязва, подгъва се към
външната част на гилзата и се залепва за нея.
В гилзата се поставят 50 г ВВ при същата плътност, каквато е имало в
патроните, а при не патронираните ВВ – нормална плътност по държавния
стандарт или техническите условия за такива патронирани ВВ.
За укрепване и центроване на капсул – детонатора в гилзата върху ВВ се
поставя картонен кръг, дебел 2 мм, с диаметър 38 – 39 мм, свободно влизащ в
гилзата, а в центъра на кръга се прави отвор с диаметър 8 мм.
Взривяването на заряда се извършва с детонатор, допуснат за дадено
предприятие. Детонаторът се вкарва в заряда на дълбочина 15 мм по оста на
патрона.
След взривяването се измерва височината на цилидъра в четири
диаметрално противоположни места и се изчислява средното свиване.
За всяка партида ВВ се извършват два опита: ако резултатите от първите
две изпитвания се различават с повече от 2 мм, опитът се повтаря в удвоено
количество.
Е. Определяне влажността на амониево – селитровите ВВ
От средната проба от ВВ, отбрана за определяне предаване на
детонация (при изпитване на непатронирани ВВ), или от патроните, взети за
външен преглед, се вземат на технически везни с точност до 0,01 г две порции
по 50 г амонит, поставени в порцеланови чашки или блюда с измерена тара, и
се изсушават в термостати или сушилни шкафове до постоянно тегло при
температура 65ºС, след което се охлаждат в ексикатор и наново се претеглят.
Загубата в теглата, изразена в проценти, дава съдържанието на влагата в
изпитваното ВВ.
Ж. Изпитване на димните (черни) барути.

От 10% от партидата от всеки чувал се взима по 0,5 кг барут и образците
се подлагат на външен преглед и органолептично изследване. Зърната на
барута трябва да бъдат със сиво черен цвят. Повърхността на барута трябва
да бъде блестяща и да няма отделили се кристали с бял цвят, с бели и жълти
петна. Не трябва да се слепват на буци зърната от барута. При натискане с
ръка зърното не трябва ад се разсипва.
При пресипване на барутни зърна върху бял лист хартия по хартията не
трябва да остават прах и черни петна от разтрошени барутни зърна или от
прах.
Партиди, неотговарящи на посочените изисквания се бракуват.
З. Изпитване на капсул – детонаторите
а. Външен преглед на капсул – детонаторите. Всяка от постъпващите в
предприятието партиди от капсул – детонатори (не повече от 30 000 бр.) се
подлага на външен преглед на опаковката (раздел А). За външен преглед на
капсул – детонаторите се отваря не по- малко от 1% от постъпващото
количество капсул – детонатори.
По металните гилзи не трябва да има пукнатини или шупли, а по
книжните гилзи – разслояване на хартията в дулцето, пречещо за вкарването
на бикфордовия фитил. Вътрешната повърхност на металните и книжните
гилзи не трябва да има следи от замърсяване.
Освен това в капсул – детонаторите с книжни гилзи не трябва да има
откъртване на тетрила в дъното на капсул – детонаторите.
При наличност на посочените дефекти всички партиди се подлагат на
прсортиране. Бракуваните капсули подлежат на унищожение.
. Изпитване на капсул – детонаторите за пълнота и експлозия. От
прегледаните капсул – детонатори се взема 10 %, но не по- малко от три броя
за проверяване на тяхното действие. За отделните капсул – детонатори се
приготвят запалителни фитили и с всеки фитил се взривява по един патрон с
диметър 31±1 мм от най- малко възприемчивото към възбуждане на детонация
ВВ от използуваните даденото предприятие. Отказ или непълна експлозия не
трябва да има. При наличност на един отказ или непълна експлозия
изпитването се повтаря с удвоен брой образци. Ако при повторното изпитване
има поне един случай на отаказ или непълна експлозия или ако при първото
изпитване броят на отказите или непълните експлозии е повече от един –
партдата се бракува.
И. Изпитване на електродетонаторите

а. Външен преглед. Прегледът за състоянието на опаковката се
извършва в съответствие с раздел А. При това от партида с 10 000 броя или от
част от нея се вземат от различни сандъци не по- малко от 20 кутии – 200 броя
електродетонатори за изпитване на експлозия.
На външен преглед се подлагат всички електродетонатори. Не се
допуска по гилзите на електродетонаторите да има пукнатини, смчквания,
пукнатини в засмояването и разклатени проводници. Всички електродетонатори
с посочените по- горе дефекти се отделят и унищожават.
. Изпитване на проводимост на тока и за устойчивост на
съпротивлението. Всички постъпващи в предприятието електродетонатори,
преди да се раздадат за работа се проверяват с помощта на малък омметър
или друг подобен апарат за проводимост на ток. При това 5 % от взетите за
проверка електродетонатори се подлагат на проверка за устойчивост на
съпротивлението, като им се птравят два пъти измервания за съпротивление.
След първото измерване електродетонаторът се почуква няколко пъти в
дланта на ръката, подир което се измерва повторно; и двата пъти измереното
съпротивление трябва да бъде еднакво.
При наличност на изменения в съпротивлението или непроводимост на
тока на проверка се подлагат всички електродетонатори. Дефектните
електродетонатори се отделят и се унищожават.
в. Изпитване за групово взривяване. Електродетонатори, съединени
последователно в 3 групи от по 20 броя, се подлагат на изпитване за групово
взривяване от източник на ток, осигуряващ сила на тока в съответствие с
държавния стандарт или техническите условия.
При включване на тока всички групи трябва да експлодират. При
наличност на отказ изпитването се повтаря три пъти, а в случай на
незадоволителни резултати партидата се бракува. При постъпване в склада на
по- малко от 1000 бр електродетонатори изпитването им за групова експлозия
не е задължително.
г. Изпитване на електродетонаторите за пълнота и експлозия. Това
изпитване на електродетонаторите се прави чрез експлодиране на
електродетонаторите в патрони с ВВ, прието в даденото предприятие – всеки
електродетонатор по отделно, като това е указано за капсул – детонаторите в
раздел 3.
д. Изпитване на електродетонаторите за здравината на закрепване
на електрозапалката в капсула. Двадесет броя електродетонатори се
изпитват за здравина на закрепване на електрозапалката с капсул –
детонатора.

При изпитването на електродетонаторите за здравина на закрепването
на електрозапалката в капсула не се допуска разединяване на
електрозапалката със закъснител от капсул – детонатора при закачване към
края на проводниците на товар от 1 кг със задържане в продължение на една
минута.
Температурата на окръжаващата среда при изпитването трябва да бъде
15 до 25ºС.
е. Изпитване на електродетонаторите за водоустойчивост. Всички
видове електродетонатори, предназначени за работа във влажни места, преди
изпитването им за безотказност на действие при групово взривяване (буква в)
се потапят във вода на дълбочина 0,5 м и се държат в продължение на един
час при температура на водата от 15 до 25ºС.
К. Изпитване на бикфордовия фитил
а. Външен преглед на опаковката и фитила. Външния преглед на
опаковката се извършва в съответствие с раздел А.
Външния преглед на фитила се извършва на пропуска. С външния
преглед се установява дали фитилът ими или не следните дефекти:
пречупване, пукнатини в обвивката, разрушаване на краищата, прекъсване на
сърцевината, следи от намокряне и други видове дефекти.
Руло с дефекти подлежи на бракуване. Ако наличният дефект има
системен характер и съставя повече от 1%, т.е. бройките дефектни рула към
общото количество прегледани рула, такъв фитил се бракува и подлежи на
унищожение.
Едновременно с външния преглед се взимат проби за изпитване (от
различни сандъци се вземат 2% от общия брой рула).
При изпитване на бикфордовия фитил от раздавания за текущ разход за
изпитване за скорост на горене се вземат два отрязъка.
. Изпитване на скорост, пълнота и равномерност на горенето.
Отделените за изпитване рула се размотават и от краищата на всяко руло се
отрязват по 2 см и се унищожават. След това от всяко руло се отрязва по една
отрезка, дълга 60 см. Подготвените в такъв вид отрезки се запалват, а времето
за изгаряне на всяка отрезка се отбелязва със секундомер.
Останалите от изпитването парчета от рулото се слагат върху площадка
и се запалват, при което времето, нужно за изгарянето им, се отбелязва по
секундомер. Отбелязват се загасванията, прескачанията на пламъка,
възпламеняванията на обвивката и други ненормалности в горенето.

Фитил, който при изпитване дава повече от едно загасване, не издържа
изпитването за водоутойчивост или показва скорост на горенето за нормално
горящ фитил, по- малко от 60 секунди или повече от 69 сек. на 60 см, а за
бавно гоящ фитил – по- малко от 108 или повече от 126 сек. на 60 см, подлежи
на бракуване. Фитил, който дава само един случай на загасване или
отклонение от допустимите скорости за горене, се изпитва повторно с двойно
число образци. При наличност само на един от изброените дефекти фитилът се
бракува.
Фитил, който дава едно загасване поради пропусната сърцевина на
няколко места от фабрични снаждания, открити при разрязване на отказалия
отрязък, а не забелязани при външния преглед се бракуват.
в. Изпитване на водоустойчиви видове фитил. Водоустойчивите видове
фитил се изпитват по метода посочен в точка б, след като са били държани във
вода в продължение на един час. Задържането се извършва на дълбочина 1 м,
при което краищата на рулото се засмоляват с водоустойчива смола.
Фитил, който дава дори само едно загасяне след престоя му във вода,
може да се допусне за работа само за сухи места.
Л. Изпитване на детониращ фитил
а. Външен преглед на опаковката. Цялата опаковка се подлага на
външен преглед в съответствие с раздел А.
. Външен преглед на детонира ия фитил. На външен преглед преди
раздаването им за работа се подлагат всички рула от постъпилата в
предприятието партида. При този преглед се установява наличността или
липсата на дефекти, като например нарушаване целостта на обвивката,
разнищване на краищата, липса на сърцевина, прещипвания, изтънявания и
надебелявания. При наличност на каквито и да са дефекти дефектните рула се
бракуват.
Ако броят на рулата с дефекти превишава 10% от общото количество
цялата партида се бракува.
При извършване на външен преглед се отбират проби за изпитване. За
целта от партида от 10 000 м (200 рула) или част от нея се вземат 4 рула.
в. Изпитване на детонира ия фитил з езотказно взривяване по
установените схеми. От взетите за изпитване 4 рула се вземат 3 рула и от
всяко руло се отрязват по 5 отрязъка от по 1 м, а останалите 45 м от всяко руло
служат за магистрални линии. Към магистралните линии се присъединяват
отрезките и трите рула се съединяват по между си в обща линия. При всички
съединения се прави този тип свръзка, който е приет за дадената работа, но не
се отличава от схемите, посочени в държавния стандарт за детониращ фитил.

Фитил, който дава повече от един отказ нна магистралите или дори само
на един отказ в две и повече видове съединения, се бракува.
г. Изпитване на детонира ия фитил за водоустойчивост. Ако
предприятието предполага, че ще употреби детониращ фитил за влажни и
мокри работи, изпитването, посочено в точка в, се извършва след потапяне на
рулата във вода. Потапянето се извършва на дълбочина 1 м, като краищата на
рулото се засмоляват с водоустойчива смола. Ако фитила е предназначен за
влажни работи, потапянето във вода трябва да трае един час, а за работа във
вода – 4 часа.
Ако образците от фитила не издържат изпитването за водоустойчивост,
те могат да бъдат изпитвани без потапяне във вода, но тогава дадените
партиди фитил могат да бъдат допуснати за работа само за сухи места.
д. Изпитване на детонира ия фитил за влияние на повишена
температура върху него. Ако детониращият фитил подлежи на употреба при
висока температура до 60ºС, изпитванията по точки в и г се извършват след
предварително нагряване на образците за изпитване в термостат или в
естествени условия до температура, при която той ще се употребява, но не поголяма от 60 ºС.
Нагряването се извършва в продължение на 4 часа. Фитил, който не
издържи на изпитването за висока температура, трябва да се защити от
влиянието на такава температура при употреба. При невъзможност да се
изпълнят тези изисквания той не може да се употребява за дадените условия.
Фитил, предназначен за взривни работи, при температура по- висока от 15 ºС,
трябва да бъде изпитван за безотказност по взривяема схема, направена след
държането на фитила в продължение на два часа при температурата на
неговата употреба.
Фитил, който не е детонирал при тези условия, не трябва да се
употребява при понижена температура.
М. Изпитване на запалителните свещи
а. Външен преглед. На външен преглед се подлагат всички 100%
постъпващи в предприятието свещи. Прегледът на опаковката и вътрешното
пакетиране се извършва в съответствие с раздел А.
Освен това внимателно се преглеждат главичките на запалителните
свещи и се проверява наличността на запалителни пластинки, като и
количеството на свещите в кутия. Свещи с нарушени главички, повредени или
подмокрени кутии и запалителни пластинки се отделят и унищожават.

При преглед от различни кутии се вземат по 2% от свещите в тях, но не
по- малко от 10 броя за всяко ипитване. При всяко даване за употреба се
изпитва една свещ.
. Изпитване на све ите за скорост и пълнота на горене, за време на
горене на сигналната светлина и годност за запалване на икфордовия
фитил. Половината от отделените за изпитване свещи се запалват, акто
главичките се трият в запалителните пластинки.
От горяща свещ се запалват три отрязъка бикфордов фитил, дълги по
см всеки и поместени в гнезда на специални калъпи. Със секундомер
отбелязва: а) времето на началото на запалване на свещта; б) времето
началното запалване на сигналната светлина; в) времето на завършване
горенето на сигналната светлина, наличността и липсата на откази
наличността или липсата на сигнална светлина, а също и годността
запалване на бикфордовия фитил.
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Свещи, които при изпитването загасват или дават отклонение от
скоростта на горене, по- голямо от ±10% от посоченото на етикетите, или
времето на горене на сигналната светлина, по- малко от 45 сек. или повече от
60 сек., или такива, които не възпламеняват бикфордовия фитил, подлежат на
преизпитване в двойно число образци. При наличност само на един от
изброените дефекти свещите се бракуват.
Н. Тлеещ фитил
а. Външен преглед на опаковката. Външният преглед на опаковката се
извършва в съответствие с раздел А.
. Външен преглед на тлее ия фитил. С външния преглед се
установява липсата или наличността на подмокряния, наличността на
сърцевинни нишки, целостта на оплетката.
О. Патрони за групово запалване
а. Външен преглед на опаковката и патроните.Всички патрони от
партидата преди раздаването им за работа се подлагат на външен преглед.
Опаковката и пакетирането се преглеждат в съответствие с раздел А.
При прегледа на патроните се установява наличността или липсата на
повреди, на подмокряния, наличността и целостта на запалителния състав и
липса на чужди ела в гилзите на патроните. Негодните патрони се отделят и
унищожават.
. Изпитване на патроните за групово запалване за пълнота на
възпламеняване на всички отрязъци от икфордов фитил. От всяка партида
патрони от 1000 бр. или част от нея от различни кутии се отделят 5 патрона и в

тях се поставят отрязъци от бикфордов фитил така, че краищата на отрязъците
плътно да опират до запалителния състав.
След това патроните се възпламеняват. При това изпитване се
отбелязва липсата или наличността на възпламенени отязъци от бикфордов
фитил и при наличност – техният брой.
Изпитването на патроните за групово запалване на бикфордов фитил,
изготвени от мястото на изпитването им, се извършва за всяка новоприготвена
партида запалителна смес.
При неудовлетворителни резултати партидата се бракува.
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Б. Превозване на ВМ по жележопътния и водния транспорт
1. Общи положения
2. Превозване на ВМ като ръчен багаж
В. Превозване на ВМ с автотранспорт, коларски транспорт и с добитък
1. Общи положения

2. Превозване на ВМ с каруци и товарни животни
3. Превозване на ВМ с автотранспорт
Г. Превозване на ВМ със самолет
Д. Превозване и пренасяне на ВМ от складовете за ВМ непосредствено
до работните места
1. Общи положения
2. Пренасяне и превозване на ВМ в подземни изработки
Раздел 4. Безопасни разстояния
Раздел 5. Устройство за складовете за ВМ
А. Общи положения
Б. Надземни складове
1. Територия на постоянните складове
2. Устройство за надземните постоянни складове
3. Устройство за валове (насипи) при надземните постоянни складове
4. Оветление на надземните постоянни складове
5. Охрана и сигнализация на надземните постоянни складове
6. Противопожарна охрана на надземните постоянни складове
7. Защита против гръм на надземните постоянни складове
8. Съобщителни пътища при надземните постонни складове
9. Временни складове за ВМ
10. Складове за кратковременно съхраняване на ВМ
11. Складове в жп вагони
12. Съхраняване на ВМ в автомашини и каруци
13. Съхранване на ВМ в колиби, пещери и другиподобни пунктове
В. Подземни и вкопани складове
1. Подземни складове
2. Вкопани и полувкопани складове

Раздел 6. Ред за приемане, отпускане и отчитане на ВМ
Раздел 7. Изпитвания на взривните материали
Раздел 8. Сушене, стриване и хидролизиране на ВВ и размразяване на
динамитите
1. Сушене и размразяване на ВВ
2. Хидролизиране на ВВ
3. Размразяване на динамити
Раздел 9. Унищожаване на взривните материали
1. Общи правила
2. Унищожаване чрез взривяване
3. Унищожаване чрез изгаряне
4. Унищожаване чрез потапяне във вода
5. Унищожаване чрез разтваряне във вода
6. Използуване опаковката на ВМ
Раздел 10. Изготвяне на запалителни и контролно фитилни отрязъци и
патрони – боевици
1. Изготвяне на запалителни и контролно – фитилни отрязъци
2. Приготвяне на патроните – боевици
Раздел 11. Начини на взривяване
1. Огнево взривяване
2. Взривяване с детониращ фитил
3. Взривяване с електродетонатори
Раздел 12. Съхраняване на ВМ на работните места
1. Съхраняване на ВМ на работните места на повърхността
2. Съхраняване на ВМ на работните места в подземните изработки
Раздел 13. Общи правила за и9звършване на взривните арботи
Раздел 14. Правила за извършване на взривни работив подземните
изработки

А. Взривни работи в хоризонтални и наклонени изработки
Б. Особености на взривните работи при прокарване на шахти
В. Взривни работи в зона със сгъстен въздух и в кесони
Глава 12
Заключителни разпореждания и отговорност а нарушаване разпоредбите
на настоящия правилник
1. Заключителни разпореждания
2. Отговорност за нарушаване на настоящия правилник
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