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Резюме
Третира се въпроса за съвременните повишени изисквания за осигуряване на безопасни условия на труд за промишления персонал в минното производство. Поподробно е разгледан въпроса за оценка на риска от повредите и отказите на минната механизация. Даден е пример за оценка на риска на комплекса за прокарване
на комини.

ПРОБЛЕМЪТ ЗА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД В
ПРОМИШЛЕНОСТТА.
Известно е, че през последните десетилетия, в развитите в
индустриално отношение страни, все повече внимание се
отделя на условията на труд и безопасността на
промишления персонал. Актуалността на тези въпроси се
определя не само в хуманитарно-социалните им аспекти, но
имат и важно икономическо значение. Така например всяка
година в света стават около 120 млн. трудови злополуки,
което съставя около 40 злополуки на 1000 работещи за една
година. В резултат на тези трудови злополуки, всяка година
около 200 хил. трудещи се загиват, с което рискът от смъртна
злополука на промишления персонал в света достига до
около 8 фатални злополуки на 100 хил. работещи за година.
Към този негативен резултат трябва да се отнесе и
многократно по-големия брой трудещи се загубили
трудоспособност в различна степен. Това е цената, която
съвременното общество заплаща за непрекъснатия му
стремеж за повишаване на качеството на живот. Очевидно е,
че повишаването на стандарта на живот не трябва да става с
цената на здравето и живота на хората, които работят за
това.
РИСКЪТ В МИННАТА ПРОМИШЛЕНОСТ.
В световен мащаб около 1% от промишления персонал е
зает в минната промишленост. Поради обективните и
специфични условия на труд в този бранш, рискът от
злополуки и професионални заболявания е около 8 пъти поголям от средния риск в индустрията в света. Подобно е и
положението в нашата страна.
След тази констатация е необходимо да се отговори на
радикалния въпрос, защо съвременното общество приема
този голям риск на минния промишлен персонал? Отговорът
е много прост и очевиден, но по ред съображения за комфорт
и консумативност, съвременното общество е твърде склонно

да не поставя въпроса за истината за материалните блага,
които разточително използва. А истината е, че само една
малка част от материалните ресурси обществото използва от
растителния и животински свят, а всичко останало, от което
се изгражда съвременния материален свят се получава от
суровините, които минната промишленост добива от земните
недра.
Цената, която съвременното общество заплаща за подоброто качество на живот на хората е по-големият риск на
минната дейност. Несправедливо е, но факт, че този по-голям
риск не се експонира върху всички хора от обществото, а
само върху миньорите.
Рискът (възможната опасност) винаги се отнася към
някаква опасност. Опасност в промишлената дейност, се
нарича всеки източник на потенциална вреда, увреждане или
ситуация, която има потенциал за вреда. Опасни могат да
бъдат вещества, материали, енергия, метод, технология на
работа, машини, системи, съоръжения и др.
Рискът има два елемента: вероятността определена
опасност да се реализира и последиците от реализираната
опасност. Вероятността човек или повече хора да бъдат
увредени по време на експозицията на опасността върху тях
зависи от това, доколко е възможно тя да се реализира в
работната среда и колко често или колко продължително
работниците са изложени на тази опасност.
Големината на последиците зависи от това колко тежки са
те и се определя от тежестта на увреждането
(нетрудоспособност, инвалидност или смърт) и от броя на
засегнатите от опасността.
Професионалният риск на миньорите се определя от
вероятността за различни по тежест последици за тяхното
здраве и безопасност при работа в мините. Този риск е
различен за всеки рудник и зависи от условията на труд в
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различните рудници. Така например трудовите злополуки и
РИСКОВО ДОСИЕ НА МАШИНИТЕ ОТ МИННАТА
професионалните заболявания при открития добив на
МЕХАНИЗАЦИЯ
минерални суровини са от два до три пъти по-малко в
сравнение с подземния добив. Това означава, че и рисковете
Това досие трябва да документира основно опасностите,
за човек, който работи в откритите рудници са съответно покоито машината създава при изпълнение на минномалки в сравнение с тези при подземния добив. Необходимо
технологичните операции и вътрешно присъщите на
е да се отбележи, че рисковете при открития добив са все
машината опасности и мерките, които се предвиждат за
още много по-големи в сравнение с повечето промишлени
намаляване на риска от реализацията на тези опасности. В
дейности.
него трябва да се съхраняват и всички данни за
Известно е, че минната технология се осъществява при
реализираните и потенциални рискове на механизацията и
сложни и променящи се минно-геоложки и минно-технически
нейните системи.
условия, със специфичните за тях рискове за миньорите, но
тук се разглежда въпроса само за риска от минната
Основният документ, който въвежда акцента на рисковете е
механизация.
приетият у нас “Закон за здравословни и безопасни условия
на труд”. В този аспект рисковото досие на машините от
минната механизация задължително трябва да обхване два
НЯКОИ ТЕРМИНИ ОТНОСНО МИННАТА МЕХАНИЗАЦИЯ
основни анализа-на технологичните рискове и на
И НЕЙНАТА БЕЗОПАСНОСТ.
техническите рискове на механизацията. В тези анализи
трябва да се предвидят подходящи мерки за избягване и
минимилизиране на технологичните рискове на операциите,
Минна механизация – съвкупност от машини, механизми,
извършвани с механизацията и на техническите рискове от
съоръжения, уреди и апарати с определено предназначение,
повреди и откази на функционалните и конструктивните
използвани за нормалното изпълнение на основните и
подсистеми на механизацията.
самостоятелните технологични процедури в минното
производство.
Оценката на риска най-общо трябва да обхване:
• работните процеси;
Машина–механично устройство, състоящо се от
• работната механизация;
съгласувано работещи части, осъществяващи определени
• работните места;
целесъобразни движения, за преобразуване на енергия в
конкретна работа.
• организацията на труда;
• използването на суровини и материали;
Уредба-функционално съчетание на една или повече
• други странични фактори, които могат да породят риск.
машини с т.нар. съоръжение. За минната механизация са
характерни: подемните, компресорните, вентилационните и
Двата анализа, които са ключови за досието, трябва да
други уредби.
систематизират опасностите (вкл. създаваните от
материалите, които механизацията използва, добива и
Система-мрежа от компоненти (подсистеми), които
транспортира) на отделните операции в тяхната технологична
действат съвместно като едно цяло за постигане на
последователност, мерките за избягване на тези опасности
определена цел. Най-общо системата се дифенира като
(включително организационни) и да оценят остатъчните
съвкупност от обекти и взаимодействия. Минната
рискове.
механизация в участък или рудник може да се представи и
като система.
ПРИМЕРЕН РИСКОВ АНАЛИЗ НА ПРОХОДЧЕСКИЯ
Изправност на машината-определя се от това състояние,
КОМПЛЕКС КПВ-4, ЗА ПРОКАРВАНЕ НА КОМИНИ
което в даден момент съответства както на основните
параметри, характеризиращи работоспособността на
Механизираното прокарване на комини е свързано с
машината, така и на второстепенни параметри, които
рискове за миньорите, както с технологията на прокарване,
характеризират безопасността и други фактори.
така и с техническото състояние на подсистемите (платформа
Неизправност-определя се от това състояние на машината,
и монорелсов път) на комплекса:
което в даден момент не съответства дори само на едно
• обгазяване на миньорите при работа в недостатъчно
изискване както на основните, така и на второстепенните
проветрен забой;
параметри.
• нараняване и травматизъм в различна степен при работа
в не обезопасен забой;
Повреди-събитие, в резултат на което машината
• фатален изход при неспазване на правилата и паспорта
преминава от изправно в неизправно състояние.
за изпълнение на взривните работи;
• заболяване от силикоза при пробиване на взривни дупки с
Отказ-събитие, в следствие на което машината преминава
недостатъчно промиване с вода.
от работоспособно в неработоспособно състояние. Всеки
отказ е повреда, но не всяка повреда е отказ.
Основните технологични операции за един цикъл
(прокарване на комина) са:
• прокарване на камерата за комплекса;
• монтаж на комплекса;
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За идентифициране на потенциалните технически
• преглед на техническото състояние на платформата в
опасности на комплекса се препоръчва разчленяването му на
началото на смяната;
функционално обособени системи и подсистеми. Така
• вземане на проба от въздуха в забоя;
например комплексът показан на фиг.1 се състои от
• придвижване на платформата до забоя;
системите:
• обезопасяване на забоя;
• лебедка шлангова;
• удължаване на монорелсовия път;
• захранващ блок;
• пробиване на взривните дупки;
• пневматична система;
• зареждане на взривните дупки;
• монорелси;
• придвижване на платформата до камерата;
• платформа;
• взривяване и проветряване на забоя;
• система за свръзки и сигнализация.
• технически прегледи и поддържане на комплекса;
• демонтаж на комплекса.
Примерен анализ на технологичните рискове на някои
операции са дадени в табл.1. Потенциалните рискове от
механичен характер са свързани с незадоволителното
техническо състояние на комплекса и са възможни следните
опасности:
• различни по степен наранявания на персонала, при
извършване на дейности по отстраняване на повреди и
откази на елементите на комплекса;
• фатален изход за миньорите при отказ на ходовите
системи на комплекса.
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Фигура 1. Общ вид на комплекса КПВ-4
В рисковото досие на комплекса се анализират всички
системи, но тук това е направено само за най-важната в
технологично отношение система-платформата. За оценка от
риска от повредите (отказите) на системата е необходимо да
се анализират всички подсистеми, започвайки от найотговорната (най-опасната) и се стигне до тази с най-малък
риск. Така например системата платформа се състои от
няколко подсистеми, като най-отговорните за безопасността
на миньорите са: задвижващ механизъм, ръчна спирачка и
автоматичен ловител (парашут ексцентриков), които са
показани в кинематичните схеми на фиг.2.

При анализа на риска от повредите трябва да оцени
моментното
техническо
състояние
на
отговорни
конструктивни елементи от системите, както и да определи
гранично-допустимите стойности на износване и повреждане
на важни работни повърхнини на части от системите и
подсистемите на комплекса. Препоръчително е някои
особено отговорни действия да бъдат описани текстово.
Тук е направен рисков анализ на повредите на
подсистемата-задвижващ механизъм, за операциите “подем
на платформата” и подем и спускане на платформата са
дадени в табл.2.
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Фигура 2. Кинематични схеми на подсистемите: задвижващ механизъм, ръчна спирачка и ексцентриков ловител.
Действието на подсистемата задвижващ механизъм се
осъществява по следния начин: реверсивният пневматичен
двигател 1, чрез съединителя 2, задвижва вала 3, който чрез
цилиндричните зъбни колела 4 и 5 задвижва вала 6. На вала
са монтирани червяците 7 и 8, които задвижват две
паралелни звена:
• -първото: червякът 7, чрез червячното зъбно колело 9,
вала 11 и зъбното колело 13, зацепено с монорелсовия
път 15 и чрез центриращите (опорни) ролки 17, се
осъществява придвижването на платформата;
• -второто (аналогично на първото звено): по схемата
червяк 8, червячно зъбно колело 101 вала 12 и зъбно

колело 14, зацепено с монорелсовия път и чрез
центриращите ролки 18 се осъществява придвижването
на платформата.
Тази задвижваща система с две паралелни силови вериги е
предвидена единствено за повишаване на сигурността на
придвижване на платформата. Така например при откъртен
елемент от монорелсовия път системата безпрепятствено ще
се придвижи в необходимата посока.
Аналогичен е и случаят, ако има повреден елемент от
едното задвижващо звено, придвижването се осъществява от
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другото задвижващо звено. Ако обаче има повреден елемент
от задвижващия пневматичен двигател 1 до вала 6,
Рисковото досие документира последователността от
платформата е осигурена срещу самоволно придвижване
логически стъпки, която позволява систематично да се
надолу под силата на тежестта, тъй като червяците 7 и 8 в
разкриват, оценяват и управляват рисковете, възникнали
случая са самоспиращи, т.е. явяват се като спирачки на
при работа с минната механизация, така че нивото на тези
платформата.
рискове да бъде намалено до приемливи стойности. В този
аспект рисковото досие има следните цели:
При прекратяване на подаването на сгъстен въздух е
•
да подпомогне работодателя във вземането на
предвидено аварийно спускане на платформата чрез ръчното
решение за приемане на адекватна програма от
задействане на маховиците 37 и 38, конусните зъбни колела
инженерни и административни решения за управление на
39 и 40 и чрез спирачното устройство 19 задвижват вала 3,
рисковете на минната механизация. Мерките в анализите
респ.платформата.
трябва да са на съвременното ниво на решенията за
безопасност и да бъдат съобразени със спецификата и
От анализа на системата може да се направи заключението,
големината на риска, както и с ресурсите на тази дейност.
че този механизъм е много осигурен срещу самопроизволно
Предвидените мерки в анализите представляват оптимиспускане на платформата. В теоретичен аспект може
зационна технико-икономическа зцадача.
определено да се приеме, че сигурността на системата е
•
да създаде основа за повишаване културата за
много голяма. Неколкогодишната (около 15) практика по
безопасност на персонала, обслужващ механизацията.
експлоатацията на проходническия комплекс у нас обаче
Повишението на културата изисква придобиване на знания
показва определени недостатъци на системата в реални
- познаване на опасностите и мерките за минимизиране на
условия при прокарването на комини. Така напр.
рисковете, прилагане на практика на тези знания, промяна
конструктивното решение за две паралелни задвижващи
в отношението към безопасността за достигане на
звена създава определени трудности при придвижването на
качествено ново културно ниво на безопасност при
платформата. Това се дължи на обстоятелството, че при
експлоатация на механизацията.
руднични условия е трудно да се прокарват стените на
•
да постави основата на единна и управляема
комина с малки отклонения от равнинността, което създава
система
за
безопасност на минната механизация. Провежопределени трудности при монтиране на звена на
дането
на
единната
целенасочена политика за безопасмонорелсовия път към скалния масив с необходимата
ност
на
работа
с
механизацията
е възможно само на
линейност. Тава обстоятелство се явява причина за
основата
на
вътрешнофирмени
стандарти
и процедури за
затруднено придвижване нагоре на платформата при
управление
на
безопасността
и
специфичните
рискове.
преминаването й от един към друг елемент от монорелсовия
път. Понякога при лошо центроване на елементите от
монорелсовият път е възможно и блокиране на движението
на платформата при движение нагоре.
В този случай обслужващият комплекса персонал
целенасочено демонтира едно от зъбчатите колела, което се
зацепва с монорелсовия път, като по този начин въпросният
проблем се решава за сметка на сигурността на системата.
В рисковия анализ на повредите (табл.2) са дадени и мерки
за контрол на безопасността на елементите, както и
количествената оценка на тези мероприятия, които са
определени според методиката на М.Михайлов (2001).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Препоръчана за публикуване от
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рискове на работата с минната механизация изисква
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Та б л ица 1 . АНАЛИЗ НА ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ РИСКОВЕ Прока рва не н а к ом ин ч ре з п роходчески комплекс КПВ-4
РАБОТНА ОПЕРАЦИЯ

7. Удължаване на монорелсовия
път.

8. Пробиване на взривни дупки.

9.Зареждане на взривните
дупки.

ПОТЕНЦИАЛНА ОПАСНОСТ

7.А.1. Несигурно и некоректно
монтиране на секцията от монорелсовия път създава опасност от
отказ на платформата при
движението и опасност за миньорите.

8.А. Нарушаването на паспорта на
пробиване и неспазването на
техническите изисквания създават
опасности за нараняване и
заболяване на миньорите.
9.А. Нарушаването на изискванията
за зареждането на взривните дупки
създава реална опасност за
безопасността на миньорите.Тези
опасности почти винаги са с фатален
изход.

ПРЕПОРЪЧВАНИ МЕРКИ ЗАБЕЗОПАСНОСТ
7.А.1.Монтирането на нова секция от монорелсовия път трябва да се
извършва от двама миньори и да се спазват техническите изисквания:
линейност (съосност) на секцията с монорелсовия път;
здравина на закрепването на секцията;
разстоянието между горния край на монтираната секция и челото
на забоя трябва да бъде по-голямо от 1 m.
7.А.2. За осигуряване на достатъчна здравина и стабилност на вертикалния
участък от монорелсовия път трябва всяка десета секция да бъде усилен тип.
8.А.1. Абсолютно е забранено да се пробива в стара взривна дупка.
8.А.2. При наличие на т. нар. "пиксове" и да се спазва минималното
разстояние, според паспорта на пробиване до мястото на пробиване на
новата взривна дупка.
8.А.3. В началото на пробиване на дупката, т. нар. "забурване", помощник
миньора да придържа края на бургията към забоя.
8.А.4. Забранено е пробиването на взривни дупки при недостатъчно подаване
на водата, т.е. в режим на сухо пробиване.
9.А.1. Преди започване на зареждането на взривните дупки е абсолют-но
задължително да се изключат системите за електрическо осветление и
телефонната свръзка.
9.А.2 Зареждането на взривните дупки се извършва при строго спазване на
изискванията на Правилника за взривните работи.

10.Придвижване на
платформата към камерата.

10.А. Нарушаването на техническите
изисквания за придвижване на
платформата надолу създават
опасност за миньорите.

10.А.1. При спускането на платформата надолу и увеличаването на скоростта
над допустимата, и задействането на автоматичния ексцентриков ловител
(парашутното устройство) веднага да се задейства (освобождава) ръчната
спирачка.
10.А.2. Спускането на платформата се извършва само при възстановена
работоспособност на парашутното устройство.
10.А.3. Абсолютно е забранено елиминирането на действието на
парашутното устройство след като е задействано с цел по-бързото
придвижване на миньорите в камерата.

11. Проветряване на забоя

11.А. Недостатъчното проветряване
на забоя след взривяване създава
условия за обгазяване на миньорите.

11.А.1. Проветряването на забоя се извършва с водно-въздушна смес в
продължение на 30 min.
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ABSTRACT
The issue is discussed of contemporary stringent requirements to ensuring of safe labor conditions for mine workers. Risk assessment of mine equipment breakdowns and
failures is reviewed in more detail. Risk assessment of a raise driving complex is presented as an example.

THE ISSUE OF INDUSTRIAL SAFETY

The price society is paying for better life quality is the
higher risk of mining activity. It is unfair, but still a fact that
such higher risk only concerns miners and not the entire
society.
The risk (possible danger) is always related to a hazard.
Рискът (възможната опасност). In industrial activity, a
hazard means every source of potential damage, injury or
potentially damaging situation. Substances, materials,
energy, methods, work technologies, systems, equipment,
etc., all could be hazardous.

It is well known that in the last decades, in industrial
countries, concern about working conditions and safety of
industrial personnel has been increasing. The importance
of these issues has both human and social and economic
aspects. For example, nearly 120 mill labor accidents are
reported in the world each year, representing approximately
40 accidents per 1000 workers per year. Those accidents
result in the death of approximately 200 000 people per year
making, or 8 fatal accidents per 100 000 workers/a. The
number of temporarily disabled people as a result of labor
accidents is much greater. This is the price the public pays
for the continuous strive towards life quality improvement. It
is obvious that living standards should not be raised at the
expense the health and lives of the people that work to
achieve it.

The risk has two components: the probability for a certain
hazard to become real and the consequences of the hazard
that has become real. The probability for one or more people
to be injured during exposure to hazard depends on the
probability for this hazard to be realized in work environment
and on exposure frequency and duration.
The magnitude of consequences depends on thier severity
and is defined by the degree of injury (temporary or
permanent disability or death) and on the number of affected
persons.

RISK IN THE MINING INDUSTRY
World over, approximately 1% of industrial personnel is
working in the mining industry. Specific labor conditions in
this branch predetermine a risk of accidents and
occupational diseases 8 times higher than average industrial
one. The situation in our country is similar to that.

Professional risk for miners is defined by the probability
of suffering consequences of different severity in respect of
their health and safety in mines. This risk differs for each
mine and depends on labor conditions in each mine. For
example, labor accidents and occupational diseases in
opencast mining are two or three times less in number that in
underground mining. This means that risks for opencast
mine workers are smaller that for underground miners. It
should be pointed out that risks associated with opencast
mining are still greater than those associated with most
industrial activities.
It is known that mining technology is implemented in
complex and changing geological and technical conditions,
with specific risks for miners, but here only the risk of mining
equipment is discussed.

Considering the above-said, it is necessary to answer the
radical question, why does modern society accept the high
risk for mining industrial personnel? The answer seems
simple and obvious, but for considerations of comfort and
consumption, modern society is too willing to look away from
the truth about prodigal utilization of material resources. And
the truth is that only a small portion of materials resources
come from the flora and fauna, the rest mining industry
extracts from the earth.
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• Other factors that could present risk

SOME TERMS RELATED TO MINING EQUIPMENT AND ITS
SAFETY

The two key analyses for the files should systematize hazards
(including those created by materials used, extracted and
transported by the equipment) of individual operations in their
technological sequence, measures to avoid such hazards
(including organizational ones) and should assess residual risks.
EXAMPLE RISK ANALYSIS OF KPV-4 RAISE DRIVING
COMPLEX

Mining equipment– the totality of machines, mechanisms,
facilities, devices and apparatuses for various applications used
in the usual implementation of main and independent
technological procedures in mining.
Machine – mechanical device, comprising components in
coordinated operation and performing specific purposeful
movements to covert energy into work.

Mechanized raise driving is associated with risks for miners
inherent to driving technology and technical condition of complex
subsystems (platform and monorail):
• Gas inhaling while miners work in poorly ventilated faces;
• Injuries and traumas of various degree while working in
unsafe face;
• Fatalities in case of non-compliance with basting regulations;
• Silicosis disease from blast hole boring with insufficient water
flush.

Facility – a functional combination of one or more machines with
the so-called equipment. The most characteristic mining
equipment includes winding, compressor, ventilation and other
facilities.
System – a network of components (subsystems), които
performing as one whole piece for achieving a certain objective.
Generally, the system is defined as a set of objects and events.
The mining equipment employed in a mine or section thereof can
be presented as a system as well.

•
•
•

Machine serviceability - defined by the status that at any
given time corresponds both to the main parameters of machine
availability and to secondary parameters relating to safety and
other factors.
Fault – defined by the machine condition that at any given time
does not comply even with one single requirement of either main
or secondary parameters.

•

•
•

•

Breakdown- event resulting in making the machine nonoperable.

•
•

Failure - event resulting in making the machine non- operable.
Each failure is a breakdown but not every breakdown is a failure.

•
•

•
•

RISK FILE OF MINE EQUIPMENT
This file must record the hazards, which the machine creates
during performance and inherent machine hazards and also the
measures planned to reduce the risk of such hazards happening.
The file must also contain all information about realized and
potential risks of the equipment and its systems.

•

•

The main document introducing the risk accent is the Law on
Healthy & Safe Working Conditions, enforced in our country. In
this aspect, machine risk files must include two major analyses –
of technological risks and of technical risks of equipment. These
analyses should contain appropriate measures for avoiding and
minimization of technological risks of machine-performed
operations and of technical risks of breakdowns and failures of
equipment functional and structural subsystems.

The main technological operations in one driving cycle (raise
driving) are:
Driving of chamber for the complex;
Complex installation;
Inspection of platform technical status at shift start:
Taking of air samples from the face;
Platform advance to face;
Making the face safe
Monorail extension;
Drilling of blast holes;
Charging of blast holes;
Moving platform to chamber;
Blasting and ventilating of face;
Technical inspection and maintenance of complex;
Dismantling of complex.
Example analysis of technological risks associated with
certain operations is presented in table 1. Potential
mechanical risks are associated with unsatisfactory technical
conditions of the complex and the following hazards are
possible:
Injuries of different severity during operations for remedying
breakdowns and failures of the complex;
Fatalities in case of failure of complex undercarriage.

In order to identify potential technical hazards, it is
recommended to split the complex into functional systems and
subsystems. For example, the complex on fig. 1 comprises the
following systems:
• Hose winch;
• Power supply block;
• Pneumatic system;
• Monorails;
• Platform;
• Signaling & communication system.

Generally, risk assessment should include:
• Work processes;
• Work equipment;
• Work places;
• Labor organization;
• Utilization of raw materials;

Complex risk file would analyze all systems but here we only
focus on platform – the most important one. For risk assessment
of breakdowns (failures) of the system, it would be necessary to
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analyze all subsystems, starting from the most important (most
• -first: screw 7, via screw wheel 9, shaft 11 and wheel 13,
hazardous) one and ending with the least risky one. For example,
interlocked with monorail 15 and via support rollers 17, the
the platform system comprises several subsystems, the most
platform moves forward;
closely associated with miners’ safety being: driving mechanism,
• - second (similar to first unit): via the sequence screw 8,
manual brake and automatic arrestor (eccentric safety clutch), all
screw wheel 101shaft 12 and wheel 14, interlocked with
shown on fig. 2.
monorail and via alignment rollers 18, the platform moves
Breakdown risk analysis should assess technical condition of
forward.
important structural system elements at any given time, as well
as define boundary admissible wear of important working
This drive system with two parallel power chains was designed
surfaces of system and subsystem components.
It is
solely for safety purposes. For example, in case a monorail
recommended to describe in words particularly responsible
component falls out, the system will continue its uninhibited
actions. .
movement in the specified direction.
Here, risk analysis is performed of the drive mechanism
subsystem, for the operations “platform hoist” and “platform
Similarly, if there is a faulty component in one drive unit, the
lowering”, as shown in table 2.
other unit will implement movement. However, if there is a faulty
component from pneumatic motor 1 to shaft 6, the platform is
The drive mechanism subsystem operates in the following way:
secured against free downward gravitational movement because
reversible pneumatic motor 1, via gear 2, drives shaft 3, which in
screws 7 and 8 in this case are self-braking, i.e. these serve as
turn, via cylindrical wheels 4 and 5, drives shaft 6. Screws 7 and
platform brakes.
8 are mounted on shaft and drive two parallel units:
If compressed air supply is discontinued, the platform could be
emergency-lowered through manual operation of flywheels 37
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Figure 1. General arrangement of KPV-4 complex
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and 38, conic wheels 39 and 40 , and through brake device 19
driving shaft 3, platform, respectively.
System analysis leads to the conclusions that this mechanism is
very secure against platform self-lowering. Theoretically, it could
be accepted that system safety is very high. However, several
years (15) of experience with the driving complex in our country
show certain weak points of the system in real conditions of raise
driving. For example, the two parallel driving units create certain
difficulties for platform movement. This is due to the circumstance
it is hard to drive that raise walls with small plane deviations, which
makes alignment of monorail components with strata difficult.

This circumstance is the reason for inhibited upward movement of
the platform when passing from one monorail component to
another. Sometimes, poor alignment of monorail components may
cause blockage of upward platform movement.
In such cases, platform operators would purposefully dismantle
the wheel interlocked with monorail thus resolving the problem at
the expense of system safety.
Risk analysis of breakdowns (table 2) includes measures for
component safety control as well as quantitative assessment of
such measures according to M.Michaylov’s methodology (2001).
CONCLUSION
The risk file documents the sequence of logic steps ensuring
systematic identification, assessment and management of risks
associated with mining equipment operation so that such risks
could be reduced to acceptable levels. To this end, the risk
files has the following goals:
•
To assist employer in adopting adequate program of
engineering and administrative solutions for risk management
of mine equipment. Measures should be consistent with state
of the art of safety and with risk specifics and magnitude, as
well as with available resources. The measures included in
analyses represent an optimization technical – economic task.
•
To create a basis for improvement of safety culture
of equipment operators. This would require additional
knowledge – knowledge of hazards and measures for risk
minimization, application of such knowledge, change in attitude
to safety and achieving of quantitatively new safety level in
equipment operation.
•
To establish the basis of a unified and manageable
system of mine equipment safety. Implementation of unified
targeted policy of safe equipment operation is only possible on
the basis company standards and procedures for safety and
specific risk management.
Creation and keeping of up-to-date risk files of mine equipment
would require consistent application of general rules in relation to
team formation, source document compiling, carrying out of
analyses, file storage, use and updating. These general rules
should be personified for the experts employed by the company.
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T a b l e 1 . T E C H N O L O G I C A L R I S K A N A L Y S I S R a i s e d r i v i n g w i t h KPV-4 Complex

OPERATION

7. Monorail extension

8. Blast hole drilling

9. Blast hole charging

POTENTIAL HAZARD

7.А.1. Insecure and improper
installation of monorail section
creates risk of platform failure
and hazard for miners.

8.А. Breach of technology and
technical requirements creates
hazard of injury and sickness for
miners
9.А. Breach of hole charging
requirements creates real hazard
for miners’ safety. Such hazards
almost always have lethal
outcome.

RECOMMENDED SAFETY MEASURES
7.А.1. New monorail section must be installed by two miners in
compliance with the following requirements:
- Linearity (alignment) of section with monorail track;
- Secure section support;
- Distance between upper section end and face should be
greater than 1 m.
7.А.2.For the purpose of ensuring sufficient robustness and stability
of vertical monorail section, each 10th section should be reinforced.
8.А.1. Drilling in old holes is strictly forbidden.
8.А.2. In the presence of so-called “pixes” the minimal spacing of
holes should be observed.
8.А.3. At the beginning of hole drilling, so-called “ flushing”, the
assistant miner must support the drill end to face.
8.А.4. Hole drilling with insufficient water supply is not allowed, i.e.
dry drilling mode.
9.А.1. On commencement of hole charging, lighting and telephone
systems must be switched off.
9.А.2 Blast holes must be loaded in strict compliance with Safety
Regulations.

10. Platform movement to
chamber

10.А. Breach of technical
requirements for platform
downward movement creates
hazard for miners.

10.А.1. During platform lowering and occurrence of excessive speed
and operation of automatic safety clutch (arrestor), manual brake
must be operated immediately.
10.А.2. Platform should be lowered only with operating safety clutch.
10.А.3. Blocking of safety clutch as strictly forbidden after being
operated for the purpose of faster movement of miners in chamber.

11. Face ventilation

11.А. Insufficient face ventilation
after blasting creates hazard for
inhaling gases by miners.

11.А.1. Face must be ventilated with water-air mixture for 30 min.

SAFETY EQUIPMENT

Hard hat

Hard hat, gloves
Hard hat, gloves
Hard hat, gloves

Hard hat, gloves
Hard hat

Breathing device –
isolating

RESIDUAL RISK
F

C

R

Table 2 RISK ANALYSIS OF BREAKDOWNS - Machine: Raise driving complex; System: Platform; Subsystem: Driving

Dn New probability of finding

RnResidual risk

7
8
Unusual noise
Wear of wheel teeth
Increased impact load of
and vibration
Irregular
(pos. 13 и 14) or
wheels (pos.13 и 14) and
and
and nonenlarged gaps
teeth of 15 of monorail,
characteristic
smooth
7
between drive
4
4
creating hazard of breaking
“beat” of
platform
wheels, alignment
and disruption of interaction
wheels 13 and
movement
rollers and monorail
between platform and monorail
14 interlocked
components
with monorail
Wheel breaking off
Low vibration
conic shaft end 11
and
or 12 because of
characteristic
One
Lower safety level of system
damaged fasteners
noise with
driving unit
and increase of load on the
6
(nuts) or
3
smaller
9
not
other unit
deformation of
intensity.
operating
splint and splint
Visual
grooves of wheel or
inspection of
shaft. или вала
drive wheels.

New probability Pn

6

Сn New severity

5

11

12

13

14

15

16

Inspection and
measurement of
112 machine component
wear. Instruction on
fault warning signs.

Section
mechanic

One week

7

3

2

42

Stopping of platform
operation until drive
162
unit is restored.
звено

Section
mechanic

During the
shift

6

2

5

60

Risk Rm

4

Period of implementation
day/month/year

Platform
hoisting or
lowering

3

Responsible person

Platform
hoisting

2

Indication
(finding)

Finding probability Dm

1

Possible reasons for
breakdown

Probability Pm

0

Possible consequences

Severity Сm

Operation
Function

Possible fault

Identification mark

Res ul t

Additional safety
measures

9

10

Automatea eccentric safety clutch

Driving mechanism

Manual brake

