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SAUGI TECHNINö PRIEŽIŪRA: KARJER Ų 
EKSPLOATAVIMO SEKTORIUS 

 

Įvadas 
Techninę priežiūrą galima apibr÷žti kaip pastangas užtikrinti, kad tam tikras objektas funkcionuotų 
saugiai, negestų ir nesuprast÷tų. Tas objektas gali būti darbo vieta, darbo įranga arba transporto 
priemon÷ (pavyzdžiui, laivas). 

 Prevencin÷ (arba iniciatyvin÷) technin÷ priežiūra atliekama siekiant užtikrinti objekto 
funkcionavimą. Tai paprastai būna suplanuoti ir reguliarūs veiksmai.   

 Korekcin÷ (arba reaguojamoji) technin÷ priežiūra – tai remontas, atliekamas, kad objektas v÷l 
veiktų. Tai nesuplanuoti, nereguliarūs veiksmai, paprastai susiję su didesniais pavojais ir 
rizika. 

Technin÷ priežiūra vykdoma visuose sektoriuose, ją beveik kiekvienoje darbo aplinkoje atlieka beveik 
visų profesijų specialistai, ne tik technikai ir inžinieriai.  

Per technin÷s priežiūros procesą, taip pat d÷l neatliktos arba netinkamos technin÷s priežiūros gali 
būti pakenkta darbuotojų sveikatai ir saugai. Techninę priežiūrą atliekančių darbuotojų sveikatai ir 
saugai daug įtakos turi ir įrangos suprojektavimas bei darbo zona.  

 

Technin ÷s prieži ūros darbai karjer ų eksploatavimo pramon ÷je 

Karjerų eksploatavimas1 yra viena iš pavojingiausių pramon÷s šakų, kurioje dirbti yra nesaugu, t. y. 
tikimyb÷, kad karjero darbuotojas žus per nelaimingą atsitikimą darbe, yra dukart didesn÷, palyginti su 
statybininku, ir 13 kartų didesn÷, palyginti su apdirbamosios pramon÷s šakų darbuotoju2. Didelių 
žemrausių ir mechanizmų naudojimas, darbas su sprogstamosiomis medžiagomis ir sunkiais 
kroviniais, nuolatin÷ dulkių koncentracija ore ir tiesiog darbas pavojingose vietose – tai karjerų 
eksploatavimo aspektai, itin didinantys nelaimingų atsitikimų ir profesinių susirgimų pavojų. Didel÷ 
žūties atvejų karjerų eksploatavimo sektoriuje dalis siejama su technin÷s priežiūros darbais, 
transporto priemonių ir stacionarių mechanizmų naudojimu bei kryčiu iš didelio aukščio3. Atliekant 
priežiūros darbus nutinka daug skaudžių nelaimingų atsitikimų, ir, deja, nuo jų nukenčia ne tik šią 
priežiūrą atliekantys darbuotojai, bet ir kiti dirbantys toje vietoje asmenys. 

 

Reguliuodamas judančią konvejerio juostą, buvo sunkiai sužalotas akmens trupinimo ir sijojimo 
agregato darbuotojas. Judanti juosta suspaud÷ jam dešinę plaštaką ir įtrauk÷ dešinę ranką tarp 
grįžtamosios juostos ir galinio būgno. Kadangi darbuotojas mūv÷jo pirštines, jam pavyko išlaisvinti 
ranką, tačiau jis patyr÷ daugybinius dešin÷s rankos kaulų lūžius, jam buvo sužaloti audiniai ir nuo 
trinties nubrozdinta oda4.  

 

Karjerai turi būti tinkamai tikrinami ir prižiūrimi, siekiant užtikrinti visų juose dirbančių žmonių sveikatą 
ir saugą. Technin÷s priežiūros darbai karjeruose apr÷pia viską – nuo mechanizmų, įrenginių ir 
transporto priemonių technin÷s priežiūros iki kelių darbo vietoje geros būkl÷s palaikymo, kelių kraštų 
ir iškasų sutvirtinimo.  

Karjerų technin÷s priežiūros darbuotojams gresia įvairūs pavojai: jiems dažnai tenka kilnoti sunkius 
daiktus, juos supa triukšmas ir veikia vibracija, be to, tenka susidurti su pavojingomis medžiagomis, 
kaip antai alyva, dujos, hidraulinis skystis, antifrizas bei suvirinimo dūmai. Dažnai jie dirba būdami 
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nepatogioje pad÷tyje ir turi naudoti aukšto spaudimo žarnas bei įvairius indus arba dirbti su 
veikiančiais mechanizmais.  

D÷l darbo pobūdžio technin÷s priežiūros darbuotojams dažnai tenka dirbti vakare, naktį arba 
savaitgaliais, kai nevyksta įprasti darbai. Jie dažnai dirba spaudžiami laiko, ir tai, be abejo, didina 
nelaimingų atsitikimų tikimybę. Be to, technin÷ priežiūra kartais patikima kitoms įmon÷ms. Tai reiškia, 
kad darbų vykdymo vietoje gali būti žmonių, nesusipažinusių su karjeru ir jame veikiančiomis darbo 
sistemomis. 

Visose pramon÷s šakose technin÷ priežiūra yra ta sritis, kurioje nutinka nemažai nelaimingų 
atsitikimų. Nuo 1992 iki 1995 m. Vokietijoje apie 32 proc. visų nelaimingų atsitikimų darbe įvyko 
atliekant technin÷s priežiūros darbus5. 2002 m. Prancūzijoje apie 44 proc. mirčių d÷l nelaimingų 
atsitikimų atvejų buvo susiję su technin÷s priežiūros darbais6. Vokietijos karjerų eksploatavimo 
sektoriaus privalomojo nelaimingų atsitikimų draudimo institucija praneš÷, kad nuo 1999 iki 2003 m. 
48 proc. visų nelaimingų atsitikimų šiame sektoriuje buvo susiję su technin÷s priežiūros ir remonto 
darbais7.  

 

Atlikdamas techninę akmens pjaustymo įrenginio priežiūrą, buvo sunkiai sužalotas karjero 
darbuotojas. Jis tep÷ tepalais dirbantį įrenginį; velenas įtrauk÷ ir su didele j÷ga įsuko jo drabužius8.  

 

Daug mirtinų įvykių ir sunkių traumų karjeruose nutinka atliekant mechanizmų valymo ir reguliavimo 
darbus, kai mechanizmai dirba arba netik÷tai įsijungia. Vokietijos nelaimingų atsitikimų draudimo 
institucijos duomenimis9, tai suk÷l÷ 36 proc. visų įvykių, pasibaigusių technin÷s priežiūros darbuotojų 
mirtimi. Pad÷tį dar labiau blogina tokie veiksniai kaip mechanizmų valdymo klaidos, netinkamos arba 
nepakankamai taikomos saugos priemon÷s ir prasta komunikacija.  

 

Trumpa sektoriuje patiriam ų pavoj ų apžvalga 
Darbuotojai karjeruose dažniausiai susiduria su tokiais pavojais: 

darbas gavybos vietose ir valymo darbai: pavojus gavybos vietoje susijęs su šios vietos 
nestabilumu, nuo jos šlaito byrančiomis palaidomis medžiagomis, galimybe transporto priemon÷ms 
nuvažiuoti nuo gavybos vietos krašto, kai n÷ra šios vietos teritorijos apsaugos, d÷l vairuotojo klaidos 
arba techninio transporto priemon÷s gedimo;  

pavojai, susiję su transporto priemoni ų naudojimu , apima jos apsivertimą, susidūrimą su kitomis 
transporto priemon÷mis, darbuotojus gali prispausti arba pervažiuoti atbuline eiga važiuojančios 
transporto priemon÷s, jie gali nukristi lipdami į labai aukštas daugelio karjeruose naudojamų 
transporto priemonių kabinas arba iš jų. Nelaimingi atsitikimai taip pat gali nutikti d÷l techninių 
gedimų, tokių kaip stabdžių arba vairo gedimas, arba vairuotojo kalt÷s, pavyzdžiui, neteisingo 
atstumo apskaičiavimo. Airijos sveikatos ir saugos institucijos (HSA) duomenimis, beveik pus÷ visų 
mirtinų įvykių karjeruose yra susiję su transporto priemon÷mis10; 

dauguma su įrenginiais susijusi ų nelaiming ų atsitikim ų įvyksta, kai darbuotojus prispaudžia ar 
įtraukia įrenginiai arba žmon÷s nukrenta nuo jų, kai atlieka technin÷s priežiūros darbus. Vokietijos 
karjerų eksploatavimo sektoriaus privalomojo nelaimingų atsitikimų draudimo institucijos duomenimis, 
2008 m. 5 proc. visų patvirtintų nelaimingų atsitikimų darbe buvo susiję su judančiomis konvejerio 
juostomis. Per tą patį laikotarpį akmens trupinimo įrenginiai buvo susiję su 8,6 proc. visų patvirtintų 
sektoriaus nelaimingų atsitikimų11; 

beveik visose darbo vietose pasitaiko tokių atvejų, kai tenka paslysti, suklupti ir pargri ūti,  ir karjerai 
n÷ra išimtis. Karjerų darbuotojams taip pat gresia sumušimo d ÷l krentan čių daikt ų, tokių kaip 
uolienos gabalai, pavojus; 

karjerų darbuotojus veikia plaštakų ir rankų bei viso kūno vibracija.  Pirmąją sukelia tokie įrankiai kaip 
pneumatiniai grąžtai, kampiniai šlifuokliai ir grandininiai pjūklai. Viso kūno vibraciją sukelia karjeruose 
dirbančios transporto priemon÷s ir kai kurie stacionarūs mechanizmai; 

su rankų darbu susijusi rizika apima sunkių karjero įrenginių kilnojimą, dirvožemio ir purvo valymą 
kastuvu, sunkių akmenų kilnojimą ir nešiojimą; 
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dulki ų esama visuose karjeruose, nes tai lemia darbo procesai, tokie kaip kasyba, pjaustymas, 
gręžimas, akmenų pradaužimas arba trupinimas. Dulk÷s, kurių sud÷tyje yra kristalinio silicio dioksido, 
gali sukelti silikozę12; 

karjerų eksploatavimas yra triukšminga ūkio šaka. Triukšm ą kelia tokie šaltiniai kaip akmens 
trupinimo įrenginiai, konvejerių juostos, sprogdinimai ir sunkiųjų transporto priemonių varikliai. D÷l 
ilgalaikio arba staigaus garsaus triukšmo galima netekti klausos; 

karjerų darbuotojus veikia nepalankios oro s ąlygos , tokios kaip kraštutin÷s temperatūros, dr÷gm÷, 
lietus ir sniegas bei ultravioletin÷ spinduliuot÷; 

Jeigu darbo vietoje naudojami sprogmenys, gali būti taikomi specialūs jų laikymo ir naudojimo 
reikalavimai. Pavyzdžiui, gali būti keliamas reikalavimas tikrinti d÷tuves, kad būtų užtikrintas jų 
vientisumas ir švara. 

 

 

Su technine prieži ūra karjeruose susij ę ypatingi rizikos veiksniai ir 
pavojai  
Su technine karjer ų aikšteli ų prieži ūra susij ę pavojai  

 
© Steinbruch Berufsgenossenschaft 

 

 Atlikdami techninę gavybos viet ų ir važiuojamosios keli ų dalies  priežiūrą, darbuotojai 
susiduria su tokiais pavojais: 

 krentantys medžiai ir kitos medžiagos, slenkančios nuo atliekų zonos ant žmonių ir mašinų; 

 mechanizmų ir įrenginių keliamas triukšmas; 

 tokios veiklos kaip gręžimas, sprogdinimas ir trupinimas bei transporto priemonių keliamos 
dulk÷s; 

 krentantys objektai, pavyzdžiui, uolienos gabalai; 

 paslydimas, suklupimas ir griuvimas iš tam tikro aukščio;  

 technin÷s priežiūros transporto priemonių susidūrimas; 

 technin÷s priežiūros transporto priemonių kritimas nuo nestabilaus arba nesaugaus krašto; 

 d÷l nelygios vietov÷s nenusp÷jamas transporto priemonių jud÷jimas; 

 atbuline eiga važiuojančios transporto priemon÷s. 

 

Su technine nauding ųjų iškasen ų gavybos mechanizm ų prieži ūra susij ę pavojai  

Technin÷ uolienos gręžimo mašinų, sunkiųjų žemrausių, ratinių krautuvų ir vikšrinių traktorių, 
konvejerio juostų, akmens trupinimo ir sijojimo įrenginių priežiūra bei remontas kelia daug pavojų juos 
atliekantiems darbuotojams.    
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 Darbuotojams, atliekantiems techninę uolienos gr ęžimo mašin ų priežiūrą ir remontą, gresia: 

 paslysti, užkliūti ir nuvirsti nuo uolienos gręžimo mašinos, į ją lipant; 

 susižaloti grąžtu (žr. 3 pav., kuriame parodyta trauma, patirta perdūrus grąžtui) arba įsipainioti 
į jo mechanizmą;  

 grąžto sukeliamo triukšmo ir šalutinis dulkių poveikis. 

 

 

© Steinbruch Berufsgenossenschaft 

 

 Darbuotojams, atliekantiems techninę ekskavatorių, ratinių krautuvų ir vikšrinių traktorių priežiūrą 
ir remontą, gresia: 

 nukristi nuo transporto priemon÷s; 

 būti prispaustiems arba sutraiškytiems eksploatuojant nesaugius k÷limo įtaisus arba 
naudojant nesaugius darbo metodus;  

 netyčinis transporto priemon÷s nuried÷jimas ir pajud÷jimas. 

 

 
© Steinbruch Berufsgenossenschaft 
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 Su technine akmens trupinimo ir kitų apdirbimo įrenginių priežiūra ir remontu susiję pavojai: 

 
© Steinbruch Berufsgenossenschaft 

 

 Judančios įrenginių dalys, tokios kaip trupinimo įrenginio plokščių rotoriai arba smagračiai: 

 darbas nepatogioje pad÷tyje; 

 netinkamos elektros dalių izoliacijos keliamas pavojus; 

 keliamas triukšmas ir dulk÷s. 

 
Konvejeri ų juostos  kelia didelį pavojų techninę priežiūrą atliekantiems darbuotojams. Kadangi 
sustabdžius mechanizmus būtų prarasta pernelyg daug gamybos laiko, techninę priežiūrą dažnai 
tenka atlikti judant juostoms. 

 
© Steinbruch Berufsgenossenschaft 

 

 Su technine konvejerių juostų priežiūra ir remontu susiję pavojai: 

 būti sužalotam judančių konvejerio juostų arba netik÷tai prad÷jus jud÷ti konvejerio juostai; 

 nukristi nuo pakeltų juostų; 

 keliamas triukšmas ir dulk÷s. 

 

 Technin÷ sijojimo įrenginių priežiūra ir remontas, susiję su dideliu triukšmo ir dulkių poveikiu.  
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Karjerų įrenginiai ir mechanizmai yra ypač pavojingi, tod÷l turi būti nuolat prižiūrimi ir tvarkingi. 
Techninę tokių mechanizmų kaip konvejerių juostos arba akmens trupinimo įrenginiai priežiūrą ir 
remontą turi atlikti kompetentingi darbuotojai, kuriems pavesti tokie darbai. Be to, jiems turi būti 
užtikrinta, kad jie gal÷tų saugiai patekti į technin÷s priežiūros atlikimo vietą. 

 

Strukt ūrizuotas poži ūris į technin ę prieži ūrą 
Šio leidinio tikslas yra pad÷ti išvengti žalos techninę priežiūrą atliekantiems darbuotojams, tačiau 
reikia tur÷ti omenyje ir tai, kad technin÷ priežiūra yra būtina norint, kad būtų tinkamai apsaugoti visi 
darbuotojai ir būtų išvengta nelaimingų atsitikimų ir darbuotojų sveikatos sutrikimų. Taigi d÷l 
technin÷s priežiūros stokos gali įvykti sunkių ir mirtinų nelaimingų atsitikimų.  

Pateikiame pavyzdžių, kaip technin÷ priežiūra gali pad÷ti užtikrinant saugesnes ir sveikesnes darbo 
sąlygas karjeruose.  

 

Technin ÷ kelių prieži ūra 

Kur įmanoma, ilgalaikiai kroviniams pervežti naudojami keliai tur÷tų būti asfaltuoti arba betonuoti, o 
važiuojamosios dalys reguliariai prižiūrimos, siekiant užtikrinti, kad būtų galima saugiai naudotis 
transporto priemon÷mis. Keliai negali būti duob÷ti ir prastos būkl÷s; dulk÷tumas turi būti mažinamas 
reguliariai juos dr÷kinant.  

Technin ÷ krašt ų apsaugos ir apsaugini ų pylim ų prieži ūra 

Daug nelaimingų atsitikimų karjeruose nutinka d÷l prastos jų kraštų apsaugos, netinkamo apsauginių 
pylimų arba užtvarų įrengimo ar jų nebuvimo. Apsauginiai pylimai arba užtvaros kelkraščiuose yra 
būtinos priemon÷s saugai karjeruose užtikrinti. Šios priemon÷s gali veiksmingai sumažinti nelaimingų 
atsitikimų, kuriuose dalyvauja transporto priemon÷s, skaičių. Apsauginių pylimų būkl÷ blog÷ja d÷l 
erozijos ir eismo, tod÷l jie tur÷tų būti reguliariai apžiūrimi ir atliekama technin÷ jų priežiūra.  

 

Technin ÷ transporto priemoni ų prieži ūra – technin ÷ stabdži ų prieži ūra 

Daug įvykių su transporto priemon÷mis karjeruose atsitinka d÷l neveikiančių stabdžių. Karjeruose 
transporto priemon÷s dirba ekstremalioje aplinkoje ir sunkiomis sąlygomis. Į tai der÷tų atsižvelgti 
nustatant stabdžių sistemos tikrinimo dažnį. Vairuotojai tur÷tų atlikti patikrinimą kasdien, o reguliari 
technin÷ visos stabdymo sistemos priežiūra tur÷tų būti atliekama pagal gamintojo rekomendacijas.  

 

Dulki ų kontrol ÷ – technin ÷ dulki ų ištraukimo įrangos ir oro filtravimo sistem ų prieži ūra 

Dulk÷s yra vienas potencialių rizikos veiksnių, kenkiančių karjerų darbuotojų sveikatai. Dulkes sukelia 
gręžimo, pjovimo, sprogdinimo ir kasimo darbai bei krovinių gabenimas. Tod÷l turi būti įdiegtos 
veiksmingos kontrol÷s priemon÷s, užkertančios kelią žalingai dulkių koncentracijai susidaryti. Pjūklai 
ir gręžimo mašinos turi tur÷ti specialią dulkių ištraukimo įrangą ir oro filtravimo sistemas. Būtina 
reguliari technin÷ sistemų priežiūra, kuri užtikrintų, kad jos dirbtų veiksmingai. 
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Tarybos direktyvoje 92/104/EEB d÷l būtiniausių darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos gerinimo 
reikalavimų, taikomų naudingųjų iškasenų antžemin÷s ir požemin÷s gavybos įmon÷se, nustatyti ir 
būtiniausi reikalavimai, taikomi karjerams. Pagal šią direktyvą karjerai turi būti projektuojami, statomi, 
įrengiami, priduodami eksploatuoti, eksploatuojami ir techniškai prižiūrimi taip, kad juose dirbantys 
žmon÷s būtų saugūs.  

Technin÷s priežiūros darbų rizikos veiksnius galima sumažinti arba netgi pašalinti tinkamai 
suprojektuojant įrenginius ir mašinas, atliekant jų priežiūrą, parūpinant darbui tinkamas priemones ir 
užtikrinant, kad darbuotojai tur÷tų įrenginių, kurių techninę priežiūrą jie atlieka, tiek÷jo arba gamintojo 
parengtą saugos informaciją13. 

Technin÷ įrenginių priežiūra yra būtina saugiai karjero eksploatacijai. Viso karjero, jo įrenginių ir 
elektros įrangos patikrą ir techninę priežiūrą turi reguliariai atlikti kompetentingi asmenys. Turi būti 
aiškiai apibr÷žtos gair÷s, kokių dalykų technin÷ priežiūra turi būti atliekama ir kaip dažnai. Tinkami 
saugos įrenginiai visada turi būti tvarkingi ir parengti naudoti. 

Tinkamas technin÷s priežiūros vykdymas padeda užtikrinti saugius technin÷s priežiūros darbus. 
Sisteminis požiūris į techninę priežiūrą yra paremtas penkiomis pagrindin÷mis taisykl÷mis:  

1. Tinkama technin÷ priežiūra prasideda nuo planavimo. Karjero technin÷s priežiūros planas turi būti 
parengtas taip, kad apimtų:  

 kelius; 

 transporto priemones; 

 mechanizmų apsaugas; 

 apsauginius įtaisus; 
 elektros įrangą; 

 sl÷gio sistemas; 

 važiuojamosios kelio dalies ir kraštų apsaugos įtaisus;  

 iškasas, sąvartynus ir ežerus; 

 statinius; 

 užtvaras aplink karjerą;  

 visus įrenginius, naudojamus sprogdinimo darbuose. 

 

Turi būti atliktas išsamus rizikos vertinimas, o jo rezultatai įtraukti į planą. Yra parengtos įvairios 
gair÷s, kaip vykdyti rizikos vertinimą karjeruose: yra paskelbtos Kalnakasybos ir kitų 
išgaunamosios pramon÷s rūšių darbo saugos ir sveikatos komisijos14 ir Vokietijos karjerų 
eksploatavimo sektoriaus privalomojo nelaimingų atsitikimų draudimo institucijos (vok. 
Steinbruchs Berufsgenossenschaft)15 gair÷s. 

Nor÷dami būti saugūs, darbuotojai privalo perprasti saugos instrukcijas, su darbu susijusius 
pavojus ir aplinką, kurioje eksploatuojami įrenginiai. Technin÷s priežiūros plane reik÷tų užtikrinti, 
kad kiekvienam darbui atlikti būtų skirtas ne tik reikiamas kompetentingų asmenų skaičius, bet ir 
užtektinai laiko saugiai atlikti darbą. 

2. Darbas turi būti atliktas saugiai. Karjerai yra labai pavojinga vieta, ir saugi darbo tvarka yra būtina. 
Darbo tvarkoje turi būti nurodyta: 

 darbo zonos saugumo užtikrinimas;  

 saugių darbo sistemų, sukurtų planavimo etapu, laikymasis; 

 technin÷s priežiūros darbų atlikimas tik sustabdžius mechanizmą ir, kai tai neįmanoma, 
užtikrinimas, kad buvo imtasis apsaugos priemonių;  

 apsauginių ženklų įrengimas tais atvejais, kai pavojaus negalima išvengti arba sumažinti;  

 saugaus patekimo į visas darbo zonas ir pasišalinimo iš jų užtikrinimas.  

 

Veikiančių mechanizmų valymas arba technin÷ priežiūra ir netik÷tas įrenginių įsijungimas 
karjeruose sukelia daug sunkių traumų ir mirtinų įvykių16. Daugelio šių nelaimingų atsitikimų 
gal÷jo būti išvengta, jeigu mechanizmai būtų buvę išjungti arba apsaugoti nuo netik÷to įsijungimo. 
Airijos sveikatos ir saugos institucija yra parengusi saugios užrakinimo tvarkos atmintinę17.  
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3. Turi būti užtikrinta, kad būtų prieinami ir naudojami tinkami įrankiai, įrenginiai ir priemon ÷s, 
įskaitant asmenin ÷s apsaugos priemones . Sunkūs kroviniai, uolienų nuošliaužų pavojus, 
triukšminga ir dulk÷ta aplinka reiškia, kad visiems karjerų darbuotojams būtina naudoti asmenines 
apsaugos priemones, kaip antai galvos, kojų ir rankų apsaugos priemones, respiratorius ir 
klausos apsaugos priemones. 

Technin÷s priežiūros darbuotojams gali tekti atlikti darbus ne tik įprastose darbo vietose. D÷l to 
jiems gali reik÷ti specialios įrangos ir tinkamų įrankių ar priemonių. Zonose, kur gresia pavojus iš 
viršaus, arba dirbant su gręžimo, kasimo arba kitais pavojingais įrenginiais arba įtaisais, būtina 
nešioti apsauginius šalmus. Visi teritorijoje dirbantys žmon÷s privalo av÷ti apsauginę avalynę 
metalu kaustytomis nosimis, o dirbant su sunkiais kroviniais, tokiais kaip akmens luitai, turi būti 
parūpintos tinkamos pirštin÷s. 

Šlifavimas, gręžimas, suvirinimas arba darbas greta akmens trupintuvų gali pakenkti akims, tod÷l 
privalu nešioti akių apsaugos priemones. Klausos apsaugos priemon÷s reikalingos tada, kai 
dirbama su transporto priemon÷mis, karjero mechanizmais ar kitais karjerų įrenginiais arba netoli 
jų. Kv÷pavimo organų apsaugos priemon÷s (pavyzdžiui, kauk÷ nuo dulkių arba dūmų) reikalingos 
tose vietose, kur žmones veikia dulk÷s arba pavojingi ore esantys dūmai arba dalel÷s, 
pavyzdžiui, esančios išmetamosiose dujose.  

Atliekant karjerų technin÷s priežiūros darbus aukštyje, taip pat gali būti reikalingi apsauginiai 
diržai18. 

4. Darbas pagal plan ą. Technin÷s priežiūros darbus vykdantys darbuotojai turi būti tinkamai 
informuoti apie atliekamą darbą, darbo rizikos vertinimo rezultatus, subordinacijos tvarką ir kitas 
procedūras, kurios bus naudojamos atliekant darbą, įskaitant pranešimo apie problemas tvarką. 
Tai ypač svarbu, kai technin÷s priežiūros darbus karjeruose vykdo subrangovai.  

Turi būti laikomasi plano, o darbuotojams neleidžiama improvizuoti arba daryti darbą bet kaip.  

 

Remkit ÷s ger ąja saugios technin ÷s prieži ūros patirtimi: 

 Siekdami užtikrinti, kad darbuotojams negr÷stų pavojus atliekant techninę priežiūrą arba 
remontą, nustatykite saugaus darbo tvarką, į kurią būtų įtrauktos gamintojo rekomendacijos.  

 Užtikrinkite, kad visi darbuotojai susipažintų su nustatyta saugaus darbo tvarka ir jos laikytųsi.  

 Prieš prad÷dami darbą, pašalinkite iš zonos daiktus, už kurių galima užkliūti ir parvirsti.  

 Užtikrinkite saugų patekimą į visas darbo zonas.  

 Prieš prad÷dami remontą, užrakinkite elektros įrangą ir užkabinkite ant jos korteles bei 
imobilizuokite mobilią įrangą.  

 Jeigu galima nukristi, naudokite tinkamas apsaugos nuo kritimo priemones.  

 D÷l savo pačių ir kolegų saugumo visada būkite susikaupę19..  

 

5. Galutinis patikrinimas. Užbaigę technin÷s priežiūros darbą, darbuotojai turi patikrinti, ar paliko 
tvarkytą daiktą saugų ir veikiantį20. Turi būti patikrintas įrenginio, mechanizmų arba įtaiso 
funkcionalumas, o visos apsaugos ir apsauginiai mechanizmai turi būti grąžinti į savo vietas.  

Technin÷s priežiūros darbas yra baigtas, kai pasirašoma, jog jis atliktas, o įrenginys, įtaisas arba 
mechanizmas atrakinamas. 

 

Saugi ą technin ę prieži ūrą karjer ų eksploatavimo sektoriuje 
reglamentuojantys Europos teis ÷s aktai 
Europos direktyvose nustatyti būtiniausi darbuotojų apsaugos reikalavimai.  

Svarbiausia yra Tarybos direktyva  89/391/EEB d÷l priemonių darbuotojų saugai ir sveikatos 
apsaugai darbe gerinti nustatymo. Tai pagrindų direktyva, kurioje nustatyti bendrieji nelaimingų 
atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevencijos bei darbuotojų apsaugos ir darbdavių įsipareigojimų d÷l 
rizikos veiksnių vertinimo bei rizikos ir nelaimingų atsitikimų veiksnių šalinimo principai. Joje taip pat 
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išd÷styti principai d÷l darbuotojų ir jų atstovų proporcingo dalyvavimo, mokymo, informavimo ir 
konsultavimo. 

Pagrindų direktyvą papildo atskiros direktyvos, iš kurių dviejose konkrečiai atsižvelgta į naudingųjų 
iškasenų gavybos pramonę ir nustatyti būtiniausi reikalavimai, taikomi darbuotojų sveikatai ir saugai 
naudingųjų iškasenų antžemin÷s ir požemin÷s gavybos įmon÷se. Tai:  

Direktyva 92/91/EEB  d÷l darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos gerinimo būtiniausių reikalavimų, 
taikomų naudingųjų iškasenų gavybos mechaniniais gręžiniais įmon÷se. 

Direktyva 92/104/EEB  d÷l būtiniausių darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos gerinimo reikalavimų, 
taikomų naudingųjų iškasenų antžemin÷s ir požemin÷s gavybos įmon÷se.  

Direktyvos 92/104/EEB A dalyje nustatyti bendrieji būtiniausi reikalavimai, taikytini naudingųjų 
iškasenų antžemin÷s ir požemin÷s gavybos įmon÷ms bei pagalbiniams antžeminiams įrenginiams. 
Viena pastraipa yra skirta bendrai techninei priežiūrai ir techninei saugos įrenginių priežiūrai.   

Kitos direktyvos, svarbios saugiai techninei priežiūrai karjerų eksploatavimo sektoriuje, yra šios: 

Direktyvoje 89/655/EEB d÷l būtiniausių darbo įrenginių naudojimui taikomų darbuotojų saugos ir 
sveikatos reikalavimų yra nustatytos bendrosios prevencin÷s priemon÷s, kurių turi būti imtasi darbo 
vietoje. Joje išd÷styti darbdavio įsipareigojimai d÷l darbo įrenginių parinkimo ir naudojimo bei 
nustatyta, kokius apsaugos įtaisus arba sistemas privalo tur÷ti mechanizmai, taip pat nurodyti 
darbdavio įrenginių technin÷s priežiūros ir atitikties užtikrinimo įsipareigojimai bei mokymai ir 
informacija, kuri turi būti pateikta operatoriams. Taip pat joje darbdaviai įpareigojami mažinti riziką per 
rizikos analizę ir vertinimą21. 
Direktyvoje 89/656/EEB nustatyti būtiniausi saugos ir sveikatos apsaugos reikalavimai, 
darbuotojams darbo vietoje naudojant asmenines apsaugos priemones.  

Direktyvoje 90/269/EEB apibr÷žti būtiniausi sveikatos ir saugos reikalavimai, taikomi krovinių 
krovimui rankomis. Akmens luitų ir kitų sunkių krovinių kilnojimas rankomis karjeruose vis dar dažnas 
reiškinys.  

Direktyvoje 92/58/EEB  d÷l būtiniausių reikalavimų įrengiant darbo saugos ir (arba) sveikatos ženklus 
reikalaujama, kad darbdaviai įrengtų specialiuosius darbo saugos ženklus, kur esama rizikos 
veiksnių, kurių kitaip negalima išvengti arba kontroliuoti. 

Direktyvoje 2004/37/EB  nurodyti būtiniausi reikalavimai darbuotojų apsaugai nuo rizikos, susijusios 
su kancerogenų arba mutagenų poveikiu darbe.    

Direktyvoje 2002/44/EB  įtvirtinti būtiniausi sveikatos ir saugos reikalavimai, susiję su vibracijos 
keliama rizika darbuotojams. 

Direktyvoje 2003/10/EB nustatyti būtiniausi sveikatos ir saugos reikalavimai, susiję su triukšmo 
keliama rizika darbuotojams. Tik÷tina, kad karjeruose su mechanizmais ir įrenginiais dirbantys 
darbuotojai patirs fizinių veiksnių, tokių kaip vibracijos ir triukšmo, keliamą riziką. 

 

Be to, priimta konkrečių direktyvų, kuriomis siekiama užtikrinti dirbančio jaunimo ir pagal laikinas 
darbo sutartis dirbančių darbuotojų apsaugą:  

Direktyvoje 94/33/EB d÷l dirbančio jaunimo apsaugos nustatyti reikalavimai, kuriais draudžiama 
priimti į darbą vaikus ir užtikrinama, kad būtų griežtai kontroliuojamas paauglių įdarbinimas. Į ją 
įtraukti susiję apribojimai d÷l darbo pagal amžių, pabr÷žiantys jaunimo pažeidžiamumą ir 
draudžiantys jiems dirbti darbą, kuris viršija fizinį arba psichologinį jų paj÷gumą ir kuris jaunimui kelia 
specifinę riziką.  

Direktyvoje 91/383/EEB  nurodytos priemon÷s, kuriomis skatinama gerinti pagal terminuotas arba 
laikinas darbo sutartis dirbančių darbuotojų saugą ir sveikatą darbe. Šios direktyvos tikslas yra 
užtikrinti, kad tokiems darbuotojams būtų suteikiamas toks pat apsaugos lygis kaip ir visiems kitiems 
darbuotojams. Tai ypač aktualu karjerų eksploatavimo srityje, kur techninę priežiūrą dažnai 
pavedama atlikti laikiniems rangovams.  

Saugiai techninei priežiūrai karjerų eksploatavimo sektoriuje gali būti taikoma ir daug standartų, kaip 
antai ISO ir CEN. Juose pateikiama tiksli ir išsami technin÷ informacija apie darbo vietų organizavimą 
ir įrenginius, kaip, pavyzdžiui, mašinų saugos reikalavimai, nustatyti standarte EN ISO 12100 „Mašinų 
sauga. Pagrindin÷s sąvokos, bendrieji projektavimo principai“.  
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Gerosios patirties pavyzdžiai 
Karjero saugos pasas 

Saugos paso aljansas (angl. Safety Pass Alliance – SPA) sukūr÷ Karjerų produktų, naudingųjų 
iškasenų perdirbimo ir kasybos pramon÷s paso schemą JK karjerų eksploatavimo sektoriui. Ja 
siekiama pateikti nacionaliniu lygmeniu pripažįstamą sveikatos ir saugos mokymo standartą. 
Rangovų saugos paso schema yra nacionalin÷ iniciatyva, kuria siekiama įvesti būtiniausius sveikatos 
ir saugos reikalavimus rangovams. Tikimasi, kad visi karjerų sektoriuje dirbantys rangovai tur÷s 
saugos pasą. Per programą geroji patirtis diegiama rangovų tiekimo grandin÷je, gerinant 
informuotumą apie saugą ir prisidedant prie aukštesnių saugos ir sveikatos standartų kūrimo. 

Pasas išduodamas išklausius dviejų dienų mokymo kursą. Pirmąją dieną nagrin÷jami svarbiausi 
klausimai ir suteikiama esminių sveikatos ir saugos žinių. Antroji diena skirta sektoriui ir per ją 
nagrin÷jamas sveikatos ir saugos reikalavimų laikymasis karjeruose, didžiausią d÷mesį skiriant 
k÷limo operacijoms, kasimo darbams ir su darbu uždarose erdv÷se bei aukštyje susijusiems 
klausimams. Mokymo dalyviai įgyja išsamesnių žinių ir geresnį supratimą apie sveikatos ir saugos 
klausimus, susijusius su naudingųjų iškasenų ir gavybos darbais, ir susipažįsta su informacija apie 
pagrindinius su karjerų eksploatavimu susijusius pavojus 22. 

 

Saugus žemrausi ų ir kit ų didel ÷s galios transporto priemoni ų ratų keitimas 

Norint pakeisti didelių žemrausių ratus, reikia daug laiko ir pastangų. Trijų metrų skersmens ir net dvi 
tonas galintys sverti ratai kelia didelį nelaimingų atsitikimų pavojų su jais dirbantiems žmon÷ms. Iki 
šiol prekyboje nebuvo įrenginių, galinčių pad÷ti atlikti šį darbą. 

Vokietijos bendrov÷ sukūr÷ pagalbinį įtaisą, padedantį saugiai pakeisti ratus. Tai plieninis r÷mas su 
trimis ratais, kurį gali stumti šakinis keltuvas. Šakinio keltuvo vairuotojas gali pastatyti r÷mo prilaikomą 
milžiniškos žemraus÷s ratą į reikiamą pad÷tį, taip darbas tampa lengvesnis ir saugesnis, nes 
nebereikia jo stumdyti rankomis. Apsauga neleidžia ratui apvirsti, o speciali užtvara apsaugota darbo 
platforma užtikrina saugią darbo aplinką darbuotojams, keičiantiems ratus. Šis įtaisas ne tik padeda 
darbuotojams greitai ir saugiai pakeisti ratus, bet ir nereikalauja didelių pastangų, o tai savo ruožtu 
leidžia išvengti kaulų ir raumenų sistemos pažeidimų23.  

 

© Steinbruch Berufsgenossenschaft 

 

Paprasta technin ÷ uolienos gr ęžimo mašin ų dulki ų šalinimo sistemos prieži ūra 

Naudojant uolienų gręžimo mašinas, dažnai kyla problemų su dulkių šalinimo sistemomis. Gręžimo 
mašinos dulkių surinkimo įrangos siurbimo d÷žę dažnai užkemša lipnios medžiagos, pavyzdžiui, 
priemolis arba sm÷lis, tod÷l sugenda sistema ir dulkių išlakos tampa nevaldomos. Dulk÷s kelia pavojų 
darbuotojų sveikatai. Be to, teršiama aplinka, sparčiai užkemšamos oro filtrų siurbimo sistemos, 
užteršiama ir pati mašina, o nor÷damas išvalyti dulkių gaudyklę įtaiso apačioje, darbuotojas turi 
nepatogiai susilenkti. Dažniausiai siurbimo d÷žę tenka valyti dukart per dieną. Valymas trunka nuo 
pusvalandžio iki valandos, o darbą tenka atlikti nepatogiai susilenkus. Sistemos filtrus taip pat reikia 
valyti kartą per savaitę, tai trunka apie 30 minučių ir taip pat tenka dirbti nepatogioje pad÷tyje.  
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Atlikusi paprastą modifikaciją ir sukūrusi naują technin÷s priežiūros prieigos būdą – greitai atidaromą 
technin÷s priežiūros dangtį, Vokietijos bendrov÷ patobulino siurbimo d÷ž÷s valymo ir technin÷s 
priežiūros procedūrą. Dabar siurbimo d÷ž÷ išvaloma itin greitai, lengvai ir paprastai; darbui atlikti 
tereikia vos 10 minučių. Gręžimo mašinos buvo patobulintos, remiantis kasdiene patirtimi, ir d÷l to 
darbuotojų darbo sąlygos tapo sveikesn÷s ir saugesn÷s24. 

 

 
© Steinbruch Berufsgenossenschaft 
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