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Увод 

Једна од неконвенционалних метода обраде је ултразвучна обрада - метода 
обраде одношењем (скидањем) материјала (Ultrasonic Machining – UCM) код 
које се за одношење (скидање) материјала, са предмета обраде, користе 
ултразвучне осцилације.  

princip razaranja 

alat 

predmet obrade 



Дејства ултразвука  

Дејства ултразвука на човека могу бити: 
 физичка,  
 хемијска,  
 биолошка.  



Физичка дејства ултразвука су стварање топлоте у ткиву и кавитација (стварање 
мехурића). Топлота се ствара углавном код примене терапијских доза, али је 
могуће и код дијагностичке примене. Код дијагностичких процедура, може се 
повећати температура локалних ткива. Притом, нема битнијег повећања 
температуре срца, плућа и меких ткива, али се локална температура ребара може 
повећати на 60°C. 



Најзначајније хемијско дејство ултразвучних таласа је деполаризација великих 
молекула, нарочито молекула беланчевина и нешто мање ДНК.  



Биолошко дејство ултразвука може бити: 
1. термичко - пролазећи кроз биолошку 

средину ултразвучни таласи се апсорбују и слабе, 
трансформишући се у топлоту. 

2. механичко - ултразвучни таласи изазивају 
механичко кретање честица у ткивима кроз које 

пролазе. У зависности од енергије таласа ово 
кретање може да доведе до деформација и 

промена у структури ткива.  
3. кавитационо - ултразвучни таласи великог 

интензитета који се преносе у тело директним 
контактом услед свог механичког дејства могу 

довести до стварања малих шупљина у биолошкој 
средини (кавитација) због наглог згушњавања и 

разређивања честица средине. 



Заштита од ултразвука 

1. Техничке мере заштите, 
2. Медицинске мере заштите, 
3. Лична заштитна средства. 



Техничке мере заштите 

Механичка заштита машина, као једна од 
техничких мера заштите, постиже се 
уређајима који представљају конструкцијски 
део машина, чија је намена да се радник 
заштити од повређивања механичком, 
екетричном, топлотном и другим видовима 
енергије као и токсичним и агресивним 
хемикалијама.  
 Заштитне ограде; 
 Уређаји са фотоћелијама; 
 Поклопци, врата и другу затварачи са 

блокадом;  
 Уређаји за управљање. 



Медицинске мере заштите 

Медицинске мере заштите пружају 
запослени у медицини рада у складу 
са етичким принципима које је 
издала Међународна комисија за 
заштиту здравља.  
У том циљу потребно је извршити: 
 професионалну орјентацију;  
 професионалну селекцију. 



Професионална оријентација је 
усмеравање људи на одређене 
групе послова или занимања које 
би одговарале њиховим 
способностима, спретностима и 
интересовању. То је помоћ 
кандидату да одабере ону врсту 
стручног оспособљавања која ће му 
омогућити да користећи своје 
потенцијале, задовољи захтеве 
жељеног занимања. Примењује се 
обично при упису у стручне школе. 



Професионална селекција је поступак 
при коме се за једно радно место, између 
више кандидата, бира онај или они чије 
способности оптимално одговарају 
захтевима тог радног места. Ова 
селекција је у складу са претходним 
прегледом који би требало да се обавља 
при запошљавању на било које радно 
место. У складу са медицинским мерама 
заштите, радници су у обавези да обаве 
превентивне здравствене прегледе. 



У складу са медицинским мерама 
заштите, радници су у обавези да обаве 

превентивне здравствене прегледе: 
 претходни прегледи, 
 периодични прегледи, 
 ванредни пригледи, 
 контролни прегледи, 
 систематски прегледи.  



Професионална рехабилитација 
најчешће представља наставак 
медицинске рехабилитације и усмерена 
је на враћање радника на раније радно 
место, а ако то није могуће путем 
преквалификације радника за посао који 
одговара његовој преосталој радној 
способности. 



Лична заштитна средства 

Лична заштитна средства која радник 
мора да користи при руковању 

машинама које врше обраду 
ултразвуком, неопходна је примена: 

 
 гумених рукавица са памучном 

поставом – код директног контакта, 
 кацига и антифона – при преношењу 

ултразвука путем ваздуха. 



Закључак  

Основни задатак заштите радника при 
обради ултразвуком је обезбеђивање таквих 
услова на радном месту и ван њега, који ће 
осигурати безбедност на раду, очување 
здравља и задовољство радника 
постигнутим резултатима и начином 
живота уз истовремено спречавање 
настанка премора, обољења и повреда. 


