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ОПАСНОСТИ  И  ЗАШТИТА  ПРИ  РАДУ НА 
СТРУГОВИМА ЗА ОБРАДУ МЕТАЛА 



Година Индустр. Пољоп. Грађев. Саобраћај Трговина 

Занатство 
Здравство 

Образовање.
.. 

Јавне 
службе 

Сума 

1993 -2002 63 52 29 23 8 13 20 208 

Табела 1: Укупан број погинулих радника у појединим гранама привреде 
на 100.000 запослених на територији Војводине у периоду од 1993. до 
2002. године 

Увод  



Приказ опасних зона на стругу 

Узроци настанка повреда у производном погону  

Опасности и заштита при раду на струговима за обраду метала 

Повреде на раду и оштећења здравља настају из два основна разлога: 

 непрописно урађена радна околина, 

 непоштовање одређених прописа и мера заштите на раду од стране самих 
извршиоца на машинама (оператера). 

 



Лични проблеми се морају 
оставити изван фабричке 

капије   Проблем одеће 

Лични  проблеми и одећа 

Извори повреда на стругу  



Стезачи радног предмета  

Обрада шипкастог материјaла   

Стезни прстенови вретена. 

Елементи за управљање   

Делови који имају обртно кретање 



Зштитни оклоп стезне главе  
Зштита водећег и вучног вретена 

 струга заштитним оклопом   

За безбедан рад потребно је користити заштитне уређаје на машини
  

 



Најмање што се у том случају 
 може учинити су штитници за лице или 

 заштитне наочаре  

Чишћење струготине компримованим 
 ваздухом може бити веома опасно   

Не треба дозволити да се 
 струготина нагомила око машине  

Тракаста,  резана и кидана струготина најчешћи су извор повреда на раду 

Струготина обавијена око стезне 
 главе или вретена има непредвидиво кретање   

Индиректне опасности  



Конструктивна решења  додатних елемената струга за заштиту од 
струготине 

За уклањање тракасте струготине 
 искључиво користити куку са штитником 

за руку, а за ламеларну погодну четку   

Штитник је ефикасна заштита  
 од разлетања струготине у простор испред и 

иза струга.   



  резног алата, 
  од врха обртног шиљка 

При мерењу и контроли  радног комада постоје опасности од: 



Не сме се турпијати врхом турпије 

 Опасност при брушењу отвора брусним платном 

 Оператер мора стајати са десне стране у односу на предмет обраде.  

 Дршка турпије мора се држати левом руком, а врх десном, јер је тада најмања  

     опасност од захватања рукава.  

 Саонице алата требају се померити уназад, а нож алата треба бити скинут  

     или заштићен навлаком. 



Радни простор и  транспортни путеви  

 Просторије у којима су смештене машине за обраду резањем морају бити високе 
најмање 4 m, а на сваког радника мора се планирати 2 m2 слободне површине пода 
односно 8 m3 слободног простора. 

 Ширина транспортних путева мора бити таква да омогући сигуран танспорт материјала 
и готових производа.  

 Транспортни путеви морају бити видно обележени линијама светле боје ширине 
најмање 50 mm или  металним клиновима са пречником главе са најмање 50 mm, 
усађеним у ниво пода просторије.  

 Ширина транспортних путева несме бити мања од 1.8 m, односно треба бити 0.8 m већа  

од ширине транспортних средстава, односно материјала делова који се најчешће превозе. 

 Ради лакшег опслуживања и чишћења оруђа за рад морају се између њих обезбедити 
сигурни пролази ширине најмање 0.7 m. 



Контролни инструменти, сигнални уређаји, упозорења и слично, морају бити на оруђима 
за рад постављени тако да могу лако видети са радног места без посебног напрезања.  

На оруђима, поред тастера, полуга и сл. се морају поставити лако уочљиви написи о 
врстама кретања. 

Оправке, ручно подмазивање и чишћење оруђа за време рада је забрањено осим ако оруђе 
за рад није подешено за такву врсту послова. 

Уређаји за ручно управљање оруђима за рад (команде, полуге, тастери,   дугмади...) треба, 
по правилу да буду у зони радног места, прописно обележени, размештени тако да се 
њима може брзо и лако руковати.  

Заштитне ограде морају бити конструисане и постављене на оруђима за рад тако да се 
онемогући продор руку или других делова тела у опасну зону за време рада. 

Сви покретни делови за рад који би могли угрозити безбедност радника или околине, 
морају бити осигурани заштитним оградама или заштитним чврстим оклопима.  

Струготина са машине се несме скидати голом руком. Ако нож на стругу није подешен за 
ломљење струготине, мора се на стругу поставити направа за ломљење струготине.  

Обавезно је ношење личних заштитних средстава. 

Радна одећа мора бити прописно утегнута.  

Закључак 
Шта је важно за сигуран и безбедан рад? 


