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Увод 

Таласна електромагнетска (електрична и квантна) 

 Таласна механичка (механичке и звучне осцилације)  

У овом излагању приказане су вибрације у раднoj средини, физичке величине 
које их одређују, настанак, штетно дејство, њихово нормирање и одговарајуће 
методе заштите.  

Сва кретања у природи могу да се сведу на: 



Дефинисаност  

Вибрације су осцилаторна кретања механичких система, код којих 
су померања тачака система мала у поређењу са димензијама 
система, а период осциловања знатно мањи од времена у коме се 
кретање посматра. 

Под механичким вибрацијама се подразумева осцилаторно 
кретање крутог тела у односу на његов равнотежни положај, 
под утицајем поремећајне принудне силе. 

Осциловање је наизменична промена неке величине 
у функцији времена, у односу на неку референтну 
вредност. 



Узроци  настанка  

У радној средини побуда вибрација може бити : 

 Спољна (настаје услед дејства величине неравнина подлоге по којој се крећу  
транспортна средства и брзине кретања транспортних средстава).                                            

Унутрашња (настаје због  одвијања процеса 
између покретних делова машинских система који 
узрокују дејство сила које побуђују вибрације: 
инерцијалне силе, силе судара делова, силе трења 
тј. клизање делова машина и котрљање). 



Неисправности:  
недоввољна динамичка крутост кућишта и темеља система, 
неуравнотеженост маса ротационих делова система, 
неједнак зазор између статора и ротора мотора ... 

Вибрирајући алати могу бити стабилни и мобилни са  
ударно-одбојним или ротационим дејством. 



Приинудне вибрације при 
психофизиолошком ангажованју 

 Утицај  

Самопобудне вибрације 

Приинудне вибрације без 
психофизиолошког ангажовања  

На човека делују: 



Вибрације могу бити: 

Опште  Локалне 

За људско тело као механички систем, при 

ниским фреквенцијама и ниском нивоу вибрација,  

вибрације се са фреквенцијом: 

  - од 10Hz до30Hz осећају целим телом; 

  - до 40Hz углавном у пределу глава и вилица; 

  - од 50Hz до 70Hz у области доњих екстремитета 

  - преко 70Hz само у пределу стопала. 

Синдром белих прстију  се јавља због 

 функционалних поремећаја у малим крвним 

 судовима и периферним нервима руку. 

Вибрациона болест  



Табела 1: Карактеристичне резонантне фреквенције 
       генерализованих ''под система'' 

Део људског тела f0(Hz) 

Глава-аксијално 25 

Очна јабучица, 
интраокуларне структуре 

30-80 

Рамени појас 4-5 

Доњи део руке 16-30 

Кичмени стуб-аксијално 10-12 

Стисак шаке 50-200 

Особа у стајаћем положају 

Грудни кош 60 

Шака-рука 

Абдоминална маса 4-8 

Особа у седећем положају 

Ноге за савијена колена 2 

Ноге при стајању >20 



Симптоми f(Hz) 

Осећање неугодности 4-9 

Сметње у глави 13-20 

Подрхтавање доње вилице 6-8 

Утицај на говор 13-20 

''Кнедла у грлу'' 12-16 

Бол у грудима 5-7 

Бол у абдомену 4-10 

Нагон за мокрењем 10-18 

Повећан тонус мишића 13-20 

Сметње при дисању 4-8 

Контракције мишића 4-9 

Табела 2: Симптоми изожености вибрацијама који су 
доминантни на учестаностима од 1Hz до 20Hz 



Процена утицаја 

Процена утицаја вибрација на организам врши се помоћу стандарда: 

ИСО 2631 који се односи на вибрације целог тела; 
ИСО 5349 који се односи на вибрације система шака-рука; 
ИСО 8041 који прописује како треба да буде пројектована и 
класификована мерна опрема. 

Ови стандарди предлажу за процену  
изложености људског тела вибрацијама:  
методу односа  и  методу мерења. 

Фактори за процењивања штетног 
дејства вибрације на човеково  тело: 
кинематички параметри, 
смер дејства, 
фреквенција, 
време изложености. 



Критеријум  дозвољених  вредности  убрзања  
вертикалних  вибрација  у зависности  

од фреквенције  и  времена  изложености 

Утврђене су криве  једнаких замарања и то: 
 за вибрације које делују дуж тела, лонгитудиналне (уздужне) вибрације у 

правцу  осе z (az), 
 за вибрације које делују попречно на тело,. трансферзалне (попречне) 

вибрације у правцу осе x,y (ax, ay). 



Заштита 

Организационе мере 

Метода виброизолација тј. еластично ослањање машина и уређаја  

(еластичан темељ, еластични подметачи). 

Смањење вибрација на машинама и алаткама може се 
реализовати и приликом њихове конструкције. 

Њихово постоље мора да задовољи критеријуме: висока 
крутост, високо пригушење,топлотна стабилност. 



 Мере личне заштите :  

Антивибрационе ципеле Антивибрационе рукавице 

Антивибрационе простирке за стајање, клечање или седење 



 Медицинске  мере 

 Законске  мере 

Периодични прегледи запослених,  
који су обавезни једном годишње  
(радиографија шака на 5 година); 

Спровођење програма за здравствено 
просвећење и едукацију радника; 

Побољшање организације рада:  
промене радног места радника  
код кога је утврђено оштећење,  редукција 
радног времена, продужење годишњих 
одмора. 

ИСО стандарди за експозицију  
вибрацијама које се преносе преко 
руку и које делују на цело тело:  
    Дозвољена вредност за опште  
    вибрације је од (1- 80)Hz, а за  
    локалне од (8 -1000)Hz. 



 Закључак  

Вибрације су пратећи чинилац готово сваког динамичког процеса.  

Вибрације се, уз буку, као физичка штетност налазе међу водећим факторима 
који угрожавају радну, а самим тим и животну, средину.  

Зато се овај фактор мора детаљно да испитује на основу чега би се могле 
спроводити што ефикасније мере заштите. 

Пројекти заштите изводе се, у ширем смислу, уз коришћење свих знања и 
искустава полазећи од истраживања, преко развоја до извођење и верификације 
решења, са циљем да се задовоље постављени захтеви и законски прописи. 


