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Увод

Предмет алата и прибора спада у групу уско 
стручних предмета у оквиру кога се 
разматрају конструкцију алата за обраду 
деформисањем као и прибори и алати 
неопходни за контролу готових производа.д р у р д



Савијање

Савијање спада у најчешће ј д у ј
операцијеобраде деформисањем. Савијање 
се може обављати на више начина:
 помоћу специјалног алата на 
униврезалним машинама, углавном 
пресама;пресама;

 на специјалним машинама за савијање и 
профилисање;

 На машинама за савијање са ваљцима.



Мере заштите за смањење ризика и повреда на раду 

Мере заштите:Мере заштите:рр
 Произвођачи машина морају да 

обезбеде сигуран рад оператеру 
према стандарду о заштити на раду;

 Службе одржавања морају да Службе одржавања морају да 
контролишу рад и исправност 
уређаја;

 Мора бити спроведена обука о 
безбедном руковању машином;безбедном руковању машином;

 Оператер на машини мора да се 
придржава свих мера које су 
прописане правилником о раду.



Опасности и ризици на раду и у радној околини при 
обради метала савијањем

Ризици од радне околине
Радна околина је простор у којима се 

обавља нека делатност или рад, а која 
укључује сама радна места, услове рада, укључује сама радна места, услове рада, 
технолошке поступке или процесе у процесу 
рада. Ризик радне средине подразумева саму 
приступачност радном месту као и 
комуникацију са осталим деловима радне
средине(магацин, канцеларија). Један од 
најбитнијих делова радне средине је 
манипулативни просторкојим располаже 
оператер на машини. 



Ризици радног места

У циљу смањења опасности од 
повреда на радном месту потребно је 
претходно уочити ризике који потичу од 
покретних делова и елемената машине, као и 
начина њиховог кретања(ротационо и 
трансверзално).

Ризик од повреде при раду саРизик од повреде при раду са 
масинама за обраду савијењем могу се 
преставити следећим елементима:
Сама зона обраде, простор у коме се изводи 
б ћобрада  помоћу механичког кретања алата или 
радног предмета
Погонски делови 
Остали покретни делови машинеОстали покретни делови машине, 



Врсте кретања делова машина и опреме које могу 
бити извор ризика

Врсте кретања делова машине и 
опреме које могу бити извор ризика су:

 Ротационо кретање делова 
машина:вратила спојница елеменатамашина:вратила, спојница, елемената 
трансмисије

 Трансверзална кретања делова машине, 
као што су радни сто, вођице, кретања 
алата, кретања горњег и доњег дела 
пресе и др.

 Кретања услед лома алата, радног 
предмета или делова машинапредмета или делова машина.



Мере заштите и безбедности

Пракса је показала да суПракса је показала да су 
најчешће повреде на пресама врло 
тешке, а некад њихове последице могу 
бити и фаталне. Независно од тога којим 

ј бтипом алата се одвија поступак обраде 
метала сам процес савијања је изузетно 
ризичан и опасан поступак, првенствено 
по безбедност и заштиту радника, а 
такође и за алате и оруђа као основна 
средства и материјална добра. 



Принципи за спречавање настанка повреде

Имамо два принципа:Имамо два принципа: 
 Први који спречава приступ екстремитета 

и осталим деловима тела радној 
површини. 

 Други који аутоматски зауставља рад 
машине када се део тела оператера нађе у 
радном простору.



Мере безбедности и предострожности приликом 
постављања алата

 Подешавање корака ( висина горњег-покретног 
дела алата);

 Проба на празан ход (без погонског пуштањаПроба на празан ход (без погонског пуштања 
машине, ручним покретањем замајца);

 Правилан избор средстава за подмазивање алата 
и матерјала који се обрађује-емулзује;

 Провера исправности тарућих облога 
фрикционе спојнице;

 Исправност електронских прекидача;
П б ј Потребан је пажљив и стални надзор стања 
радова;

 Обучавање из материје безбедности и здравља 
на раду;р ду;

 Обучавање из материје заштите од пожара



Техничка средства заштите слуха

 Вата за заштиту слуха од буке јачинеу у д у ј
до 75 дБ

 Ушни чепови за заштиту слуха од буке
јачине до 85 дБ;

 Ушни штитник за заштиту слуха буке
јачине до 105 дБ;

 Одредити коришћење радног одела Ф.
Ц1 007 од лаке памучне тканине;Ц1.007 од лаке памучне тканине;

 Рукавице З.Б1.021 кожне са пет
скраћених прстију.



Закључак

Повреда на раду на машинама за 
обраду савијањем су веома честа и 
готово увек су изузетно тешке, са 
несагледивим последицама. Због тога 
су неопходне сталне контроле и у р
превентивни прегледи, како машина, 
тако и алата са којима се ради, уз 
стално усавршавање запошљених 
радника и изналажења нових, бољих,радника и изналажења нових, бољих, 
конструктивних решења за безбедан и 
здрав рад.


