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Основни задатак службе одржавања је предузне све мере за очување радне 
б ј ј

Увод

способности система чиме се спречава појава стања у отказу или застоју. 

Изглед машинског система обухваћеногИзглед машинског система обухваћеног 
корозијом и без корозије



Узроци настанка повреда приликом одржавања опреме

 Hепрописно уређена радна околина;
 Hепоштовање одређених прописа и мера заштите на раду од стране 

самих одржаваоца опреме.

Пре почетка рада треба брижљиво проучити својства машине, 
опасности и мере заштите.



Најчешћи узроци тешких и лакших повреда које су последица људског фактора и 
лоше планираног и организованог радног простора су: 

 Неуређен радни просторНеуређен радни простор,
 Изненадна механичка кретања машине.



 Покретни делови ( носач алата, радни сто... ), 
 Непостојање заштитних ограда.



Величина и положај ограде одрежује се у зависности од врсте машине и 
њеног положаја у радионици.
Заштитна ограда мора својим положајенм да обезбеди довољно слободног р д р ј ј д д д д
простора за њено функционисањ и оправке.



Када из неких разлога није могуће поставити заштитну ограду, неопходно је обојити 
упадљивим бојама ( обично наранџастом ) покретне делове машина који могу 
изазвати повредуизазвати повреду.

Заштитне ограде несмеју служити  за седење, ослањање, одлагање одеће... 



Непостојање заштитних оклопа на преносницима снаге и кретања,   
Неправилно руковање опремом и  алатом,



Непоштовање прописа приликом рада на електричним инсталацијама, 



Најчешће повреде приликом одржавања опреме

 Посекотине, 
 Пригњечења.



 Опекотине,
 Инфекције, ... 

Због појаве оваквих повреда, посебно је значајно да се сваки радник упозна са 
пружањем прве помоћи.
У циљу смањења повреда потребно је поставити сликовита упозорења.



Закључак
Радници који нису похађали адекватну обуку несмеју се укључивати 

у овај посаоу овај посао.
Покретни делови опреме који могу да изазову повреде морају бити 
ограђени или посебно обележени.
Не вршити никакве интервенције док машина ради.
Недозволити рад без употребе средстава личне заштитеНедозволити рад без употребе средстава личне заштите.
Најсложеније интервенције треба поверити најстручнијим лицима из 
ове области.


