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Циљ и исходи предавања  

 Указати на опсности и штетности при гасном заваривању,  
 Значај обавезе поштовања процедура и прописа 
 
 Упознатвање са мерама безбедности и заштите на радном 

месту заваривача, 
 Смањење ризика по заваривача.  
 Поступак препознавања опасности и штетности на радном 

месту и примена мере заштите. 
 



Опасности и заштита на раду при 
заваривању  

- Препознавање и утврђивање опасности и штетности на 
радном месту 

- Процеси заваривања праћени су појавама: 
 високих температура,  
 настајањем гасовитих продуката, 
 светлосним и топлотним зрачењем,  
 опасностима од електричне струје.  



Сваки заваривач има право и обавезу заштите 
према прописима 

Опрема и уређаји за гасно заваривање 



Заваривачка радна места 
стална и привремена 



Исправно и 
безбедно  
гасно 
заваривачко 
радно место 



Заваривање у ограниченим просторима 



Заштитна опрема гасног заваривача 



Опасност од удисања штетних испарења и 
гасова - SRPS Z.B0.001  



Мере безбедности и заштите  
од испарења и гасова 

усисно издувна хауба маска са доводом ваздуха 



Предузете мере безбедности сходно 
препознатим опасносима и штетностима 

ОПАСНОСТИ / ШТЕТНОСТИ МЕРЕ КОЈЕ ЈЕ ПОТРЕБНО ПРЕДУЗЕТИ 
Механичке повреде као што су нагњчење руку, шака 
или прстију, или опекотине изазване механичким 
опасностима и радом са апаратом за заваривање 

Неопходно је сву механичку опрему периодично 
проверавати. 
Користити лична заштитна средства. 
Вршити перманентну едукацију радника из области 
безбедности и заштите на раду. 

Не физиолошки положај тела (дуготрајно савијање, 
излагање зрачењу и топлотним појавама) може 
довести до обољења кичме са боловима, затим до 
оштећења вида и појаве опекотина 

Редовно коришћење пауза за одмор у току рада. 
Примењивати сва расположива заштитна средства, 
као и средства, алате и приборе (нпр. колица) за 
превожење боца за заваривање. 

Рад са запаљивим материјалима и оштећеним 
цревима може довести до дерматитиса, а услед 
пожара могу настати опекотине 

Обавезно је коришћење заштитних рукавица и 
радних одела. 
Пушење у радионици мора бити забрањено, а 
апарати за гашење пожара доступни. 
Обучити раднике из области заштите од пожара. 

Опасности везане за рад са апаратом за гасно 
заваривање могу произвести повреде спољашњих 
органа (у случају пожара и експлозије) 

Сигурносни вентили на боцама морају бити 
исправни. 
Инсталације треба периодично прегледати и 
контролисати. 



Неопходне мере безбедности и заштите 
при гасном заваривању  

 Приликом руковања са 
бурадима: 
 Бурад отварати алатом 

који не варничи (алат од 
месинга или бронзе)!! 
 

 Након употребе, бурад са 
ацетиленом добро опрати 
и складиштити 

 



Неопходне мере безбедности и 
заштите при гасном заваривању  

 При раду са развијачима 
ацетилена: 
 Често прати металну корпу 

за калцијум карбид 
(контактни развијач) или 
кутију (развијач са капањем 
воде на карбид) да би се 
одстранио сопствени креч; 

 Мењати воду при сваком 
пуњењу развијача; 

 Редовно прегледати 
цевоводе и вентиле које 
креч може да запуши 

 Мере предострожности:  
 Чистити развијач после сваког 

пуњења калцијум карбидом, 
 Стално проветравати просторије 

у којима се налазе развијачи, 
 Предвидети, кад год је то могуће, 

одстрањивање развијеног гаса, 
 Никада не прилазити развијачу 

(нарочито ако је отворен) са 
незаштићеном светиљком или 
пламеном, 

 Обавезно забранити пушење у 
околини развијача, 

 Никада не одмрзавати развијач 
пламеном. 



Неопходне мере безбедности и заштите 
при гасном заваривању  

Опасности од експлозије смесе 
гасова 

 Eксплозивна смеса гасова настаје 
у следећа два случаја: 
 АЦЕТИЛЕН  +  ВАЗДУХ 
 АЦЕТИЛЕН  +  КИСЕОНИК 
 

 Највећа опасност у смеси 
ацетилена и ваздуха 
прети при нижем 
садржају ацетилена од 7 
до 13 %, док у смеси са 
кисеоником, ацетилен је 
најопаснији у уделу од око 
30 %.  



Неопходне мере безбедности и заштите 
при гасном заваривању  

 Правила при употреби боца са ацетиленом и кисеоником: 
 Приликом коришћења ацетилена из боце, отварање вентила 

мора да буде лагано и до краја; 
 Приликом постављања редуктора притиска на боцу са 

кисеоником, заптивач и навој, као и алат и руке не смеју да буду 
запрљане масним материјама; 

 Боце морају да буду заштићене од дејства сунчаних зрака; 
 Боце се не смају котрљати нити складиштити у хоризонталном 

положају; 
 Боце морају бити заштићене од пада (нпр. помоћу ланаца). 

 



Опасност од цурења гаса.  
Полако отворите вентил боце 



Редукциони вентили код парова боца.  
а) неисправно,     б) правилно 



Мере безбедности при раду са 
гориоником – пламенски осигурач 



Сигурно причвршћене боце 
 за гасно заваривање 



Безбедно постављање црева за гас и 
сигурно везивање са гориоником 



Закључак 

 Заштита људског ресурса мора бити на првом месту у 
сваком предузећу, а посебно заштита са аспекта здравља и 
безбедности на раду. Стално динамично окружење 
пословања захтева проактиван приступ заштити и 
безбедности запослених у току рада, који ће 
идентификовати ризике, отклонити их или превентивним 
мерама смањити могућност њихове појаве на прихватљив 
ниво. 

 Стандардом OHSAS 18001 промовисана је безбедна и 
здрава радна средина и радно место са јасно 
дефинисаним техничким прописима и нормативним 
актима унутар предузећа  којима се дефинише безбедан и 
сигуран оквир за рад заваривача, у складу са правима и 
обавезама проистеклим из законске регулативе. 



Закључак 

 Препознавање опасности и штетности први је корак којим 
се сагледава тренутно стање и врши његово упоређивање 
са жељеним (очекиваним / пројектованим) стањем, након 
чега се одређују мере заштите које се дефинишу техничким 
прописима како би се превентивно деловало у циљу 
заштите радника, односно спречавања повреде. 

 Потребне мере се, поред техничких прописа и саме 
физичке заштите, примарно заснивају на перманентној 
едукацији запослених како у погледу квалитетног 
обављања послова, тако и у погледу безбедности и 
здравља на раду, што као последицу даје одговорног и 
посвећеног радника који брине о себи, својим колегама и 
самој околини чинећи да његова средина буде здрава и 
безбедна. 
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